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PREDSLOV 

 

Metodika je zameraná na rozvoj kompetencií sociálnych pracovníkov pracujúcich s deťmi 

a mládežou ako i s dospelými v oblasti neformálneho odborného vzdelávania. Predstavuje 

jeden z výstupov programu projektu Posilnenie vedomostí a zručností neziskovej 

organizácie so zameraním na deti a mládež v ohrození, ktorý nájdete v elektronickej 

podobe na webovej stránke neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych 

služieb, n.o. (www.ispokojnost.sk). Postupne Vás prevedieme problematikou neformálneho 

vzdelávania v oblasti sociálnej práce, priblížime si jednotlivé metódy a techniky používané 

sociálnymi pracovníkmi pri práci s klientom najmä mládežou. Prevedieme Vás 

zariadeniami, ktoré poskytujú služby pre danú cieľovú skupinu. Text je doplnený 

príkladmi, ako pracovať s klientom v praxi, na čo by sme nemali zabúdať pri práci 

s mladým klientom. Metodika je určená sociálnym pracovníkom, dobrovoľníkom zariadení 

s nízkoprahovým programom, komunitných centier  a pracovníkom pracujúcim s deťmi a 

mládežou v mimovládnych organizáciách, neziskových organizáciách. Veríme, že poslúži 

pri vašej práci ako zdroj zaujímavých informácií posilňujúcich pochopenie danej tematiky. 
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ÚVOD 

 

Súčasná etapa vývoja našej spoločnosti sa vyznačuje neobyčajne vysokou dynamikou 

zmien. Demokratizačné procesy v našej spoločnosti a transformačné premeny, zmeny 

spoločenských a politických podmienok prinášajú síce nové impulzy pre rozvoj 

hospodárskych, sociálnych, náboženských a kultúrnych pomerov, ale tieto transformačné 

premeny vyvolali aj zásadné zmeny v každodennom živote konkrétnych ľudí tejto krajiny. 

Prebiehajúce zmeny uvádzajú do pohybu základy dlhodobo budovaných istôt a zasahujú aj 

tradičné hodnoty, hodnotové systémy a hodnotové orientácie. Výsledkom týchto zmien vo 

vnímaní sociálnej skutočnosti v spoločnosti je okrem iného nárast hodnoty vzdelania a 

vzdelávania vedúceho k jeho získaniu. Vzdelávanie sa tak stáva súčasťou rozvoja 

spoločnosti. Význam nadobúda aj proces celoživotného vzdelávania najmä v súvislosti s 

vzdelávaním vekovo a sociálne ohraničených skupín. Celoživotné vzdelávanie presadzuje 

získanie základných zručností, vrátane gramotnosti v oblasti moderných technológií, viac 

flexibilnejších foriem vzdelávania. Cieľom je bez ohľadu na vek poskytnúť jednotlivcom 

rovnaký a otvorený prístup ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam. Zahŕňa všetky fázy 

učenia od predškolského až po dôchodkové. 

Celoživotné vzdelávanie pozostáva z: 

a)   formálneho vzdelávania (uskutočňuje sa vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii),  

b) neformálneho vzdelávania (uskutočňuje sa vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii mimo 

národnej výchovno-vzdelávacej sústavy),  

c)   informálneho vzdelávania (výsledok nezámerného poznávania). 

 

Pre proces získavania kvalifikácie, rekvalifikácie alebo všeobecne pre akékoľvek 

vzdelávacie aktivity po absolvovaní formálneho vzdelávania (od predškolského, cez 

elementárne, stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie) sa v slovenskej legislatíve 

vyskytuje termín "ďalšie vzdelávanie". To umožňuje človeku a teda aj samotnému 

učiteľovi pripraviť sa na získanie určitého stupňa vzdelania, prehĺbiť, doplniť, rozšíriť si 

svoje už nadobudnuté vzdelanie, prípadne zmeniť svoju kvalifikáciu a zároveň 

uspokojovať svoje záujmy a potreby. Preto považujeme za dôležité vysvetliť pojem 

neformálneho vzdelávania a jeho charakteristické rysy. V literatúre sa stretávame s 

množstvom definícií, ktoré sa navzájom líšia podľa toho, komu sú určené. Za neformálne 

vzdelávanie považujeme aj prácu s mládežou, organizované výchovné vzdelávacie 

aktivity, ktoré prebiehajú mimo rámec oficiálneho školského systému. Sú dobrovoľné a 
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ponúkajú rozvoj životných skúseností, zručností a postojov založených na ucelenom 

systéme hodnôt. Neformálne vzdelávanie nevedie k získaniu stupňa vzdelania. Záujmové 

vzdelávanie je súčasne zaradené do formálneho školského systému a zároveň svojimi 

metódami poskytuje i neformálne vzdelávanie. Neformálne vzdelávanie úzko súvisí s 

konceptom Stratégie celoživotného vzdelávania Slovenskej republiky. Podľa nej existuje 

popri formálnom vzdelávaní, ktoré je realizované prostredníctvom tradičných vzdelávacích 

inštitúcií, aj ďalšia možnosť prostredníctvom ktorej si môžeme rozvíjať svoje znalosti, 

životné skúsenosti, zručnosti, posilňovať postoje a hodnoty. Ide práve o neformálne 

vzdelávanie. Obe formy učenia umožňujú získavať rovnaké kvalifikácie a kompetencie 

rôznymi spôsobmi kedykoľvek počas života. Stále ale platí, že formálny vzdelávací proces 

prostredníctvom školského systému, vytvára pre toto ponímanie celoživotného učenia 

nevyhnutné základy.  

Pre neformálne vzdelávanie je charakteristická:  

• dobrovoľnosť a partnerstvo medzi vedúcim vzdelávacieho procesu a jeho účastníkmi,  

• vlastná motivácia a aktívna účasť,  

• celkovým prístupom k rozvoju osobnosti,   

• dôrazom ako na individuálne, tak na skupinové učenie,  

• rovnosťou príležitosti (je prístupné všetkým bez rozdielu na sociálne postavenie v 

spoločnosti, na absolvovanú prax či dosiahnutý stupeň formálneho vzdelania),  

• flexibilitou (aktivity odrážajú aktuálne skúsenosti a potreby účastníkov),  

• prítomnosťou facilitátora, ktorý účastníkov vedie,  

• právom na chyby a učení sa z nich  

 

Uznanie neformálneho vzdelávania môžeme chápať ako proces, v ktorom dochádza k 

vnútornému zhodnoteniu znalostí, schopností a zručností získaných mimo formálny 

vzdelávací systém.  
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Terminológia pojmov: 

 

Sociálna práca - Je odborná disciplína, ktorá špeciálnymi pracovnými metódami zaisťuje 

sociálnu starostlivosť o človeka na profesionálnom základe. V užšom ponímaní  je 

charakterizovaná ako priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka s 

klientom, skupinou, komunitou za účelom stanovenia sociálnej diagnózy a uskutočňovania 

sociálnej terapie. 

 

Metodika sociálnej práce zahŕňa známe vedecky akceptované metódy, postupy a techniky 

používané v praktickej a teoretickej rovine sociálnej práce. Dáva priestor sociálnemu 

pracovníkovi vybrať si najvhodnejší spôsob ako pomôcť klientovi. náuka o metóde 

 

Technika soc. práce – je návod ako použiť jednotlivé metódy SP a prispôsobiť ich  

potrebám klienta. 

 

Metódy sociálnej práce - metódu chápeme ako cestu a techniku ako spôsob na 

dosiahnutie cieľa.   

V súčasnosti ich pri ich výbere zohráva dôležitú úlohu migrácia, nezamestnanosť, 

chudoba, ekonomická prosperita atď.   

Ide o spôsoby práce: 

• na mikrosociálnej úrovni – sociálna práca s jednotlivcom, 

• na mezosociálnej úrovni – sociálna práca so skupinou, 

• na makrosociálnej úrovni – sociálna práca vo väčšom územnom celku. 

 

Klasifikácia metód 

1.metódy používané takmer vo všetkých spoločenskovedných disciplínach 

2. metódy spoločné viacerým vedným disciplínam (psychológia, pedagogika, sociológia  

a soc. práca 

3. metódy vlastné soc. práci- vznikli priamo v oblasti praxe soc. práce 

Delenie MSP:  

- z hľadiska časového:  

1.klasické metódy: SP s jednotlivcom, so skupinou, s komunitou, prípadová SP 

2. moderné metódy: sociálny manažment, sociálne projektovanie a plánovanie 

- z hľadiska demografického: vek, pohlavie, príslušnosť k etniku, 
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- z hľadiska statusu –postavenie klienta v spoločnosti (SP s nezamestnanými, 

bezdomovcami, migrantami, etnickými minoritami, spoločensky neprispôsobivými 

občanmi...) 

- hľadisko podľa miesta výkonu: SP terénna, inštitucionálna, komunitná, ambulantná 

- hľadisko podľa druhu vykonávanej činnosti (aktivity) - služby, poradenstvo, prevencia, 

SPOaSK, poistenie, poskytovanie dávky, supervízia, penitenciárna a postpenitenciárna 

starostlivosť,  terapia, intervencia, náhradná rodinná starostlivosť, streetwork. 

 

Hainessove metódy:  

Priame (bezprostredné) –orientácia priamo na prácu s klientom:  

1.objasnenie - podporovanie 

2.informovanie - edukácia (informačná, materiána, výchovná pomoc) 

3. persuácia - poradenstvo, konfrontácia, persuázia 

4. dohľad – ovplyvňovanie pomocou autority 

5. rozširovanie kontaktov - tvorba nových možností-rozširovanie soc. siete, 

6. štrukturovanie pracovných vzťahov s klientom - v čase, využívania miesta, koncentrácia 

na hlavné ciele 

Nepriame metódy – nepredpokladá sa pri nich účasť klienta: 

- organizácia - dokumentácia,  

- programovanie a plánovanie metodického konania,  

- metodické konanie zacielené na zmenu správania klienta 

- spolupráca s inými sociálnymi pracovníkmi 

- metodické konanie na pozadí sociálnych inštitúcií 

 

Formy SP - Za formy sociálnej práce považujeme základné metódy sociálnej práce. 

Rozlišujeme päť foriem ktoré sú dané počtom klientely. Sociálna práca s jednotlivcom, 

s rodinou, so skupinou, s komunitou, so spoločnosťou . 

 

Sociálny pracovník -  je profesionál, zaoberajúci sa sociálnou pomocou jednotlivcom, 

skupinám a komunitám, keď sa dočasne alebo trvale nachádzajú v problémovej situácii, 

vyžadujúcej spoločenskú intervenciu. Je odborník v oblasti starostlivosti o človeka a jeho 

cieľom je nájsť, znižovať a postupne odstraňovať sociálno – patologické javy. K jeho 

osobnostným  predpokladom patrí emocionálne zaujatie pre sociálnu prácu (profesia ako 

poslanie), charakterová zrelosť, morálna vyrovnanosť a empatia, uznávanie a stotožnenie 
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sa s etickými princípmi sociálnej práce.  

 

Sociálny klient – za sociálneho klienta sa považuje osoba, ktorá prichádza alebo je 

v starostlivosti sociálneho pracovníka. Klientom sú jednotlivci, členovia rôznych skupín, 

ktorí si vyžadujú rôznu starostlivosť, sociálnu pomoc a ocitli sa v sociálnej kolíznej 

situácii, majú určitý problém, ktorý je potrebné odstrániť alebo prekonať.  

 

Rozdelenie klientov:  

1.typológia na základe aktivity klienta 

a) dobrovoľný klient – je základ. typ klienta, prichádza za sociálnym pracovníkom 

dobrovoľne 

b) tzv. klient – odberateľ – využiť všetko vo svoj prospech, nejde mu o riešenie 

problému. Prichádza s cieľom, aby prostredníctvom neho získal niektorú službu, dávku 

alebo inú formu pomoci. Jeho konečným cieľom v podstate nie je riešenie vlastnej 

situácie.  

c) nedobrovoľný klient – je odoslaný treťou osobou (súdom), je s ním ťažká komunikácia 

d) nenáročný klient – chýba mu vedomie, že má problém (anorektik, pri zajakavaní) 

  

2. typológia na základe veku klienta 

a) detský klient (do 15r.) – záškoláctvo, poruchy správania 

b) mládež ( 15 – 20 r.) – najrizikovejšia skup., alkohol, drogy ,gamlérstvo 

c) dospelý klient  – najlepší klient 

d) klient v staršom veku (80 r. a viac) – práca s nimi je náročná treba ohľaduplnosť, 

trpezlivosť,  

  

3.  typológia na základe správania sa klienta 

– spolupracujúci klient 

– nespolupracujúci klient 

– rizikový – vyžaduje špecifické spôsoby práce (delikventi, suicidiálny) 

– mlčanlivý – obtiažne sa nadväzuje kontakt, potrebuje podporu, nádej 

– klient v odpore – svojím správaním neguje, popiera, že mu chce soc. prac. pomôcť 

– manipulatívny – usiluje sa o získanie určitých výhod 

– agresívny – treba veľkú odbornosť, zachovať pokoj. Fyzická aj verbálna agresivita 

– apatický  - rezignoval na riešenie a pomoc 
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 4.  typológia na základe problémovej situácie 

- bezdomovci 

- nezamestnaní 

- psychiatrický 

- so zdravotným postihnutím 

- páchajúci tresnú činnosť 

-  osvietený – sčítaný, vzdelaný ale má problémy 

  

Intervencia - v sociálnej práci je zásah do riešenia klientovej situácie, tzn. aktívna 

spoluúčasť sociálneho pracovníka na riešení klientovho problému. 

 

Krízová intervencia - vyznačuje sa okamžitým zásahom, ktorý klient potrebuje v akútnej 

krízovej situácii. 

 

Terénna sociálna práca - je práca s klientom v podmienkach mimo inštitúcie. Nie je 

založená na spôsobe, kde sa počíta s aktivitou klienta, ktorý by mal sám prísť do inštitúcie 

a vyhľadať pomoc či aktivitu. Jej princíp spočíva v tom, že terénny sociálny pracovník 

vychádza „ z bezpečia inštitúcie“ za klientom alebo skupinou do jeho prirodzeného 

prostredia. 

Na základe doterajších skúseností  a výkonov terénnej sociálnej práce v praxi na Slovensku 

ju  môžeme bližšie špecifikovať nasledovne: 

a) pracuje v prostredí klienta, 

b) je zameraná na sociálne vylúčených a inak ohrozených klientov, 

c) je zameraná na prácu s klientom a nadväzne na jeho primárne prostredie akým je 

rodina, resp.iné blízke sociálne väzby, 

d) je orientovaná na klienta, rešpektuje jeho želania, jeho návrhy na riešenie problému 

a stavia na schopnostiach a mobilizácii vnútorných síl klienta, 

 

Sociálna prevencia - sa zameriava na znižovanie  sociálnopatologických javov, a na 

vytváranie priaznivých spoločenských podmienok. Rozlišujeme tri úrovne sociálnej 

prevencie a to primárnu, sekundárnu a terciárnu. 

 

Sociálna diagnostika - ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie 

a vyhodnocovanie informácií o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre ktoré sa ocitol v soc. 
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kolízii ako aj faktory, ktoré spôsobili, že túto sociálnu kolíziu nevie riešiť samostatne, len 

s využitím vlastných zdrojov. Predpokladom správne stanovenej sociálnej diagnózy je 

kvalitná sociálna anamnéza, ktorú získal sociálny pracovník počas práce s klientom. 

Sociálna diagnóza tak obsahuje informácie o osobnosti klienta, o vzťahoch klienta k jeho 

užšiemu i širšiemu sociálnemu prostrediu, o situácii, v ktorej sa nachádza, reálny popis 

situácie, v ktorej klient žije. 

 

Sociálna terapia - je sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu 

v osobnom živote klienta. Tá sa realizuje prostredníctvom konkrétnej formy sociálnej 

pomoci. Sociálna terapia je proces založený na dynamickej interakcii medzi klientom a 

sociálnym pracovníkom. V tomto procese ide o vedomé úsilie o formovanie názorov, 

presvedčení, postojov, citov a konania klientov. 

 

Supervízia – podľa členov Európskej asociácie supervízie (EAS) je to poradenská metóda 

prostredníctvom, ktorej osoby, tímy, skupiny a organizácie hodnotia svoju profesionálnu 

aktivitu či úspešnosť. Postup, s ktorým pomocou supervízora pracujú na riešení problémov 

prítomných v ich profesii. 

 

Asertivita -  je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a 

potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa schopnosť komunikovať, vyjadriť súhlas 

i nesúhlas ako aj kritizovať bez agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť 

svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu 

iných. 

 

Empatia – schopnosť vcítiť sa do myšlienok, pocitov, postojov druhých. Je základným 

predpokladom úspešnosti každého sociálneho pracovníka.  

 

Syndróm vyhorenia - je súbor príznakov vyskytujúcich sa u pracovníkov pomáhajúcich 

profesií a je odvodzovaný z dlhodobej nekompenzovanej záťaže, ktorú prináša práca 

s ľuďmi. Tento stav psychického i celkového vyčerpania sprevádzajú pocity beznádeje, 

obáv i zlosti. Pracovná motivácia klesá, výkon sa zhoršuje a klesá sebavedomie. Správanie 

sa ku klientom je poznačené odstupom, dôrazom na pravidlá a disciplínu, na formálnu 

stránku, na racionalitu a objavujú sa aj odmietavé alebo negatívne postoje. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pocit
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vz%C3%A1jomn%C3%A9_p%C3%B4sobenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Akcept%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda
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1.TEORETICKÉ ZNALOSTI 

 

Sociálnu prácu môžeme vnímať obrazne ako strom, ktorého korene sa hlbšie a hlbšie 

vrastajú do pôdy, prepletajú sa s inými koreňmi a čerpajú svoju silu, aby strom mohol rásť 

a jeho koruna silnieť dostatočne na to, aby odolala nepriaznivým vplyvom. Preto sa dá 

povedať, že sociálna práca má svoje korene už v počiatkoch ľudstva samotného. V každej 

krajine mala odlišný vývoj a priebeh. Vyvinula sa z ideálov demokracie, a jej hodnoty sú 

založené na rešpektovaní rovnosti, slobode a dôstojnosti všetkých ľudí.  

Prvky sociálnej práce sa objavujú ako reakcie súdržnosti ľudského rodu, vzťahu človeka 

k človeku, porozumenia, spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za druhých ľudí a hlavne 

rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Na základe analýzy historických prameňov sociálnej 

práce, môžeme povedať, že sa začala formovať so zámerom pomoci sociálne slabým 

ľuďom a to ako sociálna ochrana so sociálnym diagnostikovaním, sociálnou terapiou 

a poradenstvom.  

Súčasná sociálna práca vychádza z názoru, že človek je sociálne a kultúrne ovplyvniteľný 

počas celého svojho života. Každý dospelý jedinec je za svoj život osobne zodpovedný. 

Koná vo svojom záujme i v záujme spoločnosti, tak aby zachovával kultúrne, spoločenské 

a etické normy a vytváral si predpoklady pre dôstojnú životnú úroveň. Ak toho človek nie 

je z akéhokoľvek dôvodu schopný, vykoná spoločnosť opatrenia ako mu pomôcť alebo sa 

chrániť. Spoločnosť má záujem odstrániť alebo zmierniť poruchy procesu socializácie, 

adaptácie, ktoré vyplývajú z osobných a psychických schopností jedinca, a sú ovplyvnené 

vonkajším prostredím. Dnes je sociálna práca samostatnou pomáhajúcou profesiou, 

vedeckou činnosťou, ako aj študijným odborom v rámci štúdia na vysokých školách 

v mnohých krajinách ako aj na Slovensku.  

Ako pomáhajúca disciplína zasahuje do životov jednotlivcov, skupín, rodín a komunít 

v určitom  krízovom období či etape ich života. Profesionálni sociálni pracovníci a 

pracovníčky stoja v jadre konfliktov a protikladných vplyvov. Rozpor je vnímaný 

odborníkmi aj medzi teóriou a praxou sociálnej práce. Prioritou v oblasti dosahovania 

kvality výkonu je zabezpečiť zodpovedajúce vzdelanie sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok tak, aby zvládli profesiu nielen na základe osobnostných predpokladov, ale aj 

pomocou potrebných vedomostí, zručností a praxe. V súčasnosti je dosiahnuteľné 

bakalárske vzdelanie smerujúce ku kvalitnému výkonu sociálnej práce, magisterský stupeň 

vzdelania smerujúci k vedeniu sociálnych inštitúcií, porozumeniu makro sociálnych 

procesov a vplyvov a doktorandské štúdium smerujúce k výchove výskumných 
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pracovníkov v oblasti sociálnej práce. Pri zostavovaní tejto Metodiky neformálneho 

odborného vzdelávania sociálnych pracovníkov  sa hlavnou otázkou stáva čo potrebuje 

sociálny pracovník vedieť, čomu má rozumieť a aké zručnosti musí mať. Súhrnne to 

znamená, aké profesijné kompetencie musí mať začínajúci sociálny pracovník a ktoré 

môže nadobúdať v praxi či rozvíjať celoživotne v ďalšom samo vzdelávaní. Na kvalitu 

sociálnej práce má rovnako vplyv politicko-hospodárska situácia v krajine ako 

aj vzdelávanie sociálnych pracovníkov v tejto oblasti. Školy ako prvotní vzdelávatelia ich 

naučia teoretické znalosti, ale je dôležité si osvojiť naučené priamo v praxi, nadobudnúť 

sociálne zručnosti.  

 

1.1 SOCIÁLNA PRÁCA S JEDNOTLIVCOM 

 

Význam sociálnej práce a sociálnej starostlivosti prešiel dlhú cestu, kým získal dnešnú 

podobu. Prešiel mnohými zmenami a odmietavými postojmi. Do dnešného dňa je sociálna 

oblasť veľmi krehkou a citlivou súčasťou štátneho systému. V tomto období sme sa stali 

svedkami mnohých dôležitých zmien, ktoré ovplyvnili sociálnu situáciu v spoločnosti. 

Spolu so zmenami sa začali objavovať nové spoločenské problémy, ktoré majú negatívny 

vplyv na jednotlivca, rodinu, komunitu, inštitúcie a v neposlednom rade zasiahli každého 

z nás. Stretávame sa s pojmami ako sociálno-patologické javy, hospodárska kríza, 

nezamestnanosť, bezprístrešnosť a pod. 

Sociálna práca s jednotlivcom je historicky najstaršou metódou sociálnej práce. 

V knižných prácach európskych i domácich autorov sa často krát stretávame aj s 

označením individuálna sociálna práca, sociálna práca s jednotlivcom, prípadová sociálna 

práca či case work. Všetky štyri termíny sa vzťahujú na aktivity sociálneho pracovníka 

zamerané na prácu s jedným, konkrétnym klientom.  

Termín prípadová sociálna práca u nás  zaviedla Krakešová-Došková (1946), ktorá ho 

použila na označenie  individuálneho riešenia problémov sociálneho prípadu. Sociálnym 

prípadom, je podľa nej človek, ktorý nie je schopný vlastnými silami prekonávať životné 

problémy a prekážky, s ktorými sa stretáva pri plnení svojich ľudských funkcií, úloh, rolí 

ako napríklad:  

• rodičovská,  

• manželská,  

• pracovná,  
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• hospodárska,  

• výchovná.  

Z praxe vieme, že vo väčšine prípadov jednotlivec zlyháva vo viacerých funkciách 

súčasne, čím sa dostáva do situácií, z ktorých sám nevie nájsť cestu von.  Ako hovorí 

Strieženec (1999), u jednotlivca prichádza k narušeniu vnútorných i vonkajších vzťahov 

voči sebe samému ako aj voči svojmu sociálnemu okoliu. Príčinou „zlyhania", respektíve 

neschopnosti nájsť riešenie z problémovej situácie býva náhla, nečakaná zmena sociálnej 

reality (nezamestnanosť, epidémia, živelná katastrofa a podobne), ktorú jednotlivec 

neočakáva, nie je teda na ňu pripravený. 

Ak má byť vyriešenie problému úspešné, je potrebné oboznámiť sa s problémom klienta. 

Ide o spojenie teoretických informácií o problémovom jave s odbornou činnosťou. Pod 

sociálnou prácou s jednotlivcom sa rozumie priamy kontakt sociálneho pracovníka s 

klientom v záujme vyriešenia jeho problémovej situácie, s dôrazom na možné vplyvy 

vyplývajúce z osobnosti klienta (vplyvy mikroprostredia), ako aj na možné vplyvy 

pôsobiace v jeho okolí. Dôležitou súčasťou pri riešení problémov je aj rodina jednotlivca 

a vzťahy v nej. Sociálni pracovníci pri individuálnej sociálnej práci využívajú metódy 

vychádzajúce z rôznych vedných oblastí, , ktoré obohacujú vlastným štýlom, výsledkom 

čoho sú nové, originálne prístupy v práci s klientom. V SP je možné identifikovať spoločné 

etapy, ktoré sociálny pracovník pri práci s klientom používa.  

 

ETAPY SOCIÁLNEJ PRÁCE S JEDNOTLIVCOM 

 

Sociálna práca s jednotlivcom môžeme rozdeliť do určitých etáp, ktoré majú svoju 

postupnosť. V každej etape využívame rôzne postupy a metódy práce s klientom. 

 

K najznámejším a najviac využívaným etapám patria: 

1. Oboznámenie sa s prípadom  

a. prvý kontakt s klientom 

b. analýza prípadu  

c. evidencia  

2. Sociálne hodnotenie  

a. sociálna diagnostika 

b. plán práce  

c. voľba pracovných metód  
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3. Sociálna intervencia  

a. sociálna terapia, rehabilitácia  

b. poradenstvo  

c. diskusia  

4. Zakončenie prípadu 

 

Oboznámenie sa s prípadom: 

Prvá etapa práce s klientom predstavuje najmä stanovenie problému klienta, zber 

informácií z klientovho života, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní príčin vzniku problému 

a usporiadanie týchto informácií.  

 

a. Prvý kontakt s klientom  

Pri prvom kontakte s klientom by mal sociálny pracovník zvážiť akým spôsobom klient za 

ním prichádza, teda či ide o klienta: 

- dobrovoľného – v tomto prípade má klient pravdepodobne záujem o spoluprácu, 

má záujem a motiváciu riešiť svoju situáciu, 

-  klienta odberateľa – klient má záujem o získanie nejakej formy sociálnej služby 

alebo pomoci, ale nemá záujem o riešenie svojho problému, v niektorých prípadoch 

môže ísť aj o tzv. manipulatívnych klientov, 

- nedobrovoľného klienta – v takom prípade nás zaujíma na čí podnet klient 

prichádza. 

 

Klient väčšinou nemá záujem o riešenie problému, čo môže mať rôzne príčiny: klient si 

nemusí uvedomovať, že má nejaký problém, klient si problém nepripúšťa alebo ho 

odmieta, klient sa už pokúšal riešiť tento problém, no neúspešne, v takom prípade musí 

sociálny pracovník zistiť čo sa pre riešenie urobilo, s akými výsledkami a dôvod 

nespokojnosti klienta. 

V závislosti od klientovho problému, jeho osobnostných, intelektových možností sa môže 

sociálny pracovník rozhodnúť ako bude daný prípad viesť.  

Jednou z možností je nedirektívny štýl vedenia, kedy je spolupráca s klientom založená na 

aktívnej spoluúčasti oboch strán, na otvorenej komunikácii a partnerskom vzťahu. 

Pozitívom je, že klientovi dáva priestor pre aktívne riešenie svojho problému. Niektoré 

prípady si však vyžadujú direktívny štýl vedenia, kedy  sociálny pracovník klienta vedie  

napr. ak ide o intelektovo slabého klienta, ktorý nie je schopný podieľať sa na riešení 
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svojho problému.  

Dôležitou súčasťou prvého kontaktu s klientom je vytvorenie a následné budovanie vzťahu 

s klientom. Preto by mal prebiehať v príjemnom prostredí, s pokojnou atmosférou, na 

mieste kde sa klient cíti bezpečne. Od zvládnutia prvého kontaktu závisí celý priebeh 

a úspešnosť riešenia problému a následná spolupráca. V rozhovore sa snažíme pochopiť 

klientov problém. K tomu, aby sme zistili či sme mu porozumeli nám slúži spätná väzba.  

Po určení problému  zisťuje sociálny pracovník klientove očakávania. Tie môžu byť zo 

začiatku nereálne. Pokiaľ ide o klienta s viacerými problémami je potrebné stanoviť si 

postupnosť riešenia jednotlivých problémov.  Riešime preňho najdôležitejšie problémy.  

 

b. Analýza prípadu 

Pre úspešnú prácu s klientom je potrebné získať o klientovi čo najviac  informácií, tiež 

informácie o jeho rodine, sociálnom okolí a pracovnom živote. Tieto nám môžu pomôcť 

pri zistení príčin vzniku klientovho problému. K tomu využívame anamnestický rozhovor, 

ktorý je potrebné viesť opatrne, aby klient nemal pocit výsluchu. Vhodnejšie je klásť 

klientovi otvorené otázky o jednotlivých etapách jeho života, ubezpečovať sa, že sme ich 

správne pochopili a využívať doplňujúce otázky. Pre lepšiu orientáciu rozdelíme 

informácie o klientovi do osobnej, rodinnej, pracovnej analýzy a analýzy problému. 

 

Osobná analýza obsahuje všetky základné informácie o klientovi, o vzťahoch v 

rodine, podrobný doterajší priebeh klientovho života s pozitívnymi aj negatívnymi 

obdobiami. Ak klient riešil svoje problémy tak sú dôležité informácie o tom ako ich 

zvládal a prežíval.  

Rodinná analýza obsahuje informácie o rodinných príslušníkoch, rodine, o 

vzťahoch v rodine, bytových podmienkach.  

Pracovná analýza obsahuje informácie o pracovnej kariére klienta, vrátane jeho 

vzdelávania. Dôležitý je priebeh zamestnaní, príp. problémy, vzťahy v zamestnaní, 

postavenie, úspechy, zlyhania. Pokiaľ ide o nezamestnaného klienta, zaujímajú nás aspekty 

straty zamestnania, ukončenia pracovného pomeru. Zaujímajú nás aj klientove plány do 

budúcnosti, spokojnosť s finančným ohodnotením a pod. 

V analýze prípadu sociálny pracovník zhrnie dôvod klientovho príchodu, jeho vnímanie 

problému, hodnotenie vlastnej situácie a či vidí nejaké riešenie situácie. Sociálny 

pracovník si môže robiť poznámky, ak na to klienta upozorní.  Pri prvom stretnutí nie je 

možné získať od klienta všetky informácie, preto sa sústredíme na základné informácie, 
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ktoré si môžme v prípade potreby dopĺňať. 

 

c. Evidencia  

Evidencia je záverečnou fázou prvej etapy práce s klientom. Sociálny pracovník by v 

tomto kroku mal zhodnotiť získané informácie, pričom je dôležité rozlišovať od koho boli 

informácie získané.  

Rozlišujeme tri zdroje informácií:  

- reálna evidencia – skutočnosti, o ktorých sa vieme sami presvedčiť,  

- svedecká evidencia – tvrdenia druhých osôb o skutočnostiach, ktoré sami videli alebo 

ktoré majú sprostredkované ďalšou osobou (takéto informácie je potrebné brať do úvahy s 

určitou rezervou),  

- evidencia podľa okolností – tu patria všetky skutočnosti, ktoré nie sú zistené priamym 

pozorovaním alebo výpoveďou iných osôb, môžeme sem zaradiť dojmy sociálneho 

pracovníka. 

 

Sociálne hodnotenie  

V druhej etape práce s klientom sociálny pracovník prehodnocuje údaje a informácie, ktoré 

o klientovi získal, stanovuje sociálnu diagnózu a spolu s klientom stanovuje plán práce a 

metodický postup, teda výber konkrétnych metód.  

a. Sociálna diagnostika, diagnóza, hodnotenie. Za predfázu diagnostiky môžeme 

považovať predchádzajúcu etapu zberu a zhodnocovania dát. Kvalitná sociálna anamnéza 

prípadu je pre sociálneho pracovníka dôležitým  východiskom pri sociálnej diagnostike a 

tvorbe sociálnej diagnózy. Cieľom diagnostiky je identifikovať klientov problém, nájsť 

príčiny jeho vzniku, zistiť ako sa vyvíjal, ktoré situácie ho posilňovali. 

Zastrow vypracoval pre túto fázu práce s klientom pätnásť otázok, ktoré môţu sociálnemu 

pracovníkovi pomôcť získať odpovede na diagnostické otázky.  

Otázky zisťujú:   

• čo je problém, 

• ako problém vidí klient, 

• aké má problém príčiny, 

• koho zahŕňa tzv. problémový systém, 

• v akom prostredí, kedy, ako často a s akou intenzitou sa problémové správanie 

• vyskytuje,  aký má problémové správanie vývoj, 
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• či sa klient pokúša problém riešiť, 

• aké má klient potreby, 

• aké zručnosti potrebuje k zvládnutiu problému, 

• aké vonkajšie a vnútorné zdroje sú potrebné k tomu, aby problém zvládol. 

 

Pri tvorbe sociálnej diagnózy by mal sociálny pracovník vychádzať len z objektívnych 

faktov a informácií. Stanovenie diagnózy je potrebné vnímať ako pomenovanie problému 

klienta. Počas ďalšej práce s klientom sa môžu objaviť nové fakty, ktoré bude potrebné 

zohľadniť.   

 

Plán práce s klientom je možné pripravovať dvoma spôsobmi, ktoré súvisia so štýlom 

vedenia klienta. 

Ak je plán práce vytvorený sociálnym pracovníkom, je len predkladaný klientovi, ak plán 

práce vytvárame v spolupráci s klientom, dávame mu možnosť aktívne sa podieľať na 

riešení svojho problému. Klient by mal súhlasiť so všetkými časťami plánu. Je vhodné 

nechať plán práce otvorený, aby sme v ňom v prípade potreby vedeli vykonať zmeny. 

Pri tvorbe plánu práce zohľadňujeme  klientov problém, čo pre riešenie problému 

podnikol, ako aj klientove očakávania. Zároveň stanovujeme čiastkové ciele práce, ak ide o 

mnohoproblémového klienta, stanovujeme v pláne prioritu a postupnosť riešenia 

jednotlivých problémov, plán práce obsahuje zoznam všetkých ďalších možných 

účastníkov a to ako z okolia klienta, tak aj odborníkov, ktorí by sa mohli do práce zapojiť, 

plán obsahuje harmonogram stretnutí a metodický postup, ktorý sociálny pracovník 

považuje za najvhodnejší v danej situácii. Po stanovení pracovného plánu uzatvára 

sociálny pracovník s klientom dohodu – kontrakt o spolupráci, ktorý môže mať ústnu alebo 

písomnú formou. Ústna forma sa odporúča by dobrovoľnom klientovi a písomná pri 

problémovom klientovi. 

Voľba pracovných metód zahŕňa tvorbu najvhodnejšieho metodického postupu pre klienta. 

Pokiaľ sociálny pracovník nemá kompetencie (právne a profesionálne) pre riešenie daného 

typu problému, môže klienta po jeho súhlase distribuovať odborníkovi, ktorý mu vie 

pomôcť, ak ide o klienta, ktorému už bola poskytovaná podobná forma pomoci neúspešne. 

Je potrebné zistiť príčiny neúspechu tejto pomoci a pokiaľ možno vyhnúť sa už 

realizovaným postupom, zohľadniť problém, s ktorým klient prichádza, zaradiť klienta do 

cieľovej skupiny sociálnej práce z hľadiska problému, veku, pohlavia, etnickej skupiny.  
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Sociálna intervencia  

Intervencia predstavuje samotnú prácu s klientom a prebieha podľa plánu práce, ktorý 

sociálny pracovník s klientom vypracoval  počas dohodnutých stretnutí.  

 

a. Sociálna terapia, rehabilitácia  

Rozlišujeme niekoľko typov terapeutických prístupov. Ich využitie pre prácu s klientom 

závisí od schopností sociálneho pracovníka a samozrejme od problému klienta. Podľa 

Levickej je sociálna terapia proces založený na dynamickej interakcii medzi klientom a 

sociálnym pracovníkom. Ide v ňom o formovanie názorov, presvedčení, postojov, citov a 

konania klientov.  

Podľa terapeutického prístupu môžeme hovoriť o týchto terapeutických postupoch:  

- realitná terapia, 

- behaviorálna terapia,  

- systemická terapia,  

- komunikačná terapia,  

- naratívna terapia,  

- socioterapia.  

A metódach, ktoré využívajú, napr.: 

- terapeutický rozhovor, 

- rozbor problémovej situácie,  

- zadávanie úloh a pod.  

 

Cieľom sociálnej rehabilitácie je začlenenie jedincov, ktorí sa z rôznych dôvodov a na 

rôzne dlhé obdobie ocitli mimo aktívneho spoločenského diania do spoločnosti.  Môžu to 

byť klienti, ktorí boli určitý čas v ústavnom zariadení,  ktorí sa v dôsledku svojho 

problému ocitli na okraji spoločnosti a pomoc pri opätovnom zaradení sa do bežného 

života. Dôraz kladieme najmä na samostatnosť klienta, jeho nezávislosť od iných ľudí, 

spoločenské vystupovanie, rodinný život  či záujmy. 

 

b. Poradenstvo  

Tak ako pri iných postupoch práce s klientom, aj tu pomáhame klientovi nájsť riešenie jeho 

problému, no nie v zmysle návodu ako konať. Podľa Gaburu je poradenstvo založené na 

vzťahu pomoci, pričom poradca má snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie 

klienta, aby sa efektívnejšie orientoval vo svete a vyrovnával sa so životom.  
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Rozlišujeme štyri základné možnosti prístupov k poradenstvu. 

  

Dynamický prístup – založený na princípe podmienenia súčasného správania minulosťou 

a na využívaní princípu kauzality. Predstavuje prácu s nevedomými silami a motívmi, ktoré 

ovplyvňujú aktuálne správanie, bez toho, aby si to jedinec uvedomoval. Snahou poradcu je 

reorganizácia klientovej osobnosti na základe riešenia intrapsychického konfliktu.  

Behaviorány prístup – založený na predpoklade, že správanie je výsledkom naučeného, 

resp. nenaučeného. Vzťah je postavený na edukácii a využíva techniky učenia.  

Experienciálny prístup – založený na vnímaní človeka ako aktívnej bytosti s potenciálom 

k ďalšiemu rastu. Zameriava sa na dosiahnutie vyššieho stavu vedomia v zmysle 

uvedomenia si vlastných možností a schopností a naučenia sa využívať ich. Problém 

klienta je chápaný ako strata zhody medzi vonkajším a vnútorným prežívaním. 

Eklektický prístup – predstavuje spájanie jednotlivých poradenských prístupov v 

závislosti od problému a typu klienta. Je charakteristický pre sociálne poradenstvo v SR, 

nakoľko u nás zatiaľ neexistuje tradícia jednej školy, a sociálni pracovníci majú možnosť 

prípravy, vzdelania (kurzy, výcviky). Je dôležité odlišovať poradenstvo využívané v iných 

pomáhajúcich profesiách od poradenstva charakteristického pre sociálnu prácu. 

 

V SR je sociálne poradenstvo definované zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

§ 19, ktorý uvádza, že sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc 

fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom rozlišuje:  

- základné sociálne poradenstvo – posúdenie povahy problému klienta, poskytnutie 

základných informácií o možnostiach riešenia a sprostredkovanie alebo 

odporúčanie ďalšej odbornej pomoci,  

- špecializované sociálne poradenstvo – zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov klienta a poskytnutie odbornej sociálnej pomoci. 

 

c. Diskusia  

Diskusia s klientom je metódou sociálnej práce využívanou počas celej práce s klientom. 

Jej cieľom je pomocou spätnej väzby hodnotiť vykonanú prácu, ubezpečovať sa, že 

klientovi rozumieme. Pomáha nám zistiť pokroky a zmeny klienta, či je spokojný a či sa 

napĺňajú jeho očakávania. V závere práce s klientom pomocou diskusie zhrnieme čo sme 

dosiahli, nakoľko sa podarilo problémy vyriešiť a splniť klientove očakávania, ak sa niečo 

nepodarilo, v čom bola príčina apod. 
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Zakončenie prípadu  

Existujú štyri hlavné dôvody ukončenia práce s klientom, pričom nemusí ísť vždy 

o úspešné ukončenie.  

1. Ukončenie práce s klientom z dôvodu vyriešenia jeho problému. Ak klient odchádza s 

dôverou vo vlastné schopnosti a je schopný zodpovedať za svoje rozhodnutia môžeme 

hovoriť o úspešnom uzavretí prípadu.  

2. Ak klient dlhodobo odmieta prebrať zodpovednosť za svoje činy, odmieta spoluprácu a 

zmenu, vtedy sociálny pracovník musí akceptovať jeho rozhodnutie.  

3. Zmena bydliska klienta alebo zmena pracovného miesta sociálneho pracovníka.  

4. Nástup klienta do ústavnej starostlivosti alebo do výkonu trestu odňatia slobody, úmrtie 

klienta. 

 

 

1.2.SOCIÁLNA PRÁCA SO SKUPINOU 

 

Sociálna práca so skupinou kladie na sociálneho pracovníka vysoké nároky. Jej zvládnutie 

vyžaduje špeciálnu prípravu, vlastnú skúsenosť v seba poznávacom výcviku a tiež 

poznatky a skúsenosti z oblasti psychoterapie, nakoľko práca so skupinou využíva 

množstvo psychoterapeutických metód a techník. Pri práci so skupinou zastáva sociálny 

pracovník rôzne roly ako napr. rolu terapeuta, facilitátora, konzultanta či iniciátora. Práca 

so skupinou je rozmanitá a jej priebeh závisí od rôznych faktorov. Hlavným cieľom 

sociálnej práce so skupinou je dosiahnutie zmeny v oblasti sociálneho funkcionovania jej 

členov, prostredníctvom ich účasti v skupine. Sociálny pracovník sa vo svojich aktivitách 

zameriava ako na pomoc jednotlivým členom skupiny tak na pomoc skupine ako celku. 

Skupinová SP je metódou i procesom zameraným na to, aby si ľudia mohli zvýšiť kvalitu 

svojho života a zvyšovať svoj potenciál tak, ako je to len možné. 

 

Práca so skupinou môže jej členom pomôcť: 

- dosiahnuť spoločne stanovené ciele, 

- dosiahnuť zmenu požadovanú členmi skupiny (pri ich individuálnych problémoch), 

- pomôcť členom k samo rozvoju a svojpomoci, 

- odstrániť nežiaduce a zaťažujúce prejavy a zážitky v živote členov skupiny 

 

Ciele a úlohy sociálnej práce so skupinou sú závislé na výbere konkrétneho modelu práce. 
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Catherine Popelová a Beulah Rothmanová (de Robertis, 1998) stanovili tri základné 

modely: 1. Sociálne orientovaný model  

2. Nápravný model  

3. Interakčný model  

 

Sociálne orientovaný model - Model spoločných cieľov  

Obsahuje činnosti zamerané na realizáciu skupinových záujmov a často uplatňovaný na 

základe očakávaní spoločnosti, ako sú napríklad občianske organizácie, rodičovské výbory, 

susedstva atď. Skupiny slúžiace spoločným cieľom vznikajú z dôvodu spoločne 

stanovených záujmov, ktoré upevňujú ich vzťahy. V poslednom období sa táto metóda 

spája s možnosťou regulácie problémov spojených s rozvojom a rastom spoločnosti.  

Tento model je postavený na týchto zásadách:  

• objasňovať smerovania politických agentúr,  

• pozitívne využívať možnosti miestnych organizácií,  

• stotožniť sa s cieľmi organizácie, ktorých sme členmi,  

• vypracovávanie správ,  

• poznanie alternatív a ich následkov.  

Základom sú zásady demokracie, ktoré sa stali štandardom pre každú prácu so skupinou. 

Každý pracovník sa bez ohľadu na jeho formálne postavenie sa v práci so skupinou usiluje 

o presadenie základných princípov demokracie. Je orientovaný na úspešnú socializáciu 

členov skupiny. 

 

Nápravný model  

Tento model nazývaný aj ako terapeutický model je orientovaný klinicky. Skupina plní rolu 

činiteľa vyvolávajúceho a posilňujúceho očakávané zmeny. Sociálny pracovník uľahčuje 

interakciu medzi jednotlivými členmi skupiny s cieľom dosiahnutia zmeny u jednotlivcov, 

alebo pomáha jednotlivcom pri dosiahnutí sebestačnosti a zlepšenia vlastného 

funkciovania. Zároveň napomáha skupine dosiahnuť pozitívne zmeny vo funkciovaní 

skupiny ako celku. Zaoberá sa problémami dysfunkcie v skupine ako aj vzťahmi jej členov 

mimo skupiny. Nápravná skupinová práca má široké uplatnenie v nemocniciach, 

nápravných inštitúciách, rodinných vzťahoch, v poradenstve v školách, atď.  

 

Interakčný model  

Model sa opiera o vzájomnosť, spolupatričnosť členov skupiny, ktorá je centrálnym bodom 
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sociálnej práce a slúži rovnako jednotlivcovi i spoločnosti. Východiskom je fakt, že 

jednotlivca je možno vidieť, porozumieť mu a liečiť ho len v kontexte rôznych systémov i 

podsystémov, do ktorých prináleží. Malá skupina vytvára priestor, v ktorom je možné 

kultivovať a usmerňovať ako individuálne, tak i spoločenské funkciovanie. Sociálny 

pracovník tu plní rolu facilitátora, mediátora a jeho úlohou je naučiť tvoriť a udržiavať 

potrebnú sociálnu sieť, prijímať a dávať sociálnu oporu, hľadať nové možnosti riešenia. 

Využíva obraz konkrétneho ideálneho stavu skupiny a systém vzájomnej pomoci. Model 

nie je teda závislý na konkrétnom probléme, ktorý skupina rieši, ale práve skupina je 

možnosťou k jeho riešeniu. Pozornosť sa kladie na angažovanosť v medziľudských 

vzťahoch. 

Sociálny pracovník v práci so skupinou by mal vedieť využívať verbálnu aj neverbálnu 

komunikáciu. Význam neverbálnej komunikácie sa využíva najmä pri práci s detskými 

skupinami, so skupinami s určitým zdravotným postihnutím a so skupinami občanov 

vyššieho veku. Sociálny pracovník využíva i metódu mediácie za účelom pomoci pri 

uspokojovaní potrieb zbiehajúcich sa v skupine. Skupinová sociálna práca sa chápe ako 

živý systém založený na vzťahu klient - pracovník. Sociálny pracovník nepracuje pre 

klienta, ale s klientom. Teoreticky tento model vychádza z teórie systémov, teórie poľa, 

teórie psychosociálnej a zo zásad sociálnej práce. 

Pre úspešnú prácu so skupinou je potrebné poznať javy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. 

Patrí sem skupinová dynamika, normy skupiny, role v skupine, kohézia a tenzia v skupine 

a skupinové pravidlá.  

Skupinová dynamika – predstavuje hybnú silu skupiny, vzťahy v skupine, normy, ciele, 

skúsenosti, zážitky každého člena skupiny, ako aj vonkajšie vplyvy na skupinu.  

Normy skupiny – každá skupina má svoje vlastné normy, pravidlá, ktoré majú jej členovia 

dodržiavať.  Pravidlá môžu byť vopred dohodnuté. Niekedy ide aj o tzv. „nepísané“ 

pravidlá. Role v skupine – každý člen v skupine zastáva určitú sociálnu rolu, pričom 

väčšinou sú odrazom jeho rolí v živote. Má tak možnosť spoznať rolu, ktorú v živote 

zastáva ako si aj vyskúšať nové role. 

Kohézia a tenzia – kohézia predstavuje súdržnosť skupiny dôležitú pre vytvorenie stability 

v skupine, pocit bezpečia a spolunáležitosti. Tenzia je opakom kohézie, predstavuje určité 

napätie, je dynamickým faktorom, ktorý núti členov k aktivite a zmene. Ich vzájomná 

rovnováha v skupine je nevyhnutná. V prípade prevládajúcej kohézie by skupina 

„zlenivela― v spokojnosti a neochote realizovať zmenu. V prípade vyššieho podielu tenzie 

by v skupine vládla napätá, konfliktná atmosféra, čo vedie členov k výraznej 
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nespokojnosti, pocitu ohrozenia čo môže viesť k odchodu členov zo skupiny.  

Pravidlá skupiny – pred začatím práce so skupinou je potrebné si s jej členmi vytvoriť 

záväzné skupinové pravidlá. Tie sa zostavujú za pomoci sociálneho pracovníka, ktorý 

dohliada, aby obsahovali všetky dôležité body. Pravidlá sú dôležité z hľadiska pocitu 

bezpečnosti v skupine a dodržiavania určitej disciplíny.  

 

Existuje päť základných pravidiel, ktoré si skupina môže doplniť o vlastné pravidlá. 

Mlčanlivosť a dôvernosť – čokoľvek sa v skupine povie, ostáva v nej a členovia nesmú 

veci povedané v skupine rozoberať s nikým (ani s členom skupiny) mimo skupiny.  

Otvorenosť a úprimnosť – členovia sa musia naučiť hovoriť otvorene o svojich názoroch, 

postojoch, pocitoch či emóciách. Bez toho práca so skupinou nemá význam.  

Právo povedať „stop“ – každý člen, ktorý nie je pripravený zapojiť sa do diskusie má 

právo povedať stop. Môže ísť o pocit nepripravenosti rozprávať sa na danú tému, zložitých 

osobných pocitov, ťažko prežívaných emócií, či jednoducho momentálnej atmosféry v 

skupine. Ostatní členovia toto rozhodnutie rešpektujú, čím dávajú najavo rešpekt a úctu 

voči danému členovi skupiny.  

Zodpovednosť voči sebe aj voči druhým – pravidlo dodržiavania základných 

spoločenských pravidiel, rešpektovania súkromia a autonomity ostatných členov skupiny 

ako aj práva na iný názor apod.  

Dodržiavanie organizačných pravidiel – dodržiavanie časového harmonogramu, 

pravidelnej dochádzky, plnenia úloh v skupine, dochvíľnosti apod. Vzniká priestor pre 

členov skupiny zahrnúť sem aj možnosť sankcie za porušenie pravidla. 

 

ETAPY PRÁCE SO SKUPINOU 

 

Jednotlivé etapy sociálnej práce so skupinou zahŕňajú v podstate vývojové fázy skupiny. 

Vo všeobecnosti rozoznávame päť etáp vo vývoji skupiny: 

1.Preafilačná etapa  

Prvá etapa predstavuje prípravu sociálneho pracovníka. Zostavuje sa skupina, vytvára 

skladba skupiny, volí sa spôsob práce, pričom sa zohľadňuje problém, ktorý skupina bude 

riešiť. Táto etapa prebieha v dvoch fázach (A, B).  

A. Fáza vzniku skupiny - Skupina môže vzniknúť troma spôsobmi: 

- existujúca skupina sa obracia na sociálneho pracovníka, 

- výber a tvorbu skupiny robí sociálny pracovník, príp. inštitúcia, 
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- sociálny pracovník preberie skupinu po niekom inom – teda vstupuje do už 

rozbehnutej práce so skupinou.  

Pri zostavovaní skupiny je potrebné zohľadniť počet členov skupiny, čím bude počet 

členov vyšší, tým bude kohézia skupiny nižšia. Vzájomné interakcie a komunikácia medzi 

členmi bude sťažená, aktívne zapájanie všetkých členov problematické. Druhým aspektom 

je homogenita skupiny (veková, kultúrna, profesijná príbuznosť alebo spoločný problém).  

 

Výber členov skupiny, ktoré ovplyvňuje jej zloženie môže prebiehať dvoma spôsobmi. 

1. Členov vyberie sociálny pracovník alebo inštitúcia – súčasť skupiny môže byť vnímaná 

ako prestíž, napr. keď je záujem o skupinu väčší než je možné uspokojiť, ale účasť v 

skupine je možné vnímať aj ako stigmatizujúcu, napr. ak ide o skupinu s nedobrovoľnými 

členmi. V týchto prípadoch môžu mať členovia od skupiny vysoké očakávania, no môžu 

byť aj pasívni a rozbeh práce môže byť problematický.  

2. Skupina je zostavená na základe záujmu členov skupiny napr. formou prihlášok – 

členovia môžu mať nereálne očakávania od skupiny, ale je tu predpoklad dobrej spolupráce 

a dobrovoľnej účasti členov, ktorá je dôležitá. V mnohých skupinách sú členovia 

nedobrovoľne, pod nejakým vonkajším tlakom. Je potrebné ich motivovať a pokúsiť sa v 

nich prebudiť záujem o skupinu, aby sa nakoniec stali dobrovoľnými účastníkmi. So 

skupinou je ďalej potrebné dohodnúť, či bude fungovať ako uzavretý systém bez možnosti 

vstupu nových členov do skupiny alebo ako otvorený systém s možnosťou určitého pohybu 

ľudí počas práce so skupinou.  

Sociálny pracovník sa rozhoduje o spôsobe práce so skupinou a spracováva základné 

informácie o jednotlivých členoch skupiny, vyberá vhodné metódy práce. Zvažuje 

charakterové vlastnosti jednotlivých členov skupiny, ich možný vplyv na skupinu a to či 

budú v prospech skupiny, respektíve či niektorá z vlastností nemôže byť príčinou 

konfliktu.  

Mal by vedieť rozpoznať:  

- aké vzťahy sú medzi členmi skupiny,  

- aké majú rodinné zázemie, pracovne prostredie,  

- možnosť využiť členstvo v skupine ako motiváciu v práci so skupinou,  

- dôvod, pre ktorý sa chcú zúčastniť práce so skupinou. 

    

     B. Vypracovanie projektu práce so skupinou - keď je zloženie skupiny uzavreté, 

môže sociálny pracovník pristúpiť k tvorbe pracovného plánu.  
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Ten musí zohľadňovať: 

- hlavné ciele sociálneho pracovníka, ktoré chce so skupinou dosiahnuť,  

- definovať potreby a zdroje vzťahujúce sa k skupine.  

Pri stanovovaní cieľov sa berú do úvahy ciele sociálneho pracovníka, ciele skupiny a ciele 

jednotlivých členov skupiny. Tieto ciele je potrebné pokúsiť sa zosúladiť, čo nie je 

jednoduché a k prekrývaniu cieľov dochádza len vo výnimočných situáciách. V závere 

prvej etapy je skupina formálne zostavená a je možné pristúpiť k samotnej práci s ňou. 

 

2. Etapa formovania skupiny  

V tejto etape sa tvorí vnútorná štruktúra skupiny, kedy sa ujasňujú pozície jednotlivých 

členov. Rozoznávame postavenie vodcu skupiny, ako aj sociálne role jednotlivých členov a 

zároveň sa vytvárajú normy skupiny.  

 

3. Etapa udržiavania skupiny  

V tejto etape je v skupine silná kohézia, skupina je stabilná, dáva členom priestor pre 

napĺňanie svojich potrieb. Skupina si vytvára svoju identitu a podmienky pre fungovanie 

skupiny sú najideálnejšie. 

 

4. Etapa konfliktov   

Dochádza k presadzovaniu individuálnych záujmov členov skupiny. Môže dôjsť k 

porušovaniu skupinových noriem a pravidiel. Táto etapa je charakteristická konfliktami v 

skupine, čo v konečnom dôsledku napomáha fungovaniu skupiny tým, že sa vyčistí 

atmosféra. 

 

5. Etapa ukončenia práce so skupinou  

Je potrebné zrekapitulovať a zhodnotiť nakoľko sa podarilo naplniť ciele skupiny. 

Členovia by mali zhodnotiť plusy a mínusy práce so skupinou ako aj možnosti využitia 

tejto skúsenosti v ich budúcom živote. Cieľom okrem riešenia problému je rozšírenie 

sociálneho kapitálu členov skupiny, teda aj po ukončení práce so skupinou môžu členovia 

ostať v kontakte. 

 

Pri práci so skupinou je potrebné rešpektovať:  

- situáciu skupiny ako celku a tiež situáciu jednotlivých členov skupiny,  

- pracovať so silami jednotlivca,  
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- spolupráca celku je lepšia ako súťaž jednotlivcov,  

- vytvárať priestor na potrebné rozhodnutia,  

- vytvárať priestor na vyjadrenie všetkým členom skupiny v rovnakej miere,  

- vytvárať nevyhnutné výchovné hranice,  

- nestavať sa zbytočne do pozície vodcu skupiny 

 

 

1.3 SOCIÁLNA PRÁCA S KOMUNITOU  

 

Sociálna práca s komunitou  je samostatnou formou sociálnej práce. Môžeme sa stretnúť aj 

s pojmom komunitná sociálna práca. Je veľmi dôležité odlišovať komunitnú prácu od 

komunitnej sociálnej práce. Sociálnu prácu s komunitou chápeme ako metódu sociálnej 

práce, ktorá pomáha ľuďom žijúcim na určitom územnom celku pri riešení konkrétnych 

životných situácií. Sociálny pracovník musí rešpektovať etnické, sociálne, ekonomické, 

kultúrne a iné osobitosti obyvateľov komunity. Viacerí autori sa pokúsili zhrnúť základne 

princípy a ciele SP s komunitou.  

 

Podľa nich:  

1. Sociálny pracovník pracujúci s komunitou musí rátať s neustálym j napätím v komunite, 

ktoré je spôsobené potrebami jej členov  

2. Sociálny pracovník musí viesť komunitu k optimálnemu využívaniu vlastných, ako aj 

všetkých dostupných a prospešných  zdrojov. 

3. Konflikty spôsobujú tiež záujmy rozličných skupín žijúcich v komunite, rozličné názory, 

ideály atď.  

4. Sociálny pracovník by mal vedieť pre prospech komunity využiť prirodzené autority, 

ktoré majú dôveru a rešpekt komunity 

 

 

V platnej legislatíve SR zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v paragrafe 4, odsek 

3 stanovuje komunitu ako skupinu osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä 

ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele. 

 

Potreba sociálnej práce s komunitou vzniká v dvoch resp. v troch prípadoch:  

- v prípade patologickej poruchy v spoločnosti, ide o postoj spoločnosti k danej 
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komunite, ktorý môže byť silne ovplyvnený predsudkami napr. sociálna 

diskriminácia alebo znevýhodnenie danej komunity,  

- v prípade vzniku, výskytu alebo návratu sociálno-patologických javov v danej 

komunite,  

- v prípade spoločensky potrebného ovplyvňovania danej komunity a to kultúrnej, 

spoločenskej či hygienickej úrovne komunity.  

 

Pri SP s komunitou môžeme vymedziť štyri hlavné stratégie práce: 

Vytvorenie siete vzájomnej pomoci – štruktúru komunity tvoria menšie skupiny v nej a 

cieľom je v rámci svojpomoci naučiť členov komunity využívať tieto skupiny a vzťahy v 

nich k vzájomnej pomoci.  

Zapojenie dobrovoľníkov – členovia komunity musia byť stotožnení s cieľom komunitnej 

práce, mať záujem a podieľať sa na riešení problému komunity. Dobrovoľníkov je možné 

zapojiť v rámci spolupráce s mimovládnymi organizáciami.  

Posilnenie susedskej pomoci – realizuje sa v tzv. sídelných komunitách, kde je potrebné 

naučiť členov komunity využívať a posilňovať v rámci svojpomoci susedské vzťahy.  

Decentralizovať niektoré druhy formálnej sociálnej pomoci do blízkeho susedstva komunity 

– cieľom je priblížiť sprístupniť niektoré formy sociálnych služieb a sociálnej pomoci v 

závislosti od problémov komunity. 

 

Sociálny pracovník môže pracovať s komunitou dvoma spôsobmi: 

- v dominantnom postavení – zaujíma rolu experta, ktorý komunite predkladá hotové 

návrhy riešenia jej problémov, čo nespĺňa požiadavku participácie členov komunity na 

riešení problému a hrozí riziko odmietnutia komunitou,  

- v partnerskom postavení – sociálny pracovník iniciuje členov komunity, zapája ich do 

tvorby komunitného plánu, môže podávať návrhy, no spolupracuje s členmi komunity. 

 

ETAPY PRÁCE S KOMUNITOU 

 

V sociálnej práci s komunitou môžeme podobne ako je to aj v sociálnej práci s 

jednotlivcom či skupinou, nájsť päť základných etáp, ktorými sú: 

1. zber informácií,  

2. diagnostická etapa,  

3. navrhovanie projektov,  
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4. realizácia projektov,  

5. prezentácia výsledkov 

 

1. Zber informácií, zisťovanie a analýza potrieb 

Aby mohol sociálny pracovník porozumieť problému komunity zisťuje všetky dostupné 

informácie o komunite.  

K základným informáciám v tejto etape patria: 

- demografické údaje o štruktúre komunity – vekové zloženie, sociálna štruktúra, 

etnické zloženie, vzdelanostná štruktúra  

- informácie o infraštruktúre – bytová otázka, siete, inštitúcie, zamestnávatelia 

- informácie o formálnych a neformálnych vodcoch komunity,  

- iné informácie – história komunity, prírodné zdroje, životné prostredie 

Získané údaje by mali obsahovať aj informácie o vnútornej štruktúre komunity, ktorú 

tvoria jednotlivé skupiny, podskupiny a jednotlivci. Dynamiku komunity tvoria primárne 

podskupiny ( rodiny, priateľské, záujmové či pracovné skupiny). Dôležitú úlohu zohrávajú 

jednotlivci – prirodzené autority, formálne autority, preto by ich mal mať sociálny 

pracovník naklonených na svoju stranu. Ak máme k dispozícii potrebné údaje o komunite, 

môžeme pristúpiť k zisťovaniu a analýze potrieb členov komunity. Analýzu potrieb môžme 

vykonať napr. využitím SWOT analýzy, ktorá zisťuje prednosti, nedostatky, hrozby 

a príležitosti v komunite. Možnosťou je aj za spolupráce vybraných členov komunity 

vytvorenie tzv. mapy problémov, ktorej výsledkom by mal byť zoznam aktuálnych aj 

dlhodobých problémov komunity. Ďalej môžeme zisťovať postoje členov komunity 

pomocou dotazníkov. Pri výbere záleží na sociálnom pracovníkovi, veľkosti komunity, jej 

štruktúry, ochoty spolupracovať a finančných možnostiach, pre ktorý spôsob sa rozhodne.  

 

2. Diagnostická etapa 

Sociálny pracovník usiluje o stanovenie hlavného problému komunity a odhalenie jeho 

príčin. Využívajú sa zhodné metodické postupy ako pri diagnostikovaní problémov 

jednotlivca, či skupiny. Rozdiel spočíva v množstve zozbieraných údajov a v náročnosti 

ich správneho roztriedenia, analyzovania a odhaľovania kauzálnych atribúcií. Na vzniku a 

rozvoji sociálnych problémov komunity sa podieľa veľké množstvo faktorov a pre ich 

správnu identifikáciu a porozumenie sa už teraz odporúča spolupráca s akceptovanými 

členmi komunity. 
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3. Navrhovanie projektov  

Táto etapa zahŕňa navrhovanie projektov zameraných na riešenie sociálnych problémov 

komunity a na stanovenie vhodných metodických postupov v práci s komunitou. 

Na Slovensku máme skúsenosti so svojpomocnými, neformálnymi skupinami, s 

dobrovoľnou účasťou občanov, ktoré boli v minulosti realizované aj vďaka občianskym 

iniciatívam. Je potrebné stanovenie možností ich využitia v ďalšej sociálnej práci s 

komunitou. Dôležitú úlohu zohrávajú miestne autority, ktoré môžu presvedčiť ostatných 

členov komunity o význame, cieľoch či správnosti stanovených postupov. Môžu 

predstavovať vzor pre zapojenie sa do plánovanej zmeny. V tejto etape je tak vytvorený 

spoločný plán ktorý obsahuje:  

- vytýčené hlavné ciele,  

- zvolené pracovné postupy,  

- určené hlavné zdroje (finančné i personálne),  

- stanovený kalendár - plán práce rozvrhnutý do konkrétnych termínov, s dôrazom na 

kontrolu kľúčových momentov projektu,  

- zodpovedné osoby,  

- stratégiu v prípade nepredvídaných udalostí a pod. 

 

4. Realizácia projektov 

Projekt sa začína realizovať hneď po prijatí plánu (projektu) práce. Nie je vhodné odkladať 

začiatok realizácie. Pri realizácii plánu môžeme stanoviť určité oblasti, ktorým je potrebné 

venovať pozornosť, pričom sa nedá určiť ich poradie či priorita. Musia teda prebiehať 

súbežne:  

- komunikácia v realizačnom tíme,  

- využívanie všetkých dostupných zdrojov v komunite,  

- získavanie podpory mimo komunity,  

- neustála dostupná informovanosť členov komunity a cielená propagácia,  

- kontrola dodržiavania časového harmonogramu,  

- priebežné vyhodnocovanie realizovaných aktivít. 

 

Vloženie miestnych zdrojov do projektu:  

- zvyšuje zainteresovanosť komunity na jeho realizácii,  

- umožňuje začať s realizáciou projektu okamžite,  

- informácie o vlastnej snahe komunity môžu posilniť pomoc z prostriedkov mimo 
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komunity,  

- zakladajú predpoklad na udržateľnosti projektu aj po odchode sociálneho pracovníka z 

komunity. 

 

5. Prezentácia výsledkov 

Sociálny pracovník by mal zhodnotiť všetky pozitíva komunity, vyzdvihnúť tie 

skutočnosti, ktoré robia komunitu odolnou, silnejšou a schopnou riešiť v budúcnosti 

sociálne problémy s využitím miestnych zdrojov, vrátane personálnych zdrojov. Rovnako 

by mal poukázať na možné nedostatky, napr. chyby v komunikácii komunity, 

nerešpektovanie niektorých pravidiel, ktoré sa počas práce s komunitou prejavili. Jeho 

úlohou nie je kritika komunity, ale odhalenie silných i slabých stránok komunity a 

poukázanie na ich význam v budúcnosti. 

Pri vyhodnocovaní práce rozlišujeme tri prístupy: 

- vedecký prístup,  

- prístup zameraný na užívateľov – zisťujeme priamo od nich nakoľko sa naplnili ich 

očakávania,  

- prístup zameraný na rozvoj organizácie – hlavným cieľom je zlepšovanie 

organizácie, ktorá sa na práci podieľala.  

Pri vyhodnocovaní môžeme využiť metódy ako je dotazník, prieskum názorov, návštevy v 

komunite, diskusie. 

 

Medzi metódy uplatňujúce sa v komunitnej sociálnej práci patrí:  

• braimstorming - využíva sa v etape diagnostikovania hlavných problémov komunity a 

hľadania možnosti riešenia,  

• delfská metóda,  

• intervenčné metódy - metódy smerujúce k riešeniu problému,  

• fundraising - získavanie finančných prostriedkov,  

• lobing,  

• mediácia,  

• negociácia  

Jednotlivé metódy môžeme rozdeliť do troch základných modelov:  

a) lokálny alebo komunitný rozvoj,  

b) sociálne plánovanie,  

c) sociálna akcia.  
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Pod sociálnou akciou sa rozumie aktivita spoločnosti zamierená na zmeny v mocenskej 

štruktúre, legislatíve, v sociálnych normách. Je spojená s riešením problémov ako sú 

sociálna nespravodlivosť, nerovnosť, deprivácia, znevýhodnené postavenie jednotlivcov či 

skupín. Využíva sa konfrontácia, vyjednávanie, občianske protesty atď.  

 

 

1.4 VYBRANÉ METÓDY SP: 

 

Súbor metód používaných sociálnymi pracovníkmi  je rozsiahly. Ako sme spomínali v 

úvode sociálny pracovník v bežnej praxi nepoužíva len jeden metodický postup. Takmer 

vždy ide o kombináciu minimálne dvoch spôsobov práce, pričom o hlavnej metóde 

rozhoduje cieľ, ktorý chce pri svojej práci s klientom sociálny pracovník dosiahnuť. Ide 

napríklad o kombináciu rozhovoru a pozorovania, rozhovoru a administrácie. Termínom 

klient sociálnej práce sa v praxi neoznačuje len jednotlivý, konkrétny človek, ale tiež 

rodina, skupina či komunita. V nasledovnej časti uvedieme niekoľko vybraných metód 

sociálnej práce používané v praxi. 

 

DIAGNOSTIKOVANIE, ALEBO METÓDA HODNOTENIA 

 

Prvou požiadavkou na výkon sociálneho pracovníka je zručnosť vedieť čo najpresnejšie a 

najrýchlejšie odhaľovať problémy svojich klientov. Proces komplexnej diagnostiky pri 

získaní poznatkov o klientovi pre stanovenie sociálnej diagnózy je výsledkom spolupráce 

odborníkov. Diagnostikovanie resp. hodnotenie klientovej situácie je procesom postupného 

odhaľovania závažných skutočností, ktoré nejakým spôsobom vplývali na vznik a vývoj 

problémovej situácie klienta. Väčšinu informácií získava sociálny pracovník z rozhovoru 

s klientom (tzv. diagnostický rozhovor). Všíma si v rovnakej miere verbálnu aj neverbálnu 

komunikáciu, čiže používa pozorovanie ako ďalšiu formu práce. Sociálny pracovník 

venuje pozornosť sprievodným javom ako je zrozumiteľnosť podávaných informácií, 

jasnosť kladených otázok, schopnosť formulovať otázky, prejavy úzkosti ( potenie, 

chvenie, neschopnosť držať očný kontakt), motorické prejavy (gestikulácia, práca s telom a 

pod.). Emočný stav klienta môžeme spoznať na základe prejavov jeho temperamentu 

(striedanie nálad, , výbušnosť, netrpezlivosť), rečového rytmu či poruchy dychu.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou procesu diagnostikovania je pozorovanie. Ide o zámerné 
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sledovanie klienta, prostredníctvom ktorého sociálny pracovník získava informácie o 

názoroch klienta, správaní, o spôsobe vystupovania, o vzťahoch klienta s jeho okolím, 

o jeho vzťahu k materiálnym veciam.  

 

Počas pozorovania si všímame:  

- rečový prejav (plynulosť, zajakavosť, nesúvislé, nedopovedané vety, zrýchlené tempo 

reči, hlasitý alebo nedostatočne počuteľný prejav),  

- chvenie rúk, neprirodzené potenie,  

- prejavy hyperaktivity (podupávanie, poklopávanie)  

- prejavy prílišného nadšenia, či nadmernej plachosti,  

- oblečenie,  

- záujmy   

V prípade potreby sociálny pracovník môže použiť techniku topenia ľadov, empatického 

počúvania atď. Tieto techniky nám uľahčujú správne zhodnotenie klientovej situácie, 

umožňujú nám odhaliť prípadnú tenziu klienta, úsilie vyhnúť sa priamej odpovedi, snahu 

zamlčať pravdu, alebo až otvorene klamať atď. Dôležité sú aj klientove osobné a 

profesionálne väzby (predovšetkým partnerské vzťahy), vzťahy orientované na ochranu 

iných (napr. na ochranu detí, ľudí, za ktorých nesie klient profesionálnu zodpovednosť), na 

partnerstvo a spoluprácu (pracovné, kolegiálne vzťahy, status, ktorý klient v pracovnom 

kolektíve získal a pod.). Rovnako si treba všímať aj klientove negatívne vzťahy. 

Zaraďujeme sem tiež akýkoľvek materiál poskytujúci informáciu o klientovi ( napr. 

pracovné výsledky, ocenenia, diplomy, hodnotenia od nadriadených, podriadených, 

kolegov a pod.). Informačným zdrojom môžu byť informácie získané od iných odborníkov.  

Tento úsek práce by mal vyústiť do plánu práce s klientom, ktorý je robený nielen 

pre profesionálny prístup k organizácii stretnutí sociálneho pracovníka s klientom, ale 

predovšetkým je robený ako plán zmien, ktoré chce klient za podpory sociálneho 

pracovníka dosiahnuť. Je dôležité, aby sociálny pracovník vedel potrebné informácie 

nielen získavať, ale ich aj správne roztriediť a poznať, ktoré informácie sú dôležité. To 

znamená, že by mal vedieť informácie vyhodnocovať, analyzovať a odhaľovať ich 

vzájomné súvislosti.  

Vykonáva nasledovné hodnotenia:  

• zhodnocuje nové fakty, 

• prehodnocuje skutočnosti,  

• vyhodnocuje rôzne fázy práce s klientom, jeho aktivitu,  
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• spoluprácu,  

• zhodnocuje možné kauzálne súvislosti a vplyvy, ktoré sa mohli podieľať na vzniku a 

vývoji klientovho problému.  

 

Hodnotenie / diagnostikovanie: 

- sa neorientuje len na problémy, ktoré je potrebné riešiť. V procese hodnotenia sa 

analyzujú rovnako pozitívne ako negatívne fakty, čím sa výsledok hodnotenia stáva pre 

klienta menej zraňujúcim.  

- pripúšťa skutočnosť, že táto činnosť obsahuje aj subjektívny rozmer, čo je dané 

rešpektovaním obidvoch prístupov k spracovaniu faktov rozumovým (intelektuálnym) aj 

emocionálnym.  

- klient sa aktívne zúčastňuje.  

Samotný proces diagnostikovania môžeme rozdeliť na:  

- dynamické poznávanie (osoba - problém - situácia),  

- klinické poznávanie (fungovanie osobnosti klienta),  

- genetické poznávanie,  

- vstupné poznávanie,  

- operačné (aktuálne) poznávanie,   

- priebežné poznávanie,  

- záverečné poznávanie.  

Počas procesu diagnostikovania mal sociálny pracovník a klient spolupracovať v snahe:  

• odhaliť a pomenovať problém,  

• postaviť správny cieľ,  

• nájsť možnosti riešenia.  

Súčasťou diagnostiky je aj klarifikácia, ktorú chápeme ako techniku zameranú na 

objasňovanie situácie, príčin jej vzniku, vrátane stručného načrtnutia prognózy a možností 

riešenia. Až po spoznaní všetkých dostupných faktov, ich následnom overení a zistení 

vzájomných súvislostí môže sociálny pracovník stanoviť diagnózu, teda určiť hlavný 

problém klienta. 

 

SOCIALNA TERAPIA 

 

Sociálna práca využíva rôzne terapeutické metódy, základy ktorých môžeme hľadať v 

oblasti medicíny, psychológie, sociológie, pedagogiky najmä v špeciálnej a liečebnej 
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pedagogike. Sociálno-terapeutický prístup pôvodne vychádzajúci z požiadaviek lekárov a 

sestier, si postupne vytvoril vlastný ucelený systém, dnes označovaný ako sociálna terapia. 

Tá je svojou podstatou sociálno-výchovným pôsobením na klienta s cieľom dosiahnuť 

nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom živote klienta, ktorá sa realizuje prostredníctvom 

konkrétnej formy sociálnej pomoci. Sociálna terapia je proces založený na dynamickej 

interakcii medzi sociálnym pracovníkom a klientom. Ide o formovanie názorov, 

presvedčení, postojov, citov a konania klientov. Úlohou sociálneho pracovníka je 

mobilizovať individuálne schopnosti  samotného klienta, ako aj možné zdroje v 

klientovom okolí. Zároveň cielene vytvárať možnosti pre nadobudnutie nových, najmä 

pozitívnych zážitkov klienta. Pre dosiahnutie čo najlepšieho terapeutického účinku je 

potrebné dodržiavať všetky podmienky podporujúce pozitívne účinky sociálnej terapie. 

Medzi aspekty ovplyvňujúce priebeh a výsledok sociálnej terapie patria najmä:  

• vhodnosť terapeutického prostredia,  

• dodržiavanie harmonogramu stretnutí spolupôsobiacej osoby,  

• poskytovanie kvalitných a objektívnych informácií,  

• konkrétna pomoc  

Podľa prístupu jednotlivých autorov môžeme dnes hovoriť o:  

- komunikačnej terapii,  

- výchovno-sociálnej terapii,  

- rodinnej terapii,  

- realitnej terapii,  

- behaviorálnej terapii,  

- krízovej intervencii,  

- socioterapii 

 

Najčastejšie používané metódy v sociálnej terapii sú:  

- terapeutický rozhovor,  

- rozbor problémovej situácie,   

- terapeutické skupiny,  

- realitnú terapiu,  

- rodinnú terapiu  

- naratívnu terapiu,  

- systemickú terapiu,  

- behaviorálnu terapiu, 
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- Riegrovu terapiu ostrova rodiny a pod.  

 

Základným nástrojom sociálnej terapie je osobný kontakt s klientom, ktorý klientovi 

umožňuje analyzovať svoju problémovú situáciu a hľadať možné riešenia. K metódam 

využívaným v rodinnej terapii patrí sanácia rodinného prostredia, ktorá sa zameriava na 

obnovu, alebo na úpravu rodinného prostredia tak, aby spĺňalo požiadavky spoločnosti 

kladené na výchovné prostredie rodiny. Ide najmä o využitie poznatkov z psychológie, 

pedagogiky, sociológie a sociálnej práce pri nápravnom výchovnom pôsobení na rodinu.  

Sanácia rodinného prostredia sa teda zameriava na zmenu funkčnosti rodiny ako systému a 

na navodenie vhodnej sociálnej klímy.  

Aby to mohol  sociálny pracovník dosiahnuť musí:  

• získať informácie o štruktúre rodiny, vrátane poznania rolí jej jednotlivých členov,  

• musí poznať funkcie rodiny a podmienky pre ich optimálne plnenie,  

• mať vedomosti o rodinnej interakcii a vedieť tieto väzby v rodine identifikovať, 

• mať skúsenosti s diagnostikou rodiny a vedieť odhaliť príčiny vzniku konfliktov v rodine,  

• musí vedieť pracovať s konfliktami,  

• mal by poznať rodinné pravidlá - ich tvorbu, mechanizmus, zavádzanie, dôsledky 

neakceptácie ako aj dôsledky nevhodných pravidiel.  

 

Sociálny pracovník sa v spolupráci s členmi rodiny usiluje o:  

- správne pomenovanie problémov rodiny, 

 - najrýchlejšie a najpresnejšie identifikovanie skrytých problémov rodiny,  

- odhalenie príčin vzniku problémov,  

- uskutočnenie situačnej analýzy rodiny,  

- vytvorenie podmienok pre prácu rodiny so sociálnym pracovníkom,  

- stanovenie si spoločných cieľov,  

- vytýčenie pracovných postupov a termínov,  

- prijatie potrebných pravidiel pre vzájomnú spoluprácu  

 

Sociálny pracovník pri sanácii rodinného prostredia nesmie zabudnúť, že jeho úlohou je 

tiež:  

• poskytovať všetkým členom rodiny vhodnú psychosociálnu oporu,  

• viesť rodinu k dosahovaniu vytýčených cieľov a k prekonávaniu prekážok,  

• posilňovať funkcie schopnosť rodiny ako celku,  
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• posilňovať nezávislosť, slobodu a sebadôveru jednotlivých členov rodiny, 

• viesť ich k vzájomnej úcte a tolerancii  

• pomôcť im získať potrebné sociálne kompetencie (ktoré môžu využívať aj mimo rodinu),  

• urobiť reštrukturalizáciu vzťahov v rodine,  

• umožniť, aby rodina úplne prevzala iniciatívu a zodpovednosť  

 

V rámci sanácie rodinného prostredia sa od sociálneho pracovníka vyžadujú primerané 

vedomosti, skúsenosti a tiež ovládanie techník, ktoré vhodne kombinuje. Najčastejšie sú 

využívané následovné metodické postupy: mediácia, negociácia, klarifikácia, interpretácia, 

konfrontácia, selektívne posilňovanie, komunikačný tréning, rodinná dohoda, rodinný 

monitoring, technika paradoxov. V poslednom období sa rozvíjajú nové stratégie práce s 

rodinou, k najúspešnejším z nich môžeme zaradiť tzv. video-home trainig. 

 

 

SOCIALNA REHABILITÁCIA 

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala rehabilitáciu ako komplexné a 

koordinované využívanie medicínskych, sociálnych, výchovných a pracovných 

prostriedkov na výcvik alebo precvičovanie jednotlivca do najvyššej možnej miery s 

cieľom umožniť mu začlenenie alebo znovu začlenenie do spoločnosti. Pričom pod 

spoločenským začlenením rozumieme jeho aktívnu účasť na pracovnom procese, 

vzdelávaní alebo ďalších aktivitách spoločenského a verejného života, ale tiež rozvoj 

kontaktov a aktivít v súkromnom živote. Avšak v praxi rozoznávame rozdiel medzi 

habilitáciou chápanou ako proces prvotného začlenenia jedinca do spoločnosti (o 

habilitácii hovoríme najmä vo vzťahu k deťom) a rehabilitáciou, čiže novým, opätovným 

začlenením jedinca do spoločnosti. Sociálna rehabilitácia je v podstate metodickým 

postupom, usilujúcim o opätovné začlenenie tých klientov do spoločnosti, ktorí sa ocitli na 

rôzne dlhé obdobia mimo aktívne spoločenské dianie ( nariadený inštitucionálny pobyt, 

zdravotné postihnutie, sociálne nepriaznivé podmienky a pod.).  

V úsilí o opätovné začlenenie klienta do spoločnosti, ktoré by mal sociálny pracovník v 

práci s klientom rešpektovať niekoľko princípov. 

 

I. Orientácia na potreby klienta  

Potreby si jedinec vytvára postupne na základe vplyvu prostredia, predchádzajúcich 



39 

 

životných skúseností, vzdelania, dostupných možností. Usporiadanie týchto potrieb býva 

často krát narušené, nenaplnené v dôsledku rôznych životných situácií, kvôli ktorým sa 

stáva klientom sociálnej práce. Proces zmeny životnej situácie klienta býva sprevádzaný 

negatívnymi emóciami ako je strach, neistota, pocit opustenosti, ktoré sťažujú interakciu 

klienta s jeho okolím a často bývajú dôvodom jeho sociálneho vylúčenia.  

Sociálny pracovník, ktorý s klientom pracuje, by si mal byť vedomý nasledovných 

skutočností:  

a) významu potrieb vo všeobecnosti,  

b) významu tzv. nemateriálnych potrieb,  

c) individuálneho chápania a pociťovania potrieb klientom.  

Sociálny pracovník sa samozrejme orientuje na pomoc pri zlepšovaní sociálnej reality 

klienta ako v rovine materiálnych potrieb, tak i v rovine nemateriálnych potrieb.  

K základným potrebám, na ktoré sa zameriava patria: 

• súkromie,  

• stabilita, 

• istota a bezpečie, 

• dôvera a sebadôvera,  

• ľudské kontakty,  

• komunikácia.  

Práve prostredníctvom pôsobenia na oblasť nemateriálnych potrieb môžeme pomôcť 

klientovi získať vnútorný pokoj, odhaliť možnosti, nájsť životný optimizmus, nové ľudské 

kontakty a posilniť jeho dôveru v pozitívne očakávania.  

 

II. Orientácia na klienta ako individualitu  

Existujúce formy, postupy a metódy práce, ktoré sa postupne vyvíjali až nadobudli 

praktické aj teoretické vyjadrenie v jednotlivých metódach sociálnej práce sú vo svojej 

podstate priemerovanou formou pomoci. Priemerovanou v tom zmysle, že sú určené 

„priemernému" a teda zároveň neexistujúcemu človeku. V oblasti uspokojovania 

materiálnych potrieb sa tento priemer odráža od reálnych skutočností ako napríklad od 

ceny nevyhnutne vynaložených financií na bývanie, stravu a podobne. Takto stanovené 

dávky a rozsah niektorých služieb sú určené na pokrytie tej najspodnejšej hranice 

ekonomickej potrebnosti. Cieľom týchto metód a foriem pomoci nie je zabezpečiť 

prostredníctvom ekonomickej formy pomoci štátu psychosociálnu stabilitu klienta, ale 

pomôcť len prežiť určité obdobie. 
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III.  Orientácia na zachovanie suverenity klienta a podporovanie jeho kompetencií  

Iba ten klient, ktorý vníma sám seba ako schopného robiť rozhodnutia, niesť 

zodpovednosť, plánovať zmenu, bude schopný túto zmenu aj dosiahnuť. Takýto klient sa 

stáva v pravom zmysle partnerom sociálneho pracovníka, je schopný prinášať nové návrhy 

a riešenia vlastnej situácie a realizovať vlastné očakávania. Klient, vedomý si vlastnej 

hodnoty a reálnych možností je schopný poznať a ujať sa svojich kompetencií. Stáva sa 

aktívnym pri presadzovaní svojich záujmov, dokáže nájsť zdroje pomoci ako v členoch 

vlastnej rodiny, tak aj v širšom prostredí. Kompetencie, o ktorých klient rozhoduje 

samostatne, posilňujú jeho sebavedomie a sebestačnosť, priaznivo pôsobia na rozvoj tých 

schopností klienta, ktoré mu pomôžu získať nezávislosť od svojho okolia. Klient je v 

podstate odborníkom na svoje problémy a má teda právo  rozhodovať o ich riešení, sám ich 

realizovať s poskytnutím primeranej odbornej pomoci.  

 

IV.  Orientácia na image sociálneho klienta  

Klient sociálnej práce je človekom potrebujúcim pomoc odborníka pri riešení svojich 

problémov rovnako ako napríklad klient - človek prichádzajúci za architektom, aby mu 

naprojektoval dom, klient prichádzajúci za právnikom, dožadujúci sa vlastných práv, 

klient- pacient hľadajúci pomoc u odborníka - lekára atď. Všetci títo „klienti" sú 

spoločensky akceptovaní a vyhľadanie spomínaných foriem pomoci je chápané ako 

prirodzenosť, bez akýchkoľvek negatívnych nánosov. Avšak pozícia klienta sociálnej práce 

je vnímaná rozdielne práve v negatívnom spoločenskom chápaní skutočností vedúcich k 

zmene, následkom ktorej občan potrebuje pomoc spoločnosti. Vidíme, že jednotlivec 

potrebujúci niektorú z foriem sociálnej pomoci bol a je vo vedomí ostatných členov 

spoločnosti vnímaný veľmi negatívne ako žobrák, kriminálnik, neschopný atď. Vyššia 

spoločnosť sa síce snažila týmto ľuďom pomáhať, ale zároveň zdôrazňovala rozdiel medzi 

ňou a tými, ktorým bola jej pomoc určená. 

Táto skutočnosť pôsobí nepriaznivo na samotného klienta, na tvorbu jeho seba obrazu, 

posilňuje autoaverzívne sklony, ktoré môžu viesť až k sebapoškodzovaniu klienta či k 

pokusom o autodeštrukciu. Toto negatívne chápanie posilňuje v jedincovi pocity 

bezmocnosti, frustrácie, bezcennosti, atď. Z hľadiska individuálneho prežívania a 

celkového zvládnutia problémovej situácie klienta je nevyhnutné pôsobiť aj na vnímanie 

obrazu klienta v spoločnosti a pracovať s klientom na seba prijatí v roli klienta sociálnej 

práce. Z časového hľadiska organizácie sociálnej rehabilitácie hovoríme o preventívnej, 

aktuálnej a následnej rehabilitačnej starostlivosti. Preventívna rehabilitačná starostlivosť sa 



41 

 

zameriava na predchádzanie vzniku chýb alebo porúch (napr. preventívna práca s 

mládežou, zdravý životný štýl a pod.) Aktuálna rehabilitačná starostlivosť nastupuje 

bezprostredne po vzniku sociálne problémovej situácie, s cieľom odstrániť, alebo zmierniť 

dopad tejto situácie na klienta. Podľa dĺžky trvania môže byť aktuálna rehabilitačná 

starostlivosť krátkodobá (v trvaní niekoľko dní) a dlhodobá (v trvaní niekoľko rokov). 

Následná rehabilitačná starostlivosť je súbor služieb, nadväzujúcich na aktuálnu 

rehabilitačnú starostlivosť. U niektorých klientov prerastajú do celoživotnej starostlivosti. 

 

Sociálna rehabilitácia zahŕňa opatrenia, ktoré uspôsobujú jednotlivca pre život v 

spoločenskom prostredí, pre kontakty s inými ľuďmi.  

Zameriava sa predovšetkým na tieto oblasti:  

• samostatnosť, nezávislosť na pomoci iných (ovládanie seba obslužných prác, domácich 

prác, schopnosť používať dopravné prostriedky, vybavovať si svoje osobné záležitosti, 

nakupovať a pod.),  

• dorozumievanie sa - okrem bežnej hovorovej reči ide o zvládanie rôznych druhov 

náhradnej komunikácie (posunková reč, počítače ...),  

• dobré spoločenské vystupovanie, orientované na budovanie pozitívneho klientského 

image, • oblasť individuálnych záujmov,  

• rodinný život - hospodárenie, udržiavanie bytu, výchova detí, spolunažívanie členov 

rodiny vrátane otázok sexuálneho spolužitia manželov.  

Formy sociálnej rehabilitácie závisia od veku a problému klienta. Súčasťou sociálnej 

rehabilitácie sú aj socio-terapeutické programy so zameraním na posilnenie sebadôvery, 

zmenu postojov klienta, na oblasť komunikácie a asertívneho správania. Pri dospelých 

klientoch sa zameriavame na tie oblasti, ktoré môžu byť zdrojom budúceho napätia, 

poruchy rodinných väzieb, dysfunkčného správania a pod. Ide najmä o úsilie dosiahnuť 

zmenu postavenia v rodine, životného režimu, záujmov, v pracovnom zaradení, vo vzťahu 

k iným ľuďom. 

 

SOCIÁLNA PREVENCIA 

 

Prevencia vo všeobecnosti označuje činnosti orientované na zabránenie niečomu 

negatívnemu. V pozitívnom zmysle ju môžeme chápať ako činnosť zameranú na zníženie 

antisociálnych problémov vyskytujúcich sa v živote jednotlivcov, rodín, skupín alebo ako 

konanie, ktoré bráni vzniku týchto problémov. V teoretickej rovine sa pojmom prevencia 
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označujú tie činnosti, ktorých cieľom je zabrániť patologickým prejavom v živote 

spoločnosti vo všeobecnosti.  

V širšom zmysle slova môžeme pojmom prevencia v sociálnej práci označiť:  

- činnosti orientované na predchádzanie, zabránenie vzniku problému,  

- činnosti s cieľom nedovoliť opakovanie sa problému,  

- činnosti zamerané na znižovanie dopadov nežiaduceho konania.  

Usiluje sa o udržanie normálneho pôsobenia jednotlivca, ako člena spoločnosti, o udržanie 

jeho medziľudských kontaktov  napomáhajúcich k jeho integrácii do spoločnosti. 

Prevencia sa delí na tri základné etapy: 

- primárnu - zameraná na predchádzanie problémov, na vytváranie najvhodnejších 

podmienok pre vývoj detí a mládeže ako aj na skvalitnenie ich sociálneho 

usmernenia. K najznámejším metódam patria tzv. peer group, večery otázok a 

odpovedí, zábavné popoludnia, metóda známa í ako zdravý životný štýl 

- sekundárnu - včasná diagnóza a poskytnutie včasnej a účinnej pomoci. Cieľom je 

zabrániť prehlbovaniu už vzniknutých porúch, sociálny pracovník volí 

predovšetkým metódy a techniky zamerané na posilňovanie vôľového konania, 

zvyšovanie emočnej a stresovej odolnosti ako sú napr. situačné či inscenačné 

metódy a podobne. Osobitný význam pre detského klienta majú tzv. výchovno- 

rekreačné tábory 

- terciárnu - organizovanie následnej starostlivosti. Najväčší význam majú 

individuálne programy, resocializačné metódy a techniky, postpenitenciárna 

starostlivosť 

 

Prevencia sa má poskytovať občanovi s cieľom aktivovať jeho prirodzené zdroje a jeho 

schopnosti tak, aby neprichádzalo ku vzniku sociálne patologických situácií v jeho živote, 

a mobilizovať jeho zmeny v prípade, že sa ocitol v stave hmotnej alebo sociálnej núdze. 

 

S prevenciou sa spájajú predovšetkým jej tri základné funkcie: 

1. Obnova - sociálna práca sa orientuje na elimináciu tých faktorov v procese interakcie, 

ktoré vedú k narušeniu vzťahov. Cieľom je navrátenie najvyššieho stupňa spoločenského 

funkciovania. Presadzujú sa rehabilitačné a kuratívne metódy.  

2. Zaistenie zdrojov - ide o zdroje, ktorými disponuje sám jedinec. Tieto zdroje sú v 

intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej zložke osobnosti človeka. Hlavným nástrojom 

rozvoja týchto ľudských rozmerov je výchova.  
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3. Náprava - v prípade odchýlky od akceptovaných sociálnych noriem, vyvíja sociálna 

práca aktivity smerujúce k náprave. Rozdiel medzi obnovou a nápravou spočíva v tom, že 

obnova nastupuje ešte predtým, ako prišlo zo strany jedinca k poruchám správania. O 

náprave hovoríme vtedy, ak sa v dôsledku nepriaznivých životných situácii u jedinca 

vyvinulo asociálne správanie.  

Prevencia si vyžaduje:  

a) Predchádzanie vzniku problémov, ku ktorým dochádza pri interakcii medzi 

jednotlivcami a skupinami.  

b) Predchádzanie sociálno-patologických javov  

 

Sociálna prevencia sa spája s niekoľkými špecifickými problémami:  

1. Znalosti o fungovaní spoločnosti, ľudskom správaní, o osobnosti sú v porovnaní s 

úrovňou poznania v prírodných vedách ešte len v začiatkoch. Vieme, že spoločnosť 

nefunguje optimálne, ale nevieme ako spoločnosť k optimálnemu fungovaniu priviesť.  

2. Ďalším špecifickým problémom je nedostatok istoty, či náprava bola spôsobená vďaka 

práci sociálneho pracovníka, alebo či na jedinca alebo skupinu nepôsobil aj nejaký iný 

prvok.  

 

Na prevenciu je potrebné pozerať v troch rovinách:  

a) Prevencia ako samostatná oblasť sociálnej práce - Ak je cieľom prevencie zabraňovať 

vzniku a rozvoju sociálnopatologických javov v spoločnosti, musí sa sociálna prevencia 

nutne zaoberať vymedzením okruhu týchto javov. Medzi sociálno-patologické javy 

zaraďujeme najmä extrémnu chudobu, nezamestnanosť, kriminalitu, rovnako kriminalitu 

juvenilnú, antisociálne správanie, prostitúciu, závislosti, rasizmus, či náboženskú 

intoleranciu. 

b) Prevencia ako metóda.  

c) Prevencia ako princíp sociálnej práce - Vzhľadom na závažnosť problému sa sociálna 

prevencia ako prístup sociálnej práce musí odraziť predovšetkým v kvalitnej sociálnej 

politike a následne v dobrej sociálnej legislatíve. Pokiaľ nebude sociálna politika 

akceptovať prevenciu, ako základnú metódu pri tvorbe oficiálnej politiky vlády a jej 

realizácie v štáte, teda pokiaľ sa prostredníctvom sociálnej politiky nebude zabezpečovať 

aj riešenie problémov integrácie skupín obyvateľstva žijúceho na okraji spoločnosti, 

príprava občanov na integráciu, ochrana rodiny a garancia základných ľudských práv a 

slobôd, nebude v spoločnosti princíp prevencie dostatočne usídlený. 
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Najvýznamnejšou metódou, viažucou sa k sociálnej prevencii, je vyhľadávacia činnosť 

sociálneho pracovníka.  

Ide o vyhľadávanie maloletých, ktorých:  

- rodičia z vážnych dôvodov nemôžu alebo nechcú riadne plniť svoje rodičovské práva a 

povinnosti,  

- rodičia svoje práva zneužívajú, alebo závažným spôsobom zanedbávajú plnenie 

rodičovských povinnosti.  

Predmetom vyhľadávacej činnosti sociálnych pracovníkov sú tiež maloletí:  

- s poruchami správania,  

- pre ktorých treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť,  

- u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, alebo pohlavného zneužívania,  

- ktorí sú ohrození z iných vážnych dôvodov.  

Vyhľadávanie detí a mládeže, ktorí potrebujú pomoc či podporu je prvým krokom k 

naplneniu sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Ide o aktívnu metódu, iniciátorom 

ktorej má byť sociálny pracovník v spolupráci so sociálnym prostredím dieťaťa. Na tento 

krok potom nadväzuje nápravná činnosť, predstavujúca súhrn postupov zameraných na 

dosiahnutie pozitívnej zmeny a odstránenie nedostatkov vo výchovných pomeroch rodiny. 

Pri nápravnej činnosti sociálny pracovník  často krát spolupracuje s psychológom, so 

školou či zamestnávateľom rodiča. Ak chceme dosiahnuť aspoň minimálnu úspešnosť 

v prevencii alebo v oblasti riešenia akútnych stavov detských klientov, je potrebná 

širokospektrálna spolupráca všetkých zainteresovaných odborníkov.  

 

1.5  ETIKA V SP 

 

Etika sa v minulosti vzťahovala na zvyky, obyčaje ľudí, či ešte aj na povahu 

ľudskej bytosti. V priebehu dejín sa systematicky dopĺňala o pravidlá utvárania 

spoločenských vzťahov, ktoré vymedzujú správanie ľudí princípmi povinnosti a 

zodpovednosti za seba a iných určitými morálnymi pravidlami nesúcimi znaky 

spravodlivosti. I keď bývajú etika a morálka v bežnej reči zamieňané a používané ako 

synonymá, je potrebné ich rozlišovať. Morálka predstavuje pravidlá ľudského správania, 

kým etika ako filozofická disciplína skúma podstatu a pôvod týchto pravidiel. Zároveň 

hľadá zdôvodnenie, prečo je určité konanie dobré a vyžaduje sa od jednotlivých členov 

spoločnosti. Morálka býva prirovnávaná k životnej praxi, etika je reflexiou tejto praxe.   

Ľudská dôstojnosť v pomáhajúcej profesii sociálneho pracovníka nie je len ideou o 
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statuse človeka či jeho postojoch v sociálnej práci, ale je to najdôležitejšie právo človeka, 

ktoré úzko súvisí s právom človeka na život. Etika patrí k najstarším filozofickým 

disciplínam zaoberajúcim sa morálkou, mravnými hodnotami a spôsobmi správania, 

vedúcich k uplatňovaniu mravných zákonov v rozličných oblastiach života pospolitosti. 

Každý ľudský život má jedinečnú, neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť, ktorá vyplýva z 

podstaty „byť človekom“. Hlavným poslaním každého z nás je byť človekom 

zodpovedným k sebe samému, k okolitému svetu ako aj k tým, ktorí potrebujú našu 

pomoc. Etika je filozofiou ľudskosti, filozofiou života. Je to vedná disciplína, ktorá sa 

zaoberá morálkou, mravnou stránkou života človeka, jeho vonkajšieho prejavu, jednania a 

vzťahu k ľuďom. Usiluje sa viesť človeka k dobru, skúma ľudské správanie z hľadiska 

jeho morálnej hodnoty a hľadá spôsob, ktorý by umožnil človeku rozhodnúť sa čo je 

dobro, čo je zlo, čestnosť, nečestnosť. Kľúčovým pojmom v etike je hodnota. Nie je možné 

ju presne definovať, môžeme však vymedziť jej chápanie ako hodnoty súvisiacej s 

ľudskými záujmami a potrebami, s rozhodovaním ako konať a s etickými normami. Etické 

hodnoty majú svoj základ v dobre, sú poznateľné a uskutočniteľné iba v priestore slobody, 

sú teda vlastné iba človeku. Dodržiavanie etických zásad a správania je dôležité v 

pomáhajúcej profesii sociálneho pracovníka.  

 

Hodnoty v sociálnej práci môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:  

1. Hodnoty mravného vedomia  

2. Hodnoty povahových vlastností človeka  

3. Hodnoty medziľudských vzťahov  

4. Hodnoty ľudského konania.  

 

V rámci hodnôt mravného vedomia môžeme hovoriť o určitých etických 

princípoch, pravidlách. Pre sociálnu prácu je najdôležitejším princíp humanizmu teda 

ľudskosti,  ktorý je aj princípom lásky a úcty k človeku. Tento princíp nám káže nežiť iba 

pre seba, ale hlavne pre tých, ktorí nás potrebujú. Humanizmus vychádza z viery v ľudské 

schopnosti, zdôrazňuje ľudskú dôstojnosť človeka. Každý človek v sociálnej práci klient si 

zaslúži vážnosť a úctu. Druhým, nemej dôležitým princípom je princíp čestnosti a 

svedomitosti v sociálnej práci. Pri svedomitosti ide hlavne o disciplinovanosť v prístupe k 

plneniu povinnosti. Svedomitosť v sociálnej práci znamená byť na strane dobra a postaviť 

sa proti zlu.  

Do skupiny hodnôt povahových vlastností človeka, môžeme zaradiť vlastnosti 
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sociálneho pracovníka, ktoré sú obsiahnuté v Etickom kódexe sociálneho pracovníka. Patrí 

sem úcta a slušnosť, dôveryhodnosť, zdvorilosť, bezúhonnosť, vytrvalosť, taktnosť, 

rozvážnosť. V sociálnej práci sa nepripúšťa akákoľvek hrubosť, vulgárnosť, pretože etika v 

sociálnej práci musí vždy smerovať k ochrane ľudskej dôstojnosti.  

Hodnoty medziľudských vzťahov – sú primárne v ľudskom konaní, nehovoriac 

o tom že by človek bez takýchto etických hodnôt ani nemal vykonávať sociálnu prácu. 

K týmto hodnotám patrí priateľstvo, lásku, altruizmus, empatiu a prosociálnosť. 

Vykonávať prácu v sociálnej oblasti života bez priateľstva a lásky k človeku by bolo 

nemožné.  

Altruizmus predstavuje morálnu zásadu, ktorá od človeka vyžaduje potlačiť vlastný 

egoizmus a obetovať svoje záujmy v prospech záujmov iných ľudí. Vyžaduje nezištnú 

službu ľuďom ako zásadu svojho rozhodovania a konania.  

Empatia predpokladá schopnosť človeka vžiť sa do situácie, problému iného človeka. 

Znamená vidieť očami druhého človeka a cítiť jeho srdcom.  

Prosociálnosť znamená schopnosť a ochotu spolupracovať, vedieť sa dohodnúť, byť 

ochotným urobiť pre druhých niečo bez očakávania protihodnoty či odmeny. 

Hodnoty ľudského konania - k uvedeným hodnotám patrí dobrý skutok, charita, 

filantropia. Sociálnu prácu nie je možné vykonávať bez obetavosti, pomoci a 

dobročinnosti. Hodnoty ľudského konania sú prejavom vzťahu človeka k druhým ľuďom. 

V súčasnosti je medziľudská komunikácia charakteristická vzájomnou izoláciou ľudí, 

následkom čoho je nevšímavosť, ľahostajnosť a neochota pomôcť iným. Kľúčom k 

plnohodnotným medziľudským vzťahom je schopnosť dať do úzadia svoje túžby a mať uši 

otvorené pre prosby a problémy iných. To si však vyžaduje čas, silu a kompromisy. 

Sociálny pracovník na základe osobnej voľby chce a pracuje s ľuďmi a pre ľudí s cieľom 

poskytnúť im pomoc na profesionálnej úrovni. To si vyžaduje schopnosť optimálneho 

sociálneho cítenia, ktoré zahŕňa schopnosť poznať a pochopiť situáciu, v ktorej sa klient 

ocitol. Empatické chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, umožňuje sociálnemu 

pracovníkovi voliť nielen optimálnu formu komunikácie s klientom, ale taktiež aj 

optimálnu mieru pomoci. Sociálne cítenie nie je v žiadnom prípade súcit. 

 

Etika, ako systém vedeckého poznania morálky, vo vzájomných vzťahoch jednotlivca a 

spoločnosti, vytvára pravidlá na výkon profesionálnej sociálnej práce, ktoré sú obsiahnuté 

v Etickom kódexe sociálneho pracovníka. Etický kódex vymenúva všetky vlastnosti, 

zručnosti a kompetencie, ktoré má mať sociálny pracovník. Slúži ako sprievodca 
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každodenného správania sa sociálnych pracovníkov v profesionálnych vzťahoch s 

klientmi, kolegami, zamestnávateľmi, s inými osobami, s ľuďmi iných profesií. 

 

 

1.6 SUPERVÍZIA 

Supervízia je legislatívne upravená zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Podľa neho sa za účelom zvyšovania profesionality práce v zariadeniach 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detský domov, 

detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko, resocializačné stredisko) 

vypracúva a uskutočňuje program supervízie. Podobne aj zákon č. 448/2008 Z. z. priniesol 

na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb dôležitú legislatívnu oporu pre supervíziu. 

Podľa neho je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a 

kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie (§ 9 

ods. 10). Táto sa stala jedným zo štandardov kvality poskytovania sociálnej služby a pre 

organizácie poskytujúce sociálne služby uvedené v tomto zákone je uskutočňovanie 

supervízie zákonnou povinnosťou. Každý sociálny pracovník by mal možnosť pravidelnej 

supervízie. Ak rozpozná jej kľúčový význam pre seba a užívateľov služieb, mal by konať 

dostatočne asertívne, aby ju skutočne aj dosiahol. Kvalifikačné predpoklady supervízora 

podľa zákona sú vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom 

programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu 

pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu, alebo má uznaný 

doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a 

absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo 

poradenskej práce.  

Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci sociálnym poradcom, 

sociálnym pracovníkom a cez nich samotným klientom. Na Slovensku patrí k dôležitým 

štandardom kvality sociálnych služieb. V sociálnej práci je táto poradenská metóda 

využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie 

sociálnych pracovníkov. Vytvára podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a 

odborný rast zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, pričom zároveň slúži aj ako 

prostriedok sebapoznania v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi.  Používa metódu 

sebareflexie, zakladá sa na poznatkoch a teórii z psychológie, sociológie, sociálnej práce.  
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V SP sa osobnosť sociálneho pracovníka stáva jednou z jeho pracovných nástrojov. Ani 

skúsený a kompetentný sociálny pracovník nemôže byť vždy plne objektívny v tom, ako 

využíva vlastnú osobnosť, s ohľadom na klientov a ďalších spolupracovníkov. Je potrebná 

tretia osoba, k tomu aby pomohla sociálnym pracovníkom získať odstup od týchto vzťahov 

a návrat k nim spôsobom, ktorý bude pre klientov účinný a zároveň pomáhajúci. Pri 

rozvoji ich odborných  znalostí zohráva preto supervízia rozhodujúcu úlohu. Jej kvalita 

môže mať významný vplyv nielen na samotných sociálnych pracovníkov, ale aj na 

prijímateľov ich služieb. Podmienkou profesionalizácie sociálnej práce je zdokonaľovanie 

systému vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Ide o celoživotné vzdelávanie. Pri práci s 

klientom môže dochádzať k problémom, ktoré sociálny pracovník nevie riešiť, prípadne 

vyčerpal všetky možnosti riešenia. Tieto situácie môže riešiť pomocou supervízie so 

supervízorom. 

Vytvára priestor pre lepšie pochopenie vlastných rezerv v porozumení, pohľad na situáciu z 

vonku, iný uhol pohľadu na daný problém. Hľadá riešenia bez poučovania, nehodnotí a 

nesúdi. Ide o metódu zvyšovania kompetencií, vedie pracovníka k samostatnému 

vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami poradcu 

a zároveň chráni status sociálnej práce ako profesie. Predmetom supervízie je konkrétne 

praktické správanie a konanie sociálneho pracovníka. 

 

V praxi rozoznávame štyri základné typy supervízie: 

Tútorská – je orientovaná na vzdelávanie, pomáha najmä začinajúcim pracovníkom osvojiť 

si základy práce s klientom pod odborným vedením skúseného pracovníka. 

Výcviková -  je súčasťou výcviku, má vzdelávaciu a riadiacu funkciu, supervízor v nej 

preberá zodpovednosť za prácu supervizanta s klientmi. 

Riadiaca – supervízor je v nadradenom postavení k poradcovi, preberá časť zodpovednosti 

za kvalitu jeho práce, kontroluje a riadi jeho prácu,  

Konzultanská – je dobrovoľná, poradca si môže zvoliť formu a typ supervízie 

i supervízora. Je určená skúsenejším praktikom a zodpovednosť za riešenie prípadu 

preberá supervizant. 

 

Formy supervízie: 

 

- Z hľadiska vzťahu medzi supervízorom a supervizantom rozlišujeme supervíziu: 
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Vertikálnu - v rámci nej pracuje skúsenejší supervízor s menej skúseným supervizantom, 

napr. môže ísť o poskytovanie tútorskej supervízie mladému, začínajúcemu odborníkovi, 

kolegovi alebo pri riadiacej supervízii pomoc nadriadeného k podriadenému. 

Horizontálnu - môžeme charakterizovať ako neustály proces vzdelávania a skvalitňovania 

odborností sociálneho pracovníka počas celej jeho kariéry. Možno ju vnímať napríklad 

v kontexte kolegiálnej supervízie s následnou spätnou väzbou, overovaním vlastných 

postupov a to prostredníctvom rozhovorov s kolegami alebo odborníkmi z rovnakej 

profesie. 

 

- Z hľadiska prítomnosti supervízora poznáme: 

Priamu – supervízor sa priamo zúčastňuje konzultácie s klientom, môže do nej priamo 

vstupovať alebo je v úlohe pozorovateľa. Klient musí byť oboznámený s tým, že sa práce 

zúčastňuje tretia osoba. Supervízor môže byť predstavený ako kolega, konzultant alebo 

supervízor. Pracovník a supervízor sa dopredu dohodnú čo si bude všímať a akým smerom 

sa bude supervízia uberať. Tiež si stanovia v akom prípade môže supervízor do procesu 

práce s klientom vstupovať, či si supervidovaný môže v priebehu procesu vyžiadať 

konzultáciu alebo sa budú rozprávať až po ukončení sedenia. V rozhovore potom 

rozoberajú postrehy, konkrétnu situáciu a spätná väzba či podnety supervízora využíva 

supervidovaný ako inšpiráciu pre svoju ďalšiu prácu. 

Nepriamu – poradca ústne oboznamuje o svojom prípade, môže k tomu použiť 

audionahrávku procesu s popisom alebo vidonahrávku, ktorá zachytáva správanie 

pracovníka, neverbálny prejav klienta, atmosféru. Výhodou je, že sa dá pretáčať, posúvať 

dopredu i dozadu. 

 

- Z hľadiska naliehavosti rozlišujeme: 

Plánovanú – väčšina supervíznych stretnutí sa vopred plánujú  

Krízovú – niekedy môže dôjsť k akútnej potrebe supervízie, ktorú je najmä v zložitých 

situáciách potrebné riešiť. Napríklad v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately môže ísť o činnosti spojené s krízovou intervenciou. Cieľom je upokojiť 

supervizanta, pomoc pri orientácii v probléme poprípade hľadať nové riešenia. 

 

- Z hľadiska počtu supervidovaných osôb: 

Individuálna – stretnutie supervízora s jedným sociálnym pracovníkom. Úlohou je reflexia 

profesionálneho konania a hodnotenie smerované k rozvoju profesionálnych kompetencií 
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a zručností pracovníka. Ide o súbor plánovaných, časovo ohraničených stretnutí s vopred 

dohodnutou témou. Uzatvára sa supervízny kontrakt, s ktorým súhlasia obe strany. 

Prebieha v troch fázach. Na začiatku sa supervízor pripraví a naplánuje stretnutie. 

V stredovej fáze prenesie hlavnú náplň na proces učenia, dáva spätnú väzbu pracovníkovi 

a supervíziu ukončí naplánovaním ďalšieho stretnutia. Individuálne stretnutie majú dva 

ciele. Prvý sa zameriava na pochopenie situácie klienta, plánovanie stratégie, intervencie 

a druhý na rozvoj vedomostí a zručností sociálneho pracovníka. 

 

Počas plánovania musí byť supervízor pripravený: 

1. Zhodnotiť a upresniť potreby supervidovaných 

2. Posúdiť etické a právne záležitosti 

3. Zmonitorovať a zdokumentovať postup supervidovaných a ich klientov sledovaním 

ukážok ich práce 

 

Skupinová – ide o proces, v rámci ktorého majú supervidovaný možnosť hovoriť o svojich 

pocitoch a vzťahoch ovplyvňujúcich ich prácu. Supervízor, ktorému je zverená riadiaca, 

vzdelávacia zodpovednosť za konanie určitého počtu supervidovaných má kompetenciu 

prerozdeliť túto zodpovednosť. Skupinová supervízia je definovaná určitými úlohami či 

poslaním. Skupiny vznikajú na základe delegovanej právomoci, kompetencie vedúceho 

zamestnanca alebo legislatívnou normou za účelom dosiahnutia určitých cieľov. Veľkosť 

skupiny je závislá od počtu supervidovaných, väčšinou ide o štyroch alebo piatich členov 

s podobným vzdelaním, pracujúcich s podobnými klientmi alebo poskytujúcimi podobné 

služby. Výhodou je ekonomickosť, finančná nenáročnosť, úspora času. Na rozdiel od 

skupinovej terapie skupinová supervízia nie je zameraná na osobnostný rozvoj 

supervidovaného ani na riešenie jeho osobných problémov. Nevýhodou môže byť 

dynamika skupiny, ktorá na jednej strane svojou intenzitou napomáha skupine v jej 

aktivizácii, no na druhej strane môže dochádzať k rivalite, súpereniu a tým k rozpadu 

skupiny. 

 

Úlohou supervízora, ktorý vedie skupinu je: 

1. Facilitovať – uľahčovať komunikáciu, podporovať plnenie úloh, udržiavať 

rovnováhu v zapojení jednotlivých členov 

2. Moderovať – riadiť skupinový rozhovor, diskusiu, otázky, viesť skupinový 

rozhovor k cieľu 
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3. Organizovať a sledovať časový priebeh 

4. Starať sa o saturáciu potrieb účastníkov – potreba bezpečia, podpory, výkonu, 

zachovania skupiny 

5. Poskytovať model – členovia preberajú supervízorové spôsoby intervencie, 

načúvania, zamerania pozornosti 

6. Zaobchádzať s mocou – autoritu využívať v prospech členov skupiny 

7. Starať sa o seba – pozná hranice zodpovednosti, svoje hranice, bráni sa syndrómu 

vyhorenia 

 

Najdôležitejším nástrojom supervízora je aktívne počúvanie, prejavenie záujmu o to čo 

sociálny pracovník hovorí, neprerušovaná pozornosť s minimálnym zásahom, plné 

rešpektovanie supervizanta, vytvorenie priestoru pre vzájomný rozhovor, snaha vcítiť sa do 

prežívania kolegu. Neúčinná alebo málo účinná je jednostranná komunikácia, kedy 

supervízor vedie monológ a nevytvára priestor pre vyjadrenie supervizanta. Taktiež 

dvojkoľajná komunikácia, kedy si obaja prezentujú svoj názor bez toho, aby sa vzájomne 

počúvali. Dôležitou súčasťou komunikácie je aj neverbálny prejav, ktorým sa odkrývajú 

vzťahy a emócie. 

 

Ciele supervízie: 

- Overovanie efektívnosti vlastných postupov pri práci s klientom 

- Rozširovať možnosti práce s klientom 

- Korigovať stereotypy v práci - uvedomovať si ich a minimalizovať  

- Prevencia syndrómu vyhorenia sociálneho pracovníka 

- Predchádzanie poškodenia klienta nesprávne zvoleným postupom 

- Zvyšovanie profesionality pracovníka - získavanie nových skúseností a informácií 

- zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme kvalitnejšiou spoluprácou s ostatnými 

kolegami  

Hlavnými cieľom supervízie je verifikovať správny postup práce s klientom, rodinou, 

skupinou, rozširovať možnosti práce s určitým prípadom, korigovať neefektívne postupy, 

prevencia poškodzovania klientov poradcom, hľadať možnosti a spôsoby práce s klientom 

v jeho najlepšom záujme. Vo vzťahu supervidovaného a supervízora sú si obaja rovní. 
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Supervízor musí dohliadať na prácu sociálneho pracovníka v najlepšom záujme klienta, a v 

prípade nutnosti povýšiť záujmy klienta nad záujmy supervidovaného.  

Supervízia má byť vyhľadaná ak: 

• sa sociálny pracovník pri práci s klientom dostal do slepej uličky a nevie ako ďalej 

• sa atmosféra na pracovisku stáva neznesiteľnou a boli vyčerpané všetky vlastné 

možnosti riešenia 

• Organizácia potrebuje zmenu stratégie, produktov, alebo cieľovej skupiny 

• Prejavujú sa príznaky syndrómu vyhorenia 

 

Supervízia môže sociálnemu pracovníkovi priniesť: 

- Väčšie pochopenie seba samého pri práci 

- Väčšie pochopenie klienta 

- Väčšiu spoluprácu s ďalšími kolegami 

- Predchádzanie vyhoreniu v práci 

- Viac práce na svojej odbornosti 

- Zvyšovanie svojej profesionality pri práci 

 

 

 

 

Etika v supervízii 

Podľa Schavela je etickým záväzkom supervízora vyhovieť oprávneným požiadavkám 

supervidovaného, objektívne a spravodlivo ohodnocovať, vyhnúť sa zneužitiu moci a 

aplikovať supervíziu svedomito a zodpovedne. Úlohou supervízora je chrániť záujmy 
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klienta.  V procese supervízie sa jej účastníci nachádzajú vo viacerých vzťahových 

rámcoch. Supervízor je vo vzájomnom a dynamickom vzťahu k supervizantovi, resp. 

jednotlivým členom supervíznej skupiny, ďalej k zadávateľovi supervízie (ak nie je 

identický so supervizantom), profesii a profesijnej komunite. Okrem toho je nutné v 

supervízii prihliadať na vzájomné vzťahy medzi členmi supervíznej skupiny a v 

neposlednom rade na vzťahy supervidovaných sociálnych pracovníkov ku klientom. 

Dôležitosť ľudských vzťahov patrí v súčasnosti medzi kľúčové hodnoty supervízie v 

sociálnej práci. Model supervízie založenej na vzťahu je blízky teórii sociálnej práce 

založenej na vzťahoch. Supervízia, podobne ako poradenstvo a terapia, je procesom spolu 

vytváraným v rámci vzťahu.  
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2. TRÉNOVANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 

 

2.1 SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE V ZMYSLE LEGISLATÍVY 

      SR 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba odborná činnosť, 

obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané v 

prípade krízovej intervencie na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny. 

Podľa zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách sa za nepriaznivú sociálnu situáciu považuje ohrozenie fyzickej osoby 

sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy a to: 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, 

c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre svoje životné 

návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých 

činností. 

 

Ďalej upravuje a dopĺňa zákon č. 485/2013 pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej 

zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku: 

d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 

predpisu 

e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo 

g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb, tým sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo 

násilný trestný čin. Pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 

 

Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 

osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. 

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi 
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zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji 

poskytovania sociálnych služieb. 

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie fyzickej osoby. Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový 

charakter. Sociálne služby krízovej intervencie sú: 

1. terénna sociálna služba krízovej intervencie, 

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, 

ktorými sú: 

2.1. nízkoprahové denné centrum, 

2.2. integračné centrum, 

2.3. komunitné centrum, 

2.4. nocľaháreň, 

2.5. útulok, 

2.6. domov na polceste, 

2.7. zariadenie núdzového bývania, 

3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, 

Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa považuje sociálna služba, ktorá je 

pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba 

zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje anonymne 

bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na 

prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je 

uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám 

alebo k podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej 

začlenenie do spoločnosti. 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických 

osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na 

vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej 

rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie 

podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín. 
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2.2 KRÍZOVÁ INTERVENCIA V PRAXI SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA  

Intervencia znamená zasahovať, ovplyvňovať, ochraňovať občana. Z pohľadu sociálnej 

práce ide o priame zasahovanie do spôsobov konania jednotlivcov, skupín alebo prípadne 

inštitúcií. Znamená to, že občan má v sociálnom pracovníkovi psychickú aj praktickú 

oporu. 

Zásady intervencie: 

- ponechať občanovi právo na riešenie vlastného problému, podľa svojich schopností 

a možností 

- akceptovať občana s jeho kladmi aj zápormi, dôverovať mu, že je schopný zmeny 

vlastnými silami 

- dodržiavať mlčanlivosť a umožniť občanovi nahliadnuť do vlastného spisu 

- sociálny pracovník preberá zodpovednosť za dobro občana a jeho rodiny 

- využívať nové informácie v prospech občana 

Podľa stupňa naliehavosti intervenciu delíme na: 

Bežná intervencia sa využíva, keď je možné postupné a pokojné riešenie. V takomto 

prípade sa môže vypracovať plán stretnutí s plánom riešenia situácie. 

Krízová intervencia je určená pre občana v akútnej krízovej situácií. Vyžaduje vzdelaného 

a praktického sociálneho pracovníka, keďže sa uskutočňuje v nepredvídateľných situáciách 

bez toho, že by bolo niečo vopred naplánované, alebo pripravené. Orientuje sa na osoby, 

ktoré sa náhle ocitli v kríze. 

TYPY KRÍZ 

 

- Podľa spôsobu manifestácie:  

 

Zjavné krízy - jednotlivec si ju uvedomuje, pripúšťa a snaží jej čeliť. Väčšinou je nútený 

čeliť niečomu, čo odporuje jeho sebeobrazu a hodnotovému systému. Vedie sa k hľadaniu 

riešenia. (rozpad vzťahu, nevera, nemoc...) 
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Latentné krízy – človek si ju neuvedomuje, nevie alebo nechce pripustiť. Ide o dlhotrvajúci 

stav, ktorý často vedie k nevhodným spôsobom adaptácie, čo sa prejaví napr. únikom do 

choroby, k príliš pracovnej aktivite, abúzu návykových látok... 

 

- Podľa priebehu: 

 

Akútna kríza - bývajú búrlivé, majú jasný začiatok a koniec. Väčšinou reakcie na 

traumatické životné udalosti. V takýchto situáciách ľudia často vyhľadávajú odbornú 

pomoc. 

Chronická kríza - spočiatku bývajú nenápadné, trvajú dlho, niekedy mesiace aj roky, majú 

charakter latentnej krízy a tiež tendenciu prerastať do akútnej krízy. Stačí k tomu malý 

nepatrný impulz. 

 

- Podľa závažnosti: 

 

Situačná kríza - spustená nepredvídateľným stresom, kedy prevládajú vonkajšie spúšťače. 

Závažnosť je podmienená subjektívnym pohľadom na situáciu a dostupnosťou 

vyvažujúcich faktorov.  

Tranzitorná kríza - kríza z očakávaných zmien. Prirodzené prekážky v živote súvisiace 

s vývojovými nárokmi. Sú viazané k určitému časovému obdobiu.  

Kríza prameniaca z náhleho traumatizujúceho stresu - spúšťaná vonkajším stresorom, 

Človek ju neočakáva, nemá nad ňou takmer žiadnu kontrolu a vytvorené vzorce správania. 

(náhle úmrtie blízkej osoby, znásilnenie, rôzne katastrofy...)    

Krízy zrenia - vyplýva z vývojovej dynamiky jedinca. V rámci medziľudských vzťahov je 

človek konfrontovaný s úlohami, ktoré sú pre neho životne dôležité, no zároveň v nich 

nevie uspieť, čo súvisí s jeho predchádzajúcim vývojom. Väčšinou sa to týka bezpečia, 

istoty, závislosti, úzkosti, moci či bezmocnosti, sexuality a identity. 

Kríza prameniaca z psychickej poruchy – má základ v neriešených vývojových úlohách, 

korene problémov siahajú do ranného vývojového štádia. Spúšťačom môže byť čokoľvek, 

umocnené veľkou zranitelnosťou jedinca. 

Neodkladné krízové stavy - nesú vysoký stupeň naliehavosti. Problémom býva napr. 

kontrola silných emocionálnych impulzov, vražedné alebo samovražedné chovanie.  
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Fázy krízového stavu: 

1.fáza - Jedinec vníma ohrozenie s čím súvisí zvýšenie úzkosti. Aktivuje vyrovnávacie 

stratégie, ktoré ak sa neosvedčia nastupuje druhá fáza. 

2.fáza - Pocit zraniteľnosti a nedostatku kontroly nad situáciou. Objavujú sa tendencie 

dosiahnuť rovnováhu náhodným spôsobom. Ak sa nedarí redukovať úzkosť a riešenie sa 

nedostavuje, jedinec vstupuje do ďalšej fázy. 

3.fáza - Jedinec sa snaží o predefinovanie krízy s nádejou, že dôverne známe vyrovnávacie 

prostriedky budú úspešné. Nové spôsoby riešenia problémov môžu priniesť rozuzlenie. 

Jedinec je schopný pripustiť pocity a robiť rozhodnutia, ktoré ho môžu vrátiť na 

predkrízovú úroveň fungovania. Ak sa to nepodarí kríza sa prehlbuje a v tejto fáze je 

jedinec najviac otvorený pomoci. 

4. fáza - Vyznačuje sa závažnou psychickou dezorganizáciou. Úzkosť môže prerastať do 

stavu paniky a objavujú sa hlbšie kognitívne, emocionálne a psychologické zmeny. 

Odborný zásah sa tu javí ako najproduktívnejšie opatrenie.  

Je potrebné: 

1. Nechať vyplaviť všetky emócie, pocit ohrozenia, strachu, paniky... 

2. Snažiť sa dostať k informáciám o klientovi – rodinná anamnéza, zistiť, či nie je v rodine 

psychická porucha, dedičnosť... 

3. Stanoviť si hypotézu – čo budeme ďalej s klientom robiť 

4. Intervencia 

Znaky krízovej intervencie, ktorými sa líši od bežnej intervencie: 

- okamžitá (dostupná 24 hodín denne), 

- ľahko dosiahnuteľná (krízové centrá), 

- kontinuálna (pokračovanie spolupráce s odborníkmi), 

- pôsobiaca ako prevencia pred možným zhoršením stavu, 

- aktívna pomoc (podporovať u občana energiu), 

- pomoc poskytovaná v najmenej obmedzujúcom prostredí 

Býva kratšia, niekedy sa obmedzí na jeden kontakt, väčšinou nepresahuje šesť stretnutí. Je 

zameraná na zvládnutie akútneho problému. Na jej riešení sa podieľa viacero odborníkov( 

psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, lekári, pedagógovia, právnici). Často 

používanou stratégiou je prizvanie rodinných príslušníkov alebo iných pre klienta 

významných osôb. 
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Krízová intervencia predstavuje nevyhnutný zásah zo strany sociálneho pracovníka u 

klienta, ktorý sa ocitol v kríze a nedokáže riešiť svoju problémovú situáciu. Cieľom je 

eliminácia ohrozenia a vytvorenie takých foriem pomoci, ktoré eliminujú ohrozenie 

klienta a jeho okolia, vytvoria priestor na jeho aktivizáciu, stabilizáciu a obnovia 

vnútornú rovnováhu. V prvom rade ide o poskytnutie okamžitej pomoci, ktorá zahŕňa 

emocionálnu podporu, sociálno-právnu pomoc a poskytnutie takých možností 

sociálnych strategických sietí, ktorá uspokojí potreby daného klienta a jeho 

momentálnej krízovej situácie. 

Osoba v krízovej situácii, by mala v rámci riešenia záťažovej situácie, využiť v prvom rade 

svoj potenciál a teda cestu svojpomoci. Po nej nastupuje pomoc z okolia teda užšieho a 

širšieho sociálneho prostredia. V rámci svojho sociálneho prostredia využíva sociálnu 

oporu. Keď sa danú situáciu nepodarí zvládnuť vlastnými silami nastupuje pomoc 

sociálneho pracovníka, prípadne iného odborníka. 

Teda nastupuje krízová intervencia, ktorej základ je zvládnutie stavu krízovej situácie 

pomocou dostupných strategických postupov (ventilácia emócií, upokojenie) a stanovení 

cieľov. V rámci konfigurácie cieľov v procese krízovej intervencie (čiže riešeniu tu a teraz) 

je po nevyhnutnej eliminácii ohrozenia života klienta a zabezpečení jeho základných 

potrieb dôležité spoločne s klientom určiť a zosúladiť ciele. To sa dá iba za predpokladu, 

že je klient schopný po fyzickej a psychickej stránke zamerať sa na hlavný cieľ a čiastkové 

ciele, ktoré je v rámci odstránenia problému potrebné bezprostredne riešiť.  

Úlohy sociálneho pracovníka: 

• zmapovať dostupné strategické možnosti riešenia daného problému s určením 

individuálnych možností klienta a jeho užšieho sociálneho prostredia, ktoré mu 

môžu byť nápomocné. 

• zistiť možnosti sociálnej a organizačnej štruktúry regiónu pre riešenie problému 

a mapovať sociálnu sieť 

• Na základe odborných, kazuistických a informačných možností analyzovať 

poznatky o danom probléme 

Zásah v krízovej intervencii je vždy krátkodobý a zahŕňa vytvorenie špecifických cieľov v 

rámci špecifického správania, ktoré môže byť vytvorené len v krátkom časovom horizonte, 

bez vopred naplánovaných postupov.  
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Poskytovateľ sociálnych služieb krízovej intervencie musí získať oprávnenie na 

poskytovanie týchto služieb podľa osobitného zákona a musí byť zapísaný v registri 

poskytovateľov. Odborné činnosti krízovej intervencie vykonávajú: Terénny sociálny 

pracovník, sociálny pracovník obce, sociálny kurátor, sociálny poradca, sociálny terapeut, 

sociálny asistent, psychológ. Pre ilustráciu uvádzame aj formy krízovej intervencie:  

 

 

Ambulantná pomoc – je poskytovaná klientom, ktorí sa osobne dostavia do poradne, 

inštitúcie určenej k poskytovaniu pomoci ľuďom v kríze (napr. ambulancie krízových 

centier) na základe vlastného rozhodnutia, zvyčajne nasmerovaný inými zariadeniami napr. 

linkami dôvery, pracovníkmi zdravotníckych alebo sociálnych inštitúcii, políciou a pod. 

Hospitalizácia – je krátkodobé umiestnenie klienta v kríze na tzv. „krízové“ lôžko v 

inštitúciách na to určených, teda v krízovom centre. K hospitalizácii dochádza v prípade, 

ak mu jeho stav neumožňuje zostať v domácom prostredí alebo nemá prístup k 

poskytovaniu iných foriem pomoci. 

Terénne a mobilné služby – pozostávajú v premiestnení krízového mobilného tímu na 

miesto, kde sa nachádza jedinec poprípade jednotlivci v kríze (môže to byť škola, domov, 

nemocnica, ulica alebo miesto, kde došlo ku katastrofe alebo nešťastiu). 

Telefonická pomoc – ponúka klientom v kríze podporu a pomoc prostredníctvom telefónu. 

Zvyčajne ju zabezpečujú linky dôvery, ktoré môžu byť úzko špecializované na nejakú 

skupinu klientov (Gay linka pomoci, linka dôvery pre deti a mládež) poprípade na nejaký 

http://www.prohuman.sk/files/images/graf2_4.preview.png
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konkrétny problém (Help line AIDS) alebo môžu poskytovať služby celému širokému 

spektru volajúcich. 

Internetová pomoc – Vzhľadom ku stále rastúcemu počtu používateľov internetu a k 

veľkým komunikačným možnostiam tohto médiá sa predpokladá rastúci záujem o túto 

formu pomoci.  

Cieľmi krízovej intervencie sú: 

• poskytovanie komplexného poradenstva (sociálne, psychologické, právne a 

ekonomické), 

• poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb (krízová intervencia, 

sociálna asistencia, telefonická linka, individuálny prístup, prevencia...), 

• eliminovanie násilia a jeho negatívnych následkov v spoločnosti, 

• ochrana ľudských a občianskych práv a právom chránených záujmov klientov 

všetkých vekových kategórií, 

• prevencia sociálno-patologických javov, prevencia prehlbovania negatívnych 

dôsledkov kríz, 

• spolupráca s policajnými zbormi, so štátnymi úradmi a neštátnymi 

organizáciami a združeniami, 

• vydávanie a distribúcia informačných materiálov pre širokú verejnosť týkajúca 

sa poslania a náplni práce jednotlivých krízových stredísk 

Poskytované služby krízovej intervencie 

• krízová intervencia, 

• sociálno-právne poradenstvo, 

• prevádzka krízovej telefonickej linky, 

• podporné skupiny, 

• internetová poradňa, 

• rôzne druhy terapie, 

• sociálna diagnostika, 

• sociálna asistencia, 

• distribúcia klientely ku kompetentným odborníkom, preventívne aktivity, 

• sprostredkovanie právnych, psychologických a pedagogických služieb, 

• pomoci na zvládnutie krízy, krízová intervencia a pomoc v krízových stavoch, 
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• psychologickej starostlivosti: psychodiagnostika, krízová intervencia a pomoc v 

stave psychickej krízy, poskytovanie individuálnej a skupinovej intervencie a 

psychoterapie, psychologická pomoc, metodická pomoc, spracovávanie 

komplexných správ na požiadanie orgánov a súdov. 

• zabezpečuje materiálne podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb či už priamo alebo sprostredkovane. 

 

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú v zariadeniach, ktorými sú:  

- nízkoprahové denné centrum,  

- integračné centrum,  

- komunitné centrum,  

- nocľaháreň,  

- útulok,  

- domov na polceste,  

- zariadenie núdzového bývania,  

 

V tejto časti metodiky upriamime pozornosť hlavne na zariadenia pracujúce s deťmi 

a mládežou. 

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZARIADENIA PRE DETI A RODINU 

 

Poskytujú otvorený a 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. Je v nich zohľadňovaná výnimočnosť mladých, ktorí 

často nenavštevujú žiadne krúžky či aktivity. Zároveň im poskytujú širokú škálu 

voľnočasových aktivít v bezpečnom prostredí ako aj kvalifikovanú podporu v zložitých 

životných situáciách.  

Súčasťou zariadení sú nízkoprahové programy pre deti a mládež, ktoré podľa  

Šandora  predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb, pre 

klienta ľahko dostupných pokiaľ možno v prirodzenom prostredí. Nekladú vysoké 

finančné, časové, fyzické či technické požiadavky ako predpoklad ich poskytnutia. 

Cieľom je minimalizovať riziká súvisiace so spôsobom života detí a mládež, umožniť 

im lepšiu orientáciu v ich sociálnom prostredí a vytvárať podmienky, aby v prípade 



63 

 

záujmu mohli riešiť svoju situáciu. Nízkoprahové zariadenia môžu mať podobu centier 

alebo klubov. 

V centrách je služba určená deťom a mládeži, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 

situácii, alebo sú ohrození a nevyhľadávajú štandardné formy pomoci a starostlivosti. 

Služba sa zameriava na nadviazanie kontaktu, odbornú pomoc, poskytovanie informácií, 

podporu a vytváranie podmienok pre sociálne začlenenie a pozitívnu zmenu v spôsobe 

života. Ide o stacionárnu formu sociálnej služby nízkoprahového charakteru. Ide o prácu s 

klientom v konkrétne vymedzenom priestore zariadenia, ktoré sa nachádza v lokalite, kde 

cieľová skupina žije, resp. trávi voľný čas.  

Mladí ľudia navštevujúci nízkoprah bývajú rôznorodí, preto je dôležité rozhodnúť sa, pre 

koho bude primárne určený. Odporúča sa zmapovať si cieľovú skupinu, jej charakteristiku, 

správanie, spôsoby trávenia voľného času, záujmy. Rovnako dôležité je zistiť potrebu 

a záujem o službu, či by bola vhodná a efektívna pre mladých ľudí s ktorými chceme 

pracovať. 

 

Cieľovou skupinou nízkoprahových zariadení sú najmä: 

- Deti a mladí ľudia nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii 

- Mládež majúca vyhranený životný štýl - príslušníci rôznych subkultúr, hnutí alebo 

etník, ktorých životný štýl a spôsob trávenia voľného času nie je akceptovaný 

spoločnosťou. 

- Neorganizované deti a mládež - tí, ktorí sa nemôžu alebo nechcú zapojiť do 

štandardných voľnočasových aktivít, dávajúci prednosť pasívnemu tráveniu času a 

tráveniu voľného času mimo domova. 

Ohrozenou mládežou možno nazvať jednotlivcov a skupiny vykazujúce určité rizikové 

znakz v správaní alebo sociálnom prostredí, ktoré môžu viesť k sociálnym patológiám 

a negatívnym sociálnym a psychologickým dôsledkom. 

Mladí ľudia navštevujúci nízkoprahové zariadenie sa nazývajú klienti. Tento termín 

používaný v sociálnej práci a psychológii naznačuje, že niekto využil služby zaradenia, 

v tomto prípade nízkoprahové služby. Zariadenie vytvára prostredie, ktoré je svojím 

charakterom a umiestnením blízke prirodzenému prostrediu klienta. Nízkoprahovosť 

predstavuje skutočnú a reálnu dostupnosť. Rovnako prijateľná je aktivita aj pasivita 

klientov pri využívaní jeho služieb. Zariadenie ponúka klientom poradenstvo, rôzne 
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zmysluplné aktivity, vytvára bezpečný priestor a tým je akýmsi azylom. Chráni klienta 

pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chráni ulicu pred klientom. Nízkoprahovosť 

znamená maximálnu možnú dostupnosť služby pre tých, ktorí ju potrebujú a majú na ňu 

nárok.  

Medzi základné princípy, ktoré sa s pojmom nízkoprahovosti najčastejšie spájajú patria: 

a) Nízkoprahové naladenie pracovníkov – pracovníci klientov neodsudzujú, prijímajú 

ich a nemajú prílišné očakávania, ktoré by klienti objektívne nedokázali plniť. 

Sprostredkovávajú ponuku služieb zariadenia a zároveň napĺňajú potrebu klientov 

byť spolu. Orientáciu pozornosti pracovníkov na klienta, považujeme za dôležitejšiu, 

ako mať perfektne materiálne a technicky vybavený priestor zariadenia. 

b) Voľný vstup a pobyt v zariadení – klienti môžu prichádzať a odchádzať v rámci 

otváracej doby zariadenia podľa svojho uváženia. 

c) Bezpečie – zariadenie by malo vytvárať podmienky bezpečia a ochrany klientov, 

personálu aj zariadenia. Zámerom je poskytnúť pokojné a bezpečné miesto ako 

prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom. Garanciou ochrany a bezpečia by 

mali byť funkčné pravidlá, interné smernice, upravujúce postup pracovníkov v 

krízových situáciách, ako aj odborne vyškolený personál. 

d) Pasivita je prípustná – klient nie je nútený k žiadnej činnosti alebo aktívnej účasti v 

programe. Je iba pozývaný. Ak sa odmieta zúčastniť organizovanej aktivity, môže 

využiť inú ponuku alebo sa môže rozprávať s ostatnými klientmi, či pracovníkmi 

zariadenia. V konečnom dôsledku však môže byť pasívny, a nemusí sa ničoho 

zúčastňovať, ani využívať vybavenie. 

e) Pravidelná dochádzka nie je podmienkou – pravidelná dochádzka do zariadenia nie 

je podmienkou využívania služieb zariadenia. Podobne ani členstvo, či iná forma 

registrácie. 

f) Pravidlá – nevyhnutným predpokladom predchádzania problémovým situáciám 

alebo riešenia v prípade, že k ním dôjde, je funkčný systém pravidiel a sankcií, s 

ktorým sú klienti aj personál dobre oboznámení. 

g) Poplatky a služby – vstup do zariadenia a využívanie štandardnej ponuky zariadenia 

nie je podmienené finančnou spoluúčasťou klienta. Mnohé nízkoprahové zariadenia 

majú vypracovaný jednoduchý systém, ktorý umožňuje klientovi využiť ponuku aj 

keď nemá finančné prostriedky. 



65 

 

h) Zaručená anonymita – klient má možnosť zostať v anonymite. Akákoľvek 

dokumentácia obsahujúca osobné údaje klienta musí byť vedená s klientovým 

súhlasom a má právo do nej nahliadnuť. Zariadenie by malo získavať a evidovať len 

tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie odborných a kvalitných služieb. Pri 

využívaní štandardných služieb sa nevedie evidencia, ktorá obsahuje osobné údaje 

užívateľa služieb. Aby sa klient mohol zúčastňovať štandardného programu, nemusí 

o sebe poskytnúť žiadne formálne informácie. 

i) Participácia klientov – pomáha motivovať klientov na aktívne využívanie voľného 

času a učí ich prevziať zodpovednosť za svoje správanie. Klienti by mali mať 

možnosť podieľať sa na utváraní programu, úprave interiéru klubu, ak je to v 

technických, finančných a časových možnostiach zariadenia a jeho pracovníkov. 

 

 

Ciele nízkoprahových programov pre deti a mládež 

 

Môžeme ich zjednodušene zhrnúť do štyroch základných bodov: 

• primárna prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže, 

• bezpečná alternatíva ulice, 

• voľno-časové aktivity ako prostriedok k poskytovaniu sociálnych služieb, 

• primárna prevencia závislostí (látkové/nelátkové). 

 

Podľa Bartoňovej by sme ich mali sprevádzať, ponúkať alternatívne možnosti riešenia 

životných situácii, a vytvárať primerané podmienky na ich zdravý a bezproblémový rast. 

Mali by sme dať klientovi šancu poznať možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, 

spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Dať mu slobodu rozhodnúť sa, či ich prijme 

alebo nie. Účelom nie je primárne riešiť a odstraňovať problémy klientov, ale pomáhať im 

ich riešiť. 

Cieľom je teda zabezpečiť deťom a mládeži: 

- podporu na zvládnutie náročných životných udalostí, 

- zníženie sociálnych rizík vyplývajúcich z konfliktných spoločenských situácií, 

spôsobu života a rizikového správania, 

- zvýšenie životných schopností a zručností, 

- podporu sociálneho začlenenia do skupiny rovesníkov, do spoločnosti, vrátane 

zapojenia sa do diania miestnej komunity, 
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- lepšie sa orientovať v ich sociálnom prostredí, 

- potrebnú psychickú, fyzickú právnu a sociálnu ochranu počas pobytu v zariadení, 

- podmienky pre realizáciu osobných aktivít. 

 

Štandardy nízkoprahových zariadení 

Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež zaisťujú ponuku služieb, ktorú tvoria 

obligatórne poskytované služby a fakultatívne realizované služby. Obligatórne (povinne) 

poskytované služby musia realizovať aspoň v minimálnom rozsahu, ktorý je daný 

štandardmi NPDM, na ktorých sa dohodla Asociácia nízkoprahových programov pre deti 

a mládež na Slovensku. Ponuka fakultatívne (doplnkovo) realizovaných služieb závisí na 

individuálnych možnostiach nízkoprahového zariadenia a podľa potrieb cieľovej skupiny. 

 

NPDM poskytuje  tieto základné služby: 

1.spolubytie a prijatie v bezpečnom priestore – zahŕňa záujem o klienta, akceptovanie 

klienta takého aký je a to v bezpečnom prostredí. To je základným predpokladom 

poskytnutia ďalších služieb (prevencia, sociálne služby..) Možnosť tráviť čas v bezpečnom 

prostredí, kde sú prijímaní aj so svojim smútkom, problémami im pomáha získať energiu 

na prekonanie náročného obdobia (dospievania) a zvládania ťažkých životných situácií.  

 

2.služby sociálnej pomoci (sociálne služby) – v rámci nízkoprahových programov je 

ponuka sociálnych služieb široká a má svoje špecifiká. Základom je dobrovoľnosť zo 

strany klientov. Dôležité je zistiť či zariadenie klienti vnímajú ako miesto, kde sa môžu 

zahrať teda skôr ako centrum záujmovej činnosti alebo aj ako miesto, kde sú im pracovníci 

pripravení pomôcť pri riešení rôznych problémov. 

V zmysle štandardov medzi aktivity sociálnych služieb zaraďujeme: 

a) kontaktnú prácu – cieľom je v daný moment a na danom mieste vytvoriť priestor pre 

realizovanie služby. K tomu je nevyhnutné nadviazať prvý kontakt s klientom, zistiť jeho 

potreby, informovať ho o ponúkaných službách v zariadení, stanoviť si vzájomné hranice 

a upevňovať dôveru. Postupne sa kontaktná práca môže prejsť do prípadovej práce. 

b) situačnú intervenciu – ide o zásah, riešenie problému, ktorý vznikol priamo v zariadení 

alebo pri jeho aktivite. (konflikt v skupine, konflikt medzi pracovníkom a členom skupiny, 

porušenie pravidiel...) Pracovník tak môže svojou intervenciou meniť postoj klienta, 
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zabrániť šikane, čo vytvára dojem, že sa tu nespravodlivosť trestá a to umocňuje pocit 

bezpečia. 

c) základné poradenstvo – cieľom je pomôcť klientovi zorientovať sa v danej situácii, 

ponúknuť mu možnosti riešenia problémov, naučiť ho prijať zodpovednosť a následky za 

jeho správanie. Tieto služby klienti uprednostňujú pred inštitucionálnou sociálnou službou 

(napr. v škole, psychoterapeutických skupinách...) Pracovník nie je vnímaný iba ako 

poradca, ale aj ako partner, ktorý je s nimi v pravidelnom kontakte aj pri iných aktivitách 

zariadenia. Ak klient súhlasí pracovník za účelom pomôcť mu využíva aj sociálnu sieť 

klienta, ktorou je jeho rodina, priatelia, škola. 

d) poskytovanie informácií a sprostredkovanie kontaktu s nadväzujúcimi službami – 

nízkoprahové zariadenie nemusí poskytovať všetky služby, ktoré klient potrebuje, avšak 

v prípade záujmu by mu mali pracovníci poskytnúť verejne dostupné informácie. 

Zariadenie by malo mať aktuálnu a funkčnú sieť podporných špecializovaných organizácií 

a odborníkov (psychológ, poradne, krízové centrá, liečebne...) 

Štandardy určujú aké služby by sa mali poskytovať, ak má byť zariadenie skutočne 

nízkoprahové. Je to určité minimum, ktoré zaisťuje úroveň kvality nízkoprahových klubov. 

Celé znenie štandardov môžeme nájsť na internetovej stránke www.nizkoprah.sk. 

3.voľno-časové aktivity – aktivity, ktoré zariadenie ponúka nie je podmienené pravidelnou 

dochádzkou ani registráciu a je dostupná každému. Zariadenie má rôzne vybavenie, ktoré 

závisí od finančných a priestorových možností. K dispozícii sú väčšinou spoločenské hry, 

športové vybavenie, TV, PC, internet, materiál a pomôcky k manuálnej činnosti. Aktivity 

môžu mať rôznu formu buď ich klient realizuje sám pracovník mu ich len sprostredkuje 

alebo ich realizuje s podporou a asistenciou pracovníka. V zariadení sa môžu realizovať 

rôzne diskotéky, párty, diskusie, výstavy, besedy. Pracovníci ich pripravuju s edukatívnym 

alebo preventívnym zámerom na oživenie a spestrenie ponúkaného programu. 

Poskytovanie voľnočasových aktivít majú význam a svoje opodstatnenie. Sú prostriedkom 

na nadviazanie kontaktu s klientom, učia ich zmysluplne tráviť voľný čas, aktivizujú 

klientov, pomáhajú klientom rozvíjať zručnosti v rôznych oblastiach. 

 

4.aktivity a činnosti zamerané na vzdelávanie a prevenciu – zameriavajú sa na 

predchádzanie, elimináciu a znižovanie vzniku negatívneho vplyvu sociálnopatologických 

javov. Ich zámerom je poskytovať klientovi informácie o rizikách a nebezpečenstve 
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určitých činností ako je požívanie alkoholu, drog a iných návykových látok, gamblerstvo, 

nechránený sex...Väčšinou sa realizujú besedy, prednášky s odborníkmi v danej oblasti, 

pozeranie filmov a následne sa vedie otvorený dialóg na konkrétnu tému. Súčasťou môže 

byť informovanie prostredníctvom letákov, plagátov, oznamov na sociálnej sieti... 

 

Personálne a priestorové zabezpečenie 

K materiálno-technickému zázemiu tohto typu  zariadenia by mali patriť: 

• klientská miestnosť – určená na bežné aktivity klientov s minimálnou kapacitou 10 

osôb; 

• poradenská miestnosť – určená na individuálne rozhovory pri zachovaní súkromia s 

minimálnou kapacitou 3 osôb; 

• miesto pre štruktúrovanú činnosť (napr. dielňa), ktorá môže byť oddelená 

priestorovo alebo časovo. 

Kvalita a odbornosť pracovníkov je dôležitejšia ako samotné materiálne zabezpečenie 

zariadenia. Každý pracovník je na pracovisku zaškolený pre svoju prácu, má stanovenú 

skúšobná doba a priradeného sprievodcu, ktorý mu je po celú dobu k dispozícii. Pracovníci 

pravidelne kontaktujú deti a mládež. Postupne sa ich vzťahy prehlbujú a stávajú 

dôvernejšími. Je dôležité, aby sa pracovníci neustále vzdelávali a zvyšovali si svoju 

pracovnú kvalifikáciu. Organizácie by mali vytvárať podmienky, aby sa mohli zúčastňovať 

pravidelných vzdelávacích aktivít a zabezpečiť odbornú supervíziu, ktorá je nevyhnutnou 

súčasťou práce s klientom. 

Terénna sociálna práca s neorganizovanou mládežou  

 

Na rozdiel od sociálnej práce v zariadení sa terénna sociálna práca vykonáva 

v prirodzenom prostredí klientov. To môže byť na sídliskách, v parku, ulici, v kluboch, 

zastrešených i nezastrešených miestach, kde sa pravidelne stretávajú v určitom čase. 

Vykonáva sa vtedy, keď inštitucionálna sociálna práca už nestačí.. Dáva priestor najmä pre 

kontakt s klientmi, ktorí nie sú podchytení pomáhajúcimi inštitúciami a nevyužívajú ich 

služby, záujmové aktivity a podobne. 

 

Funkcie TSP: 

Streetwork (práca na ulici)– ide o aktívnu vyhľadávaciu činnosť zameranú na kontakt 
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s jednotlivcom či skupinou. Predstavuje mobilnú a sprevádzajúcu sociálnu prácu 

s nízkoprahovou ponukou. 

Vyhľadávacia a kontaktná funkcia – pracovník aktívne vyhľadáva svojich klientov 

s cieľom o nadviazanie kontaktu a zároveň zmapovanie lokality. 

Sprevádzajúca funkcia – poskytovanie pomoci a podpory pri zvládaní náročných životných 

situácií. 

Mobilná funkcia – vychádza z potrieb cieľovej skupiny, mení sa v závislosti od potrieb 

skupiny alebo iných faktorov. 

 

Ciele preventívnych 

- prevencia sociálnych problémov 

- zdravé a bezpečné prostredie v mestách 

- umožniť mladým ľuďom vyjadriť a realizovať svoje potreby 

- motivovať a informovať o možnostiach trávenia voľného času 

- zabrániť užívaniu drog alebo deviantnému správaniu 

- poskytnúť užívateľom drog relevantné služby, sprostredkovať im nástup na 

liečenie, lekárske, psychologické a sociálne služby 

- učiť mládež využívať vhodné pomocné zariadenia  

- rozvíjať nepriamo spoluprácu detí a mládeže zapájaním sa do aktivít ich okolia 

alebo priamo prostredníctvom práce s okolím 

- zhromažďovať a poskytovať informácie o životných podmienkach a potrebách 

marginalizovaných detí, mládeže a užívateľov drog 

 

Typy cieľových skupín 

Práca zameraná na človeka definuje cieľovú skupinu podľa znakov vzťahujúcich sa na 

osobu ako je vek, pohlavie, etnická príslušnosť, národnosť. Dané znaky vysvetľujú to, 

prečo je daná osoba našim klientom a čo jej naše zariadenie môže ponúknuť. Väčšinou ich 

všeobecne označujeme ako určitú sociálnu skupinu. 

Práca zameraná na problém primárne definuje cieľovú skupinu podľa sociálno-

patologických javov a sekundárne podľa sociálnej skupiny. To znamená, že najprv 

definujeme rizikové správanie (užívanie drog, prostitúcia..) a až potom poukazujeme na 

ostatné socio – demografické znaky. 

Ďalej môžeme definovať cieľovú skupinu ako: 

- nositelia sociálno-patologických javov 
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- mládež bezprestredne ohrozená sociálno-patologickými javmi 

- mládež z alternatívnych skupín (anarchisti, squateri...) 

 

Fázy TSP: 

1.Mapovanie 

Účel 

- vekové rozhranie členov skupiny 

- miesto a čas stretávania sa mladých 

- spôsob trávenia voľného času 

- skupinová interakcia – čo ich spája, hierarchia, priority 

Dôvod 

- zákazka iným subjektom napr. MsÚ 

- Pôsobisko organizácie 

- Znalosť danej lokality – miesto, kde sa stretávajú napr. užívatelia drog... 

Dĺžka 

- závisí od veľkosti a znalosti pomerov v danej lokalite, od kontaktov, časových 

možností terénnych sociálnych pracovníkov 

Spôsob 

-  kontaktovanie dôležitých dospelých  

- Skúmanie – nasávať atmosféru sídliska, kde sa čo robí, kto sa tam zdržuje 

- Prieskum medzi mladými – napríklad osloviť partiu mladých na lavičke najlepšie 

ich slangom – „ Čaute decká/chalani...pracujeme s mládežou ako vy, mohli by ste 

mi povedať ako to tu chodí, čo radi robíte, kam najčastejšie chodíte, čo by ste 

uvítali...“ 

 

2. Analýza zistených informácií a určenie cieľovej skupiny 

Túto fázu TSP si najlepšie vysvetlíme na uvedenom príklade: Na sociálnom sídlisku 

Ciglianska cesta v Prievidzi sa zdržuje skupina asi desiatich mladých ľudí vo veku od 15 

do 20 rokov, ktorí sa tu stretávajú každý deň v čase medzi 15. a 18. Hodinou. Hrajú karty 

o peniaze, fajčia cigarety sem tam aj marihuanu. Neskôr večer a cez víkendy chodia do 

mesta, obchodného centra, kde sa zabávajú a len tak „poflakujú“ Počúvajú miestny Hip – 

hop, rap, používajú vulgarizmy. Komunikácii sa nebránia, kontaktsa dá nadviazať bez 

problémov. Oblečený sú športovo prevažne raperský štýl. 
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3.Prvý kontakt s cieľovou skupinou 

Po oboznámení sa s danou lokalitou a určení cieľovej skupiny nasleduje nadviazanie 

prvého kontaktu. Ide o jednu z najdôležitejších etáp nakoľko terénny sociálny pracovníci 

oslovujú mladých ľudí, ktorých nepoznajú. Dôležitú úlohu tu zohráva prvý dojem. 

Výsledok závisí od osobnostných predpokladov a kvality komunikačných zručností. Na 

začiatku môžu pociťovať napätie, strach z odmietnutia v rizikových skupinách aj obavy 

o svoje zdravie. 

 

Spôsob nadviazania kontaktu môže byť: 

a) Aktívne – pracovník preberá iniciatívu 

- Klasické oslovenie (na ulici, v klube) odporúča sa používať slang, bežnú hovorovú 

reč 

 

Príklad: „Čaute, ja som Janko Hraško a pracujem s mladými ako ste vy...“ 

 

- Aktivita – môže pomôcť uvoľniť napätie, stres 

 

Príklad: Terénny sociálny pracovníci prídu za mladými ľuďmi s pozvánkou, plagátom na 

hudobno – tanečné podujatie, ktoré organizujú. Opýtajú sa na ich názor, čo si myslia 

o pozvaných účinkujúcich, kapelách, či je pre nich program zaujímavý...Aktivity sa menia 

podľa predpokladaných záujmov cieľovej skupiny. Dôležité je, aby v nich pracovník 

nevyvolával negatívne pocity. 

 

Výhoda: možnosť osloviť koho koľvek, kdekoľvek a za pomerne krátky čas 

 

b) Pasívne – ide o pozorovanie, vyčkávanie) 

 

Príklad: Pracovník si sadne na lavičku pri futbalovom ihrisku, v parku atď. a pozoruje 

dianie okolo seba. Odporúčajú sa aspoň dvaja, aby pôsobili uvoľnene a prirodzene. 

 

Reakcie mladých: Po určitom čase si ich môžu všimnúť a klásť si otázky rôzneho typu. 

„Čo tu chcú? Kto je to? Na čo čumia?“ V niektorých prípadoch môžu prísť za nimi osloviť 

ich a vtedy vznikne priestor pre nadviazanie kontaktu a vysvetlenie situácie.  
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Výhoda: nevtieravý spôsob, prvý kontakt urobí potenciálny klient 

Nevýhoda: je potrebné viac času 

 

c) Sprostredkovane – ide o najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob. Klient, 

ktorého sociálny pracovník pozná, ho môže zoznámiť s novými mladými. 

 

Výhoda: Nedôvera k novému človeku je menšia, môžu ho prijať a dôverovať mu. 

Nevýhoda: V prípade, že ich zoznámi člen skupiny, ktorý nie je veľmi obľúbený nemusia 

terénneho pracovníka brať vážne. 

 

Pri nadväzovaní kontaktu je dôležité, aby bol pracovník zrozumiteľný. Jasne sa predstaviť, 

kto je, prečo je tam, o čo mu ide, kde alebo pre koho pracuje. Predíde sa tým úvahám 

o tom, či nie je nejaký „úchyl“. Mal by so sebou nosiť preukaz terénneho sociálneho 

pracovníka. Ak sa dá treba informovať o svojom pôsobení miestnu políciu, úrad...Dôležité 

je aj byť prirodzený a sám sebou, nesnažiť sa meniť svoju osobnosť a cítiť sa tak nesvoj 

a neistý. 

 

4. Roztápanie ľadov 

 

Poslednou fázou, ktorá nasleduje po nadviazaní kontaktu je tzv. roztápanie ľadu, kedy sa 

pracovník snaží spoznávať skupinu a jej členov. Odhaľuje hierarchiu a dynamiku skupiny, 

záujmy a hodnoty jej členov. Kto si čo môže a ku komu dovoliť, ich obľúbené témy na 

rozhovor.... To platí aj opačne, kedy členovia skupiny spoznávajú jeho. Snažia sa zistiť 

o čo mu ide, čo od nich chce, oťukávajú si ho, na čo by im mohol byť dobrý... Dôležité je 

ostať sám sebou, mať určené hranice a pozíciu. Obe strany si musia uvedomiť, že sociálny 

pracovník nie je ich kamarát, a čas trávený s nimi je jeho práca, ale môže mať priateľský 

prístup a byť im nápomocný. 

 

Po dlhšom čase sa medzi terénnym sociálnym pracovníkom a jednotlivcom či skupinou 

vytvára vzťah, dôvera sa prehlbuje. Pre mladých je prínosom, že môžu mať pri sebe 

dospelého človeka, ktorý má o nich záujem, môžu mu dôverovať, hovoriť otvorene 

o svojich problémoch, čo ich trápi, ale aj o bežných radostiach. Je to pre nich nový 

poznatok.  
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Predsudky a zlé skúsenosti mladých a dospelých 

Rovnako ako dospelý i mládež môže mať predsudky a zlú skúsenosť s opačnou stranou. 

Niektoré môžu mať svoje opodstatnenie iné nie. Je dôležité poznať výhrady toho druhého 

a viesť dialóg a tým predsudkom predchádzať. 

 

Predsudky a zlé skúsenosti dospelých 

Podľa nich sú mladí: 

- Vandali (narkomani, zlodeji, sprejeri...) 

- Arogantní a nedá sa s nimi komunikovať 

- Všetko by chceli hneď a nemajú ani predstavu koľko je s tým práce 

- Nič si nevážia 

Predsudky a zlé skúsenosti mladých  

Podľa nich dospelí: 

- Nemajú o nich záujem 

- Nechápu ich a nepoznajú ich svet 

- Starajú sa len o svoje veci 

- Používajú slová, ktorým mladí nerozumejú a preto sa s nimi nedá rozprávať 

- Myslia si, že keď sú mladí sú zároveň aj hlúpi 

 

Terénny sociálny pracovník by si mal viesť do denníka záznamy o klientoch (určité 

momenty),  o priebehu svojej práce, dôležité postrehy z terénu. Tieto informácie mu slúžia 

ako podklad k štatistikám alebo môžu pomôcť kolegom, ktorý sa na danej službe 

nezúčastnili. Tým zabránime dezinformáciám, ktoré môžu mať negatívne následky. 

Denník by mal obsahovať dátum, mená pracovníkov, časové rozhranie (práce v teréne), 

miesto, kontakty (počet mladých, rozdelenie M/Ž), priebeh činnosti, témy, ktoré sa 

preberali alebo riešili. Zapísané údaje slúžia len terénnym sociálnym pracovníkom, sú 

dôverné a nesmú ich nikde zverejniť okrem údajov pre štatistiku, ktoré sú formálne 

a bezpečné pre klienta. 

 

Zhrnutie pre prax: 

Terénny sociálny pracovník sa musí oboznámiť s prirodzeným prostredím klientov, 

v tomto prípade ide o neorganizované deti a mládež. Získané poznatky im pomôžu pri 

nadviazaní prvého kontaktu, komunikácii s nimi ako aj porozumieť a pochopiť ich 

správanie či postoje. Je potrebné, aby poznali kultúru mladých, čo je momentálne „IN“ čo 
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ich zaujíma, taktiež by mali poznať a osvojiť si ich jazyk, slang. Mali by poznať zázemie 

v rodinách, ich vzťahy. Tiež by mali vedieť o hodnotách a normách v skupine, s ktorou 

pracujú. K tomu je potrebné mať poznatky z psychológie (pubertálne obdobie) ako aj zo 

skupinovej psychológie (gangy) a informácie o drogách, alkohole, ich užívaní 

a závislostiach. 

 

2.3 KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA A KOMUNITNÉ CENTRÁ SO 

      ZRETEĽOM NA MARGINALIZOVANÚ RÓMSKU KOMUNITU 

 

Komunitný rozvoj patrí pomerne k novodobým termínom, ktoré sa začali aplikovať aj na 

Slovensku. Spoločne s komunitnou prácou sa udomácňuje najčastejšie v treťom 

neziskovom sektore medzi mimovládnymi organizáciami, pracujúcimi najmä s rómskou 

komunitou. Prvé skúsenosti s komunitnou prácou majú samosprávy a neziskové 

organizácie, ktoré našli odvahu a boli ochotné riešiť problémy svojich komunít vlastnými 

silami. Komunitná práca a komunitný rozvoj tak nachádzajú svoje miesto medzi verejným 

sektorom a tretím neziskovým sektorom.  

 

Komunitná sociálna práca 

 

Sociálna práca sa podľa základných metód delí na: sociálnu prácu s jednotlivcom, 

sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Komunita predstavuje 

spoločenstvo, obec, ale aj spolunažívanie skupiny ľudí žijúcich na určitom území, ktorá je 

charakterizovaná vonkajšími i vnútornými znakmi. Má svoju atmosféru, spoločné 

problémy a spôsob komunikácie. Komunitná práca patrí k najnovším a zároveň najťažším 

formám sociálnej práce. Je to proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili 

problém komunity, zlepšili podmienky svojho života v komunite. Obvykle vyžaduje účasť 

profesionálnych sociálnych pracovníkov. Rešpektuje etnické, psychologické, kultúrne, 

sociálne, ekonomické potreby obyvateľov komunity.  

Predpokladom pre vznik komunity  a následne komunitnej sociálnej práce sú:  

• výrazné vzťahy k miestu bydliska, 

• rovnaké nazeranie na problémy, 

• rovnaká ekonomická a spoločenská úroveň, 

V praxi sa môžeme stretnúť s pojmami: 
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• občianska komunita (spoločný priestor, každodenné aktivity), 

• výcviková komunita (sebapoznanie, zmena postojov), 

• terapeutická komunita ( komunity liečebných inštitúcií ), 

• spirituálna komunita ( spoločné myšlienky, idey, duchovný rozvoj)  

 

Cieľom komunitnej sociálnej práce je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo 

vystavených sociálnemu vylúčeniu. Je smerovaná tak, aby odstraňovala príčiny sociálnej 

deprivácie v konkrétnej komunite. Cieľovou skupinou sú občania postihnutí alebo ohrození 

sociálnym vylúčením, občania žijúci v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s 

relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a sociálne patologických javov 

zapríčinených najmä dlhodobou nezamestnanosťou. Prístup k cieľovej skupine musí byť 

založený na stratégii sociálneho začlenenia sociálne vylúčenej skupiny do občianskej 

spoločnosti. Poslaním práce v komunite je odstraňovanie bariér znevýhodnení vzniknutých 

v dôsledku sociálnych udalostí a vytvorenie podmienok pre rovnoprávnu účasť ohrozených 

skupín.  

 

Hlavné stratégie práce s komunitou: 

Vytvorenie siete vzájomnej pomoci – komunita má určitú štruktúru, tvorenú menšími 

skupinami. Cieľom v rámci svojpomoci je naučiť členov komunity využívať tieto skupiny 

a vzťahy v nich k vzájomnej pomoci.  

Zapojenie dobrovoľníkov – členovia komunity musia byť stotožnení s cieľom komunitnej 

práce, podieľať sa a mať záujem na riešení problému komunity. Dobrovoľníkov je možné 

zapojiť aj v rámci spolupráce s mimovládnymi organizáciami.  

Posilnenie susedskej pomoci – sociálna práca s komunitou sa realizuje v tzv. sídelných 

komunitách, kde je potrebné naučiť členov komunity využívať a posilňovať v rámci 

svojpomoci susedské vzťahy.  

Decentralizovať niektoré druhy formálnej sociálnej pomoci do blízkeho susedstva 

komunity – cieľom je priblížiť a urobiť dostupnejšie niektoré formy sociálnych služieb a 

pomoci v závislosti od problémov komunity. 

 

Etapy práce s komunitou  

Prácu s komunitou môžeme rozdeliť do piatich etáp:  

1. zber informácií,  

2. diagnostická etapa,  
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3. navrhovanie projektov,  

4. realizácia projektov,  

5. prezentácia výsledkov.  

 

S rozvojom komunitnej práce sú na komunitného pracovníka kladené väčšie 

požiadavky. Mal by disponovať určitými znalosťami, profesionálnymi zručnosťami a byť 

schopný: 

• načúvať potrebám jednotlivých skupín žijúcich v komunite, 

• pomôcť členom komunity zapojiť sa do procesu, 

• žiť uprostred konfliktov a napätia, 

• napísať projekt, 

• skončiť svoju prácu v pravý čas a odovzdať svoje kompetencie členom komunity. 

 

V praxi najčastejšie rozoznávame dve postavenia komunitného pracovníka v komunite: 

1. Dominantné postavenie, kedy je vnímaný ako expert, ktorý predkladá komunite návody 

na riešenie, uprednostňuje ciel pred procesom, väčšinou ho komunita odmieta. 

2. Partnerské postavenie, kedy vychádza z hodnôt, ktoré zdieľa komunita, dáva návody 

ale podporuje v tom aj ostatných členov komunity. 

Úlohy komunitného pracovníka: 

• nájsť sociálne priority a potreby danej komunity, 

• povzbudzovať členov komunity, aby spoznali svoje problémy a pokúsili sa ich 

zvládnuť pomocou dostupných služieb, 

• informovať  komunitu o možných postupoch riešenia, 

• povzbudzovať k diskusiám o problémoch,  

• realizovať akcie zamerané na odstránenie problému. 

 

Na Slovensku je komunitná práca úzko spojená s marginalizovanou rómskou komunitou 

(ďalej len MRK). Pri práci s touto cieľovou skupinou sa využívajú najmä komunitné 

centrá, ktoré vznikajú a pôsobia priamo v osadách, na sociálnych sídliskách alebo v ich 

blízkosti. Nakoľko je táto otázka stále častejšie riešená a aktuálna pre spoločnosť, narastajú 

aj požiadavky smerom k činnosti týchto centier. Finančné prostriedky na činnosť a rozvoj 

KC sú zabezpečované z fondov sociálneho rozvoja a spolufinancované z európskych 

sociálnych fondov. Fond sociálneho rozvoja bol 1.4.2014 premenovaný na Implementačnú 
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agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia. V súčasnosti spadá pod 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). 

 

Marginalizácia  je sociálno – ekonomická degradácia jednotlivca, alebo regiónu. 

Marginálny (okrajový)  znamená označenie jednotlivca alebo skupiny, ktorí súčasne 

prináležia dvom alebo viacerým skupinám s odlišnými sociálnymi a kultúrnymi normami . 

Marginálna skupina označuje nie úplne prispôsobené skupiny, ktoré čiastočne opustili 

svoju kultúru a neprijali, alebo neboli prijatí novou kultúrou, v ktorej žijú. K takýmto 

skupinám radíme najmä Rómsku minoritu, Bezdomovcov, Drogovo závislých jedincov, 

Ľudí prepustených z výkonu trestu, Ľudí dlhodobo nezamestnaných. Vyznačujú sa 

úplným sociálnym vylúčením (exklúziou) napr. strata bydliska, dlhodobá nezamestnanosť, 

závislosť od drog, nedostatočná sociálna prispôsobivosť, príslušnosť k určitej etnickej 

skupine v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Na Slovensku sú najpočetnejšou 

a špecifickou marginalizovanou skupinou  príslušníci  sociálne vylúčených rómskych 

komunít.  

Sociálne vylúčenie znamená nemožnosť účinne sa podieľať na ekonomickom, kultúrnom 

a sociálnom živote spoločnosti. Rozumie sa tým aj to, že ľudia nemajú rovnaký prístup 

k piatim základným zdrojom svojej existencie: k zamestnaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, 

zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a nie sú schopní uplatňovať svoje práva. Sociálne 

vylúčenie nie je primárne vnímané ako dôsledok individuálneho, osobného zlyhania, ale 

skôr ako zlyhanie jedného alebo viacerých systémov, či štruktúr zabezpečujúcich  sociálnu 

integráciu. Tá je chápaná ako proces integrácie jednotlivcov alebo skupín do života 

spoločnosti.  

Sociálna exklúzia prehlbuje sociálne rozdiely, vytláča  jednotlivcov a skupiny na okraj 

spoločnosti, zabraňuje vytváraniu spoločných noriem správania a zdieľania spoločných 

hodnôt.  

Sociálna inklúzia odstraňuje prekážky začleňovania sa  vylúčených jednotlivcov a skupín 

do spoločnosti, znamená teda posilňovanie prvkov solidarity, reciprocity, 

spoluzodpovednosti a spoločného zdieľania a je súčasťou sociálnej súdržnosti. 

Medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením zaraďujeme : občanov, ktorí v dôsledku 

nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú iba príležitostné práce, prípadne sú bez 

zamestnania, ľudí s fyzickým alebo  mentálnym postihnutím, mládež po ukončení ústavnej 

alebo ochrannej výchovy, ľudí prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, starých ľudí 

a osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa ocitnú v sociálnej núdzi stratou rodinného 
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prostredia,  migrantov vrátane azylantov, patria sem aj príslušníci rómskeho etnika. Tieto 

sociálne kategórie občanov sa bez pomoci spoločnosti môžu dostať do marginalizovaných 

skupín.  

Ohrozeným je človek alebo skupina osôb, ktoré majú narušený vzťah aspoň k jednej 

z týchto úrovní, pričom toto narušenie následne vedie k ďalšiemu narušeniu 

(nezamestnanosť – problémy v rodine – narušenie väzieb k štátu). Jedným 

z najdôležitejších krokov je spolupráca s prirodzenou autoritou skupiny, ktorá môže 

pomôcť vyvolať aktivitu u ďalších členov.  

 

KOMUNITNÉ CENTRUM 

 

Poslaním komunitného centra je poskytovaním sociálnych a komunitných služieb 

prispieť k sociálnemu integrácii osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, tak na 

lokálnej úrovni. Zriaďujú sa za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych 

podmienok pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej rehabilitácie, komunitnej a sociálnej 

práce, poskytovania sociálnych služieb a výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj pre vzájomnú 

interakciu a spoločné aktivity príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

a ostatného obyvateľstva obcí.  

 

Cieľom je podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom: 

▪ zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, 

▪ poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, 

▪ poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít. 

▪ prevencie a predchádzania sociálno-patologických javov a rizikového správania, 

 

1. Klienti komunitného centra 

 

Komunitné centrá sa venujú predovšetkým príslušníkom marginalizovaných skupín 

obyvateľov, ktorí sú prevažne koncentrovaní v segregovanej alebo separovanej lokalite 

(bytový dom, ulica, zoskupenie domov, mestská štvrť, časť obce a pod.) 

Tieto oblasti sa vyznačujú niektorou z  uvedených charakteristík: 

▪ vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných osôb,  

▪ podpriemernou úrovňou bývania, dostupnosti inžinierskych sietí, 
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▪ osôb s nízkymi príjmami, t.j. osôb s príjmami pod(alebo veľmi blízko k) hranicou 

životného minima,  

▪ osôb dlhodobo odkázaných na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,  

▪ osôb s nízkym vzdelaním (s neukončeným alebo iba so základným a neukončeným 

stredným vzdelaním), ktoré majú vzhľadom k týmto skutočnostiam sťažený prístup k 

inštitucionálnej pomoci a k ďalším službám (vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, 

sociálnej ochrane a pod.) a k zamestnaniu, 

▪ vysokým percentuálnym zastúpením detí a mládeže z celkového počtu obyvateľov 

lokality, 

▪ zvýšeným výskytom sociálno-patologických javov, 

▪ vyšším počtom osôb po výkone trestu odňatia slobody, 

▪ so špecifickými formami demografického správania sa, 

 

2. Pracovníci komunitného centra 

 

Komunitné centrum poskytuje pracovníkom komunitného centra miesto na vykonávanie 

komunitných činností. Komunitný pracovník je profesionál, ktorý spĺňa vysoké morálne 

a odborné kritériá v činnostiach, ktoré komunitné centrum vykonáva. Požadujú sa 

praktické skúsenosti vo výkone sociálnej a komunitnej práce, odborné vzdelanie a prax 

v činnostiach, ktoré sa budú v komunitnom centre vykonávať. Aktivity vykonávané v 

komunitnom centre vyžadujú odbornosť pracovníkov komunitného centra, preto je otázka 

ich kvalifikačných predpokladov dôležitá. Podľa povahy jednotlivých činností sa vyžaduje 

príslušný stupeň vzdelania, resp. aj osobitný kvalifikačný predpoklad (napr. § 84 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách). KC by malo mať vedúceho komunitného centra 

a ďalších komunitných pracovníkov podľa služieb, ktoré komunitné centrum poskytuje. 

Jednotlivé funkcie a činnosti sa môžu kumulovať. V prípade potreby, môže KC využívať aj 

služby dobrovoľníkov.  

 

3. Umiestnenie komunitného centra 

 

Umiestnenie KC rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k 

primárnym užívateľom poskytovaných služieb – obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, 

so súčasným zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite. 
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4. Priestory a vybavenie komunitného centra 

 

Priestor komunitných centier tvoria miestnosti v budove alebo časti budovy so 

samostatným vchodom rozdelené podľa poskytovaných služieb do 3 skupín: 

 

1. Základné vybavenie komunitného centra 

▪ miestnosť využívaná ako nízkoprahový klub pre deti a mládež, výchovné, vzdelávacie 

a aktivizačné činnosti a niektoré ďalšie komunitné aktivity, 

▪ kancelária pre komunitných pracovníkov, 

▪ sociálne zariadenia, 

▪ vonkajšie priľahlé priestory (ihriská, záhrada) – realizácia športových a voľno-

časových aktivít  

2. Rozšírené vybavenie komunitného centra  

▪ klubová miestnosť využívaná aj na individuálne poradenstvo a niektoré vzdelávacie 

aktivity (kurzy práce s počítačom, prípadne doučovanie), 

▪ stredisko osobnej hygieny, pokiaľ už v obci takéto centrum neexistuje, 

▪ sklad materiálu a pomôcok, 

▪ kuchynský kút, resp. kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia. 

 

3. Maximálne vybavenie komunitného centra 

▪ priestory uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch a navyše: 

▪ miestnosť zriadená ako dielňa pre výučbu základných remeselných zručností, 

▪ poprípade ďalšie vhodné priestory nevyhnutné pre rozvoj komunity. 

 

Priestory komunitných centier sú minimálne  vybavené: 

▪ nábytkom (stoly, stoličky, skrine, poličky, atď.), prispôsobeným potrebám rôznych 

cieľových skupín (deti, dospelí), samostatným počítačom s pripojením na internet, 

zabezpečeným na ochranu osobných údajov o klientoch, 

▪ informačnými nástenkami, 

▪ lekárničkou prvej pomoci, 

▪ hasiacimi prístrojmi, 

▪ zabezpečeným prístupom na internet a telefónom. 
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Komunitné centrum môže byť ďalej vybavené: 

▪ pomôckami na záujmovú a voľno-časovú činnosť (napr. športové náradie, výtvarné 

pomôcky, modelárske pomôcky, stolné hry, hudobné nástroje, ozvučovacia technika, 

pomôcky na ručné práce, hračky a ďalšie), 

▪ pomôckami na vzdelávacie aktivity (knižnica, učebnice, výpočtová technika 

a súvisiace IKT vybavenie, flipchart, edukačné pomôcky pre predškolákov a ďalšie), 

▪ ďalšie vybavenie v prípade prevádzkovania kurzu varenia, dielne remeselných 

zručností, strediska osobnej hygieny. 

 

5. Aktivity komunitného centra 

 

Komunitné centrá by mali byť zamerané na: 

▪ poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie, 

▪ na včasnú intervenciu, 

▪ na prevenciu sociálnej exklúzie. 

 

Komunitné centrá poskytujú niektoré obligatórne služby:  

 

▪ sociálne poradenstvo, 

▪ špecializované sociálne poradenstvo, 

▪ terénna sociálna práca, 

▪ komunitná práca a komunitná rehabilitácia, 

▪ sociálna rehabilitácia, 

▪ terénna zdravotná asistencia, 

▪ nízkoprahové programy pre deti a mládež, 

▪ výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby (napr. doučovanie, tútoring a mentoring; 

voľnočasové a záujmové aktivity, preventívne aktivity a programy). 

 

Najväčší záujem, v rámci obligatórnych sociálnych služieb, ktoré KC poskytuje, je 

o sociálne poradenstvo. Predovšetkým klienti prichádzajú z dôvodu momentálneho riešenia 

problému, nie riešenia a zlepšenia situácie z dlhodobého hľadiska. Majú záujem hlavne 

z finančne prospešných dôvodov a často majú nereálne očakávania. Využívajú služby, no 

niekedy to aj zneužívajú. Snahou je viesť ich k tomu, aby si väčšinu vecí zariadili sami. 

V opačnom prípade si zvyknú a budú sociálneho pracovníka vnímať ako samozrejmosť. 
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Význam sociálneho poradenstva spočíva v pomoci jednotlivcom a rodinám zlepšiť životnú 

úroveň a kvalitu života.  

 

Komunitné centrá môžu poskytovať ďalšie fakultatívne služby:  

 

▪ programy včasnej starostlivosti (napr. predškolské kluby, nízkoprahové škôlky), 

▪ kurzy a ďalšie vzdelávanie za účelom prípravy na dodatočné získanie nižšieho 

stredného vzdelania, alebo získanie stredného vzdelania, 

▪ služby na podporu zamestnanosti (napr. pracovné a kariérne poradenstvo, pracovné 

inkubátory, dielne remeselných zručností), 

▪ odborné poradenstvo (napr. právne poradenstvo, psychologické poradenstvo), 

prevádzkovanie strediska osobnej hygieny a práčovne, praktické centrum varenia, 

▪ pastoračné a evanjelizačné aktivity a ďalšie. 

 

2.4 ETIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI S RÓMSKOU KOMUNITOU 

 

Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi, 

nevynímajúc rómsku rodinu. Rómska rodina je špecifická, vyžaduje si špecifický prístup a 

tu sa otvára priestor pre etiku. Etika je pomáhajúcou disciplínou pre sociálnu prácu, 

nakoľko sa pracuje s ľuďmi, ich osudmi. Aj vo vzťahu k rómskej rodine je potrebné 

uplatňovať etické princípy, ktoré vychádzajú z najzákladnejšieho princípu dôstojnosti a 

jedinečnosti každého jednotlivca. Rómska rodina aj v súčasnosti predstavuje tradičný typ 

viacgeneračnej rodiny, čo je najvýraznejší rozdiel medzi rómskou a majoritnou rodinou. 

Pre pochopenie rómskej komunity je potrebné uvedomiť si, že ich tradícia je vzdialená 

našej tradícii. Vytvorili si vlastný svet, ktorý je obrazom ich duše. U Rómov dominuje 

silný návyk a potreba telesnej blízkosti. Úcta k hosťovi je na prvom mieste a aj v tých 

najzaostalejších osadách je stále silne prítomná. Citová spontánnosť a temperament sa 

prejavuje v ich zábave a tanci. Najväčšiu hodnotu pre Rómov predstavuje život ako taký a 

to čo bráni slobodnému životu, je vnímané negatívne. Vlastné sebavedomie odvodzujú 

skôr od vlastnej rodiny než od dosiahnutého vzdelania, postavenia v majoritnej spoločnosti 

či majetku. Najdôležitejšia v ich živote je veľká rodina. Väčšina rómskych rodín sa 

vyznačuje vysokou nezamestnanosťou, stratou sociálnych istôt a vzrastaním biedy. Nie je 

v ich schopnostiach riešiť existenčné problémy a tým sa stávajú mnohoproblémové. 

Dochádza k nárastu sociálno-patologických javov. Vyhrocujú sa vzťahy medzi rómskymi 
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a nerómskymi rodinami, čo spôsobuje vznik sociálneho vylúčenia Rómov a ich rodín na 

okraj spoločnosti. Sociálne vylúčenie neguje ich prístup k pracovným príležitostiam, 

vzdelaniu a verejným službám.  

Rómska rodina žijúca v chudobe je odkázaná na dávky sociálnej pomoci a stáva sa 

závislou na pomoci zo strany štátu. Za rozhodovaním, kto a za akých podmienok dávky 

poberá však nestojí štát ako taký, ale konkrétny jednotlivec. Väčšina kompetentných 

pochádza z majoritnej spoločnosti a často zápasia s určitou mierou predsudkov voči 

minorite. Dochádza k etickým dilemám, najmä ak vedia ako by mali rozhodnúť, ale toto 

rozhodnutie sa im osobne prieči. Napríklad Róm pozná minulosť a prítomnosť, budúcnosť 

pre neho neexistuje, v čase dávok hoduje, no o tri dni neskôr nemá ani na uspokojenie 

základných potrieb. Pre majoritu je tento spôsob života nepochopiteľný. To otvára priestor 

pre aplikáciu etických princípov a noriem v praktickej oblasti sociálnej práce a pre ich 

striktné dodržiavanie. Normy v Slovenskej republike definuje etický kódex sociálneho 

pracovníka, ktorý môžeme považovať za štandard sociálnej práce. Obsahuje všeobecné 

ustanovenia etického správania ku každému klientovi bez rozdielu.  

 

Podstata spočíva v rešpektovaní práva druhých a odráža základné ľudské práva a slobody, 

z ktorých vychádzajú nasledovné princípy:  

Princíp dôstojnosti a jedinečnosti každej ľudskej osobnosti – zaväzuje sociálneho 

pracovníka k tomu, aby dôstojne jednal s každým klientom ako aj s rómskou rodinou. Aby 

akceptoval jej jedinečnosť a bol ochotný prijať, že isté ponúkané riešenia nie sú pre 

rómsku rodinu z hľadiska ich jedinečnosti riešením, a že ich neprijatím nevyjadrujú svoju 

neschopnosť prispôsobiť sa, ale poukazujú na svoju jedinečnosť a odlišnosť ich kultúry a 

hodnôt.  

Princíp autonómie a sebaurčenia – zaväzuje sociálneho pracovníka k rešpektovaniu 

slobodného rozhodnutia klienta pri výbere z viacerých možností. Napríklad, ak sa rómska 

rodina rozhodne pre určitú možnosť sociálny pracovník musí rozhodnutie rešpektovať a 

nesmie ich právnymi prostriedkami donútiť k inému rozhodnutiu.  

Princíp beneficiencie – vychádza z princípu sociálnej spravodlivosti, v praxi to znamená, 

že aj rómska rodina ako klient musí mať z konania sociálneho pracovníka maximálny 

prospech pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem, rovnako ako rodina z majoritnej 

spoločnosti.  

Princíp zodpovednosti – sociálny pracovník musí aj pri práci s rómskou rodinou zvoliť 

zodpovedný prístup, poskytnúť jej primerané a vhodné služby v požadovanom rozsahu, 
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kvalite a v primeranom čase.  

Princíp solidarity – praktická činnosť v sociálnej práci musí obhajovať sociálne vylúčené 

osoby a musí byť aktívna v prospech sociálne znevýhodnených skupín teda aj rómskych 

rodín.  

Princíp subsidiarity – v rámci pomoci je potrebné ukázať možnosti ako riešiť problémy, 

neriešiť ich však za klientov. Rómska rodina ako klient sa musí s riešením najprv stotožniť 

a potom ho uskutočniť, čo pre ňu znamená výraznú vnútornú zmenu. Môže ísť o zdĺhavejší 

proces, ak by sme to vyriešili za rómsku rodinu my, nedostalo by sa jej vlastne nijakej 

pomoci.  

Princíp spravodlivosti – pri práci s rómskou rodinou musí byť uplatňovaná rovnako 

zákonná spravodlivosť ako aj spravodlivosť štrukturálna (rovnosť šancí a príležitostí).  

Princíp dôvernosti – sociálni pracovníci musia mať aj pri práci s rómskymi rodinami na 

zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedného využívania poskytnutých informácií. 

Informácie o klientovi sa nesmú poskytovať, iba so súhlasom klienta, ak súd alebo zákon 

nestanoví inak. 

 

Terénna sociálna práca v MRK 

 

Téma rómskej problematiky predstavuje jeden z najkomplikovanejších problémov na 

Slovensku. Rómovia zápasia s rôznymi sociálnymi problémami,  preto je dôležitý výkon 

terénnej sociálnej práce s touto cieľovou skupinou. Rovnosť príležitostí predstavuje 

vytváranie podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého 

sociálneho prostredia (napr. prístup k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti) 

Cieľom je teda odstraňovanie bariér vedúcich k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, 

spoločenského, politického, pracovného života, a to na základe pohlavia, rodu, veku, rasy, 

etnika, vierovyznanie, náboženstvo, sexuálna orientácia atď. TSP zohráva dôležitú úlohu, 

pretože pôsobí v prirodzenom prostredí klientov a napomáha ich začleňovaniu do 

spoločnosti.  

TSP s Rómami vo vylúčenej komunite vyžaduje špecifické postupy, ktoré zahŕňajú 

vyhľadávanie klientov, spoznávanie prostredia, v ktorom žijú, získavanie základných 

informácií o sociálnej situácii klientov. Ponúka konkrétnu pomoc, pružne reaguje a hľadá 

nové riešenia vzhľadom na záujmy a potreby členov vylúčenej komunity.  

Terénny sociálny pracovník sa orientuje na prácu s jednotlivcami a rodinami. Medzi 

jeho kompetencie patrí:   
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- mapovanie terénu za účelom získania konkrétnych, relevantných informácií o 

spôsobe života vylúčenej komunity,   

- vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nie sú schopní riešiť svoje 

sociálne problémy,   

- nadväzovanie kontaktov s Rómami a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi 

inštitúciami,   

- poskytovanie poradenstva pri osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých 

životných situáciách,   

- podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému 

riešeniu problémov,   

- podpora a posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti, 

- prevencia násilia a nežiaducich javov.  

 

Cieľom intervencie je zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín so zameraním na 

zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie. Sociálna 

práca s Rómami vyžaduje, aby sociálny pracovník akceptoval kultúrnu odlišnosť Rómov, 

prijal ich etnickú identitu a z nej vyplývajúce odlišné záujmy, hodnoty a normy, ktoré si 

môžu protirečiť so záujmami, hodnotami a normami majoritnej spoločnosti. TSP s Rómami 

je podobná s komunitnou sociálnou prácou. Majú však rozdielne ciele, princípy, metódy 

práce a cieľovú skupinu. Komunitný sociálny pracovník vykonáva svoju činnosť 

v komunite, orientuje sa hlavne na problémy komunity ako celku. Terénny sociálny 

pracovník sa naopak zameriava na prácu s jednotlivcom a jeho rodinou. Rieši individuálne 

problémy klienta a poskytuje mu sprievod pri riešení týchto problémov. Komunitná práca 

je zameraná skupinovo, pracuje s komunitou a jej predstaviteľmi, s ktorými formuluje 

spoločné problémy a hľadá ich riešenia. Jej základom je komunitné plánovanie. Bez práce 

s jednotlivcom je úsilie o sociálnu zmenu v komunite neúčinné. 

Terénni sociálni pracovníci častokrát pracujú s agresívnymi, nezamestnanými, 

klientmi s nízkou vzdelanostnou úrovňou a zlými bytovými podmienkami. Najčastejšími 

problémami, s ktorými pracujú je záškoláctvo, problémy so starostlivosťou a výchovou 

detí, zneužívanie návykových látok. Najväčšie zastúpenie problémových oblastí majú 

pôžičky klientov, ktoré nie sú schopní splácať, čím sa zadlžujú a dochádza k exekúciám.  

K metódam, ktoré využívajú patrí predovšetkým rozhovor a metódy sociálneho 

poradenstva ako je informácia, distribúcia, rady a konzultácie s odborníkmi. Okrem 

spomínaných metód aplikujú osvetu v oblasti zdravia, školstva a v právnej oblasti so 



86 

 

zameraním na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov. V rámci aktivít v 

terénne vykonávajú návštevy v rodine, kde sledujú zmeny v rodine, starostlivosť o deti či 

bývanie. 

Bariéry pri výkone TSP, ktoré ju zhoršujú patrí komunikácia s klientmi, ťažké 

porozumenie terminológie úradných dokumentov,  ktoré prichádzajú z rôznych inštitúcii, 

preto musia mať terénne sociálne pracovníčky prehľad v rôznych oblastiach.  

Pozitíva, ktoré terénna sociálna práca prináša sú najmä v oblasti záškoláctva, 

zdravotnej starostlivosti, bývania, hygieny a čistoty. Najviac zaostáva zlepšenie v oblasti 

zamestnanosti. TSP pomáha klientom dostať sa na vyššiu životnú úroveň, znižuje výskyt 

sociálno-patologických javov a prispieva k inklúzii rómskych komunít.  

 

2.5 NAJČASTEJŠIE RIEŠENÉ OTÁZKY V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Diskriminácia 

Diskriminácia je konanie, ktoré v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, 

skupinou ľudí inak než s iným človekom, skupinou ľudí na základe jeho odlišnosti. A to 

napríklad 

z rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej 

orientácie. Diskriminácia je v moderných demokratických spoločnostiach považovaná za 

neprípustnú a v súčasnosti zakazovanú zákonmi a medzinárodnými zmluvami. 

Diskriminácia na rasovom základe je neustále jedným z hlavných problémov súčasného 

spoločenstva. Nadobúda rôzne formy a má rôzne stupne intenzity. Objavuje sa 

v spontánnych útokoch, zvyčajne slovných. Predsudky ohľadom farby pleti sú viditeľné 

v mnohých situáciách, od každodenného života po verejné miesta.   

V roku 1966 na konferencii Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku bol 

schválený Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. 

Napriek tomu nie všade sú rešpektované. Veľmi často príslušnosť k určitej rase rozhoduje 

o sociálnej pozícii. V roku 2004 prijalo Slovensko tzv. antidiskriminačný zákon č. 

365/2004 Z.z., ktorý vychádza z antidiskriminačných smerníc Európskej únie (smernica 

Rady Európy 2000/43/ES, smernica Rady Európy č.2000/78/ES). Tento zákon rieši 

problematiku diskriminácie predovšetkým v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 

starostlivosti, vzdelávania, pracovnoprávnych vzťahov a poskytovania tovarov a služieb a 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rasa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Etnikum
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vierovyznanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gender_(rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sexu%C3%A1lna_orient%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sexu%C3%A1lna_orient%C3%A1cia
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ukladá povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. Okrem neho sa 

diskrimináciou zaoberá viacero odvetvových zákonov a aj zákonník práce. 

Diskriminácia ľudí môže mať množstvo najrozmanitejších dôvodov, ako napr.: 

- rasový alebo etnický pôvod, národnosť, štátne občianstvo 

- jazyk 

- rodinný stav, povinnosť k rodine 

- vierovyznanie 

- sociálny pôvod, majetok 

- vek  

- rod / pohlavie, tzv. rodová diskriminácia, napr. nižšie platy žien na tých istých 

pracovných pozíciách ako muži 

- sexuálna orientácia 

- politická príslušnosť, členstvo v politických či odborových organizáciách 

- zdravotné postihnutie 

- ďalšie dôvody, môžu vyplývať z akéhokoľvek predsudku (napr. výška v cm, krása, 

sexuálna príťažlivosť, temperament, zajakavosť, výslovnosť…) 

 

Príčinami najčastejšie bývajú: 

- osobnostné problémy diskriminujúcich (komplexy menejcennosti, podceňovanie 

iných pre zvyšovanie vlastného sebavedomia, znižovanie agresivity po duševných 

traumách týmto spôsobom, autoritatívnosť…) 

- socializácia diskriminujúcich ľudí (prevládajúci názor na vlastnú subkultúru, 

kultúrna identita, spoločenské postavenie…) 

- stereotypy (zúžené predstavy o iných) 

- predsudky (ideológiou vštepené, negatívne hodnotenia s emocionálnou zložkou) 

- právny rámec, ktorý diskrimináciu umožňuje. 

- Aj nevedomosť a nepozornosť voči iným sa môžu stať príčinou – neúmyselnej 

diskriminácie. 

 

Diskriminácia z dôvodu rasovej a etnickej príslušnosti sa viaže na situácie, v ktorých 

nedochádza k rovnakému zaobchádzaniu s osobami inej etnickej, či rasovej 

príslušnosti. Súčasnú situáciu Rómskej komunity možno označiť za stav, v ktorom  

dlhodobo pretrváva diskriminácia a sociálne vylúčenie. Rómovia sú ohrozovaní 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gender_(rod)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Predsudok&action=edit&redlink=1
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nezamestnanosťou, chudobou, stereotypmi a predsudkami, pričom rómska komunita sa 

vyznačuje vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných osôb, ako aj osôb s 

nedostačujúcim vzdelaním. Hľadanie modelu spolužitia rómskej menšiny s majoritou 

predstavuje dlhoročný problém.  

 

 

 

 

Rasizmus a rasové odlišnosti 

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Rasistické názory v minulosti v 

niektorých prípadoch viedli ku genocíde, vyhladzovaniu príslušníkov inej rasy. Spravidla 

sa spája s nejakou ideológiou ako patriotizmus alebo nacionalizmus, teda lásku k vlasti 

spájame s odstránením nejakej inej rasy alebo národa.  

Je nehumánne deliť ľudí na rasy, lebo všetci ľudia sme jednej rasy – ĽUDSKEJ RASY  

Tvrdý rasizmus - zahŕňa fyzické útoky prevádzané údermi a kopancami, útokmi 

bejzbalovými pálkami, reťazami, bodnými a sečnými zbraňami, slznými i paralyzujúcimi 

plynmi. Ďalej zahŕňa inzultácie a invektívy (napr. opľutie alebo posmešné nadávky), rôzne 

slovné výroky degradujúce ľudskú osobnosť, vyhrážky zabitím v spojení s narážkami na 

farbu pleti, použitie bojových psov ako zastrašujúcich prvkov. Ide o maximálne 

porušovanie ľudských práv a výsledkom týchto útokov je izolácia, strach, dezilúzia a 

nedôvera v spravodlivosť. 

Mäkký rasizmus - je menej nebezpečný, avšak oveľa viac zraňuje psychiku ľudí, lebo útočí 

na ich dôstojnosť. Zahŕňa vedomé aj nevedomé upozorňovanie na odlišné ľudské črty, 

odmietavý prístup, vylučovanie a neakceptovanie minority v rámci spoločnosti  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADda_(pr%C3%A1vo)
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K najznámejším skupinám vyznávajúcim rasizmus patrí hnutie skinheads. Väčšinou sú to 

mladí ľudia, sympatizujúci s fašizmom a neonacizmom, vyznávajú násilie. 

Prostredníctvom symbolov, hudby, literatúry propagujú nacizmus, čistotu “bielej rasy”, 

veria v mýty, ktoré šíria a to pod zámienkou nastolenia “poriadku”. 

 

 

 

Rodová rovnosť 

Je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké 

zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska 

práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú 

právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez 

obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, potreby žien a mužov sú uznávané, 

hodnotené, zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco. 

Rodové rozdiely sú rozdiely medzi ženami a mužmi v miere participácie, možnostiach 

prístupu, právach, ako aj výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej a súkromnej sféry. 

Napríklad nerovnosť medzi ženami a mužmi v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym 

výhodám, vzdelaniu, ochrane zdravia a pod. Rodové rozdiely v pracovnom a verejnom 

živote sú aj v súčasnosti najviditeľnejším dôkazom nerovnosti medzi mužmi a ženami v 

našej spoločnosti. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gender_(rod)
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Napriek zákonom, ktoré majú zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie, analýzy a štatistiky 

ukazujú, že ženy sú naďalej znevýhodňované v prístupe k pracovným pozíciám a k 

verejným zdrojom.  

Diskriminácia žien sa najviac prejavuje v oblastiach ako je: 

- Vyššia dlhodobá nezamestnanosť žien oproti mužom 

- Vyššia koncentrácia žien v horšie platených oblastiach, respektíve nižšie 

ohodnotenie v povolaniach tradične pripisovaných ženám 

- Nízke zastúpenie žien na pozíciách vyššieho a vrcholového manažmentu 

- Rozdiely v odmeňovaní v neprospech žien aj v rámci rovnakých alebo 

porovnateľných pracovných pozícií 

Rovnako muži ako otcovia sú znevýhodňovaní v starostlivosti o deti po rozpade rodiny. 

Rozhodovanie štátnych orgánov je jednosmerné, kedy sú deti zverované do starostlivosti 

matkám a otcovia sú rozhodnutiami štátnych orgánov vytlačovaní zo života detí. 

 

 

 

Stereotypy a predsudky 

 

Väčšinou pod tým rozumieme názory a postoje, ktoré určité skupiny ľudí prechovávajú k 

iným skupinám. Väčšinou sú prenášané medzi generáciami a ťažko odstrániteľné. Majú 

silný emocionálny charakter a potláčajú racionálnosť. Neznalosť skupiny ľudí je 

http://www.otcovia.sk/rozsudky_SR.html
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vynahradzovaná v predsudku či stereotype zovšeobecňujúcim názorom prijímaným od 

iných ľudí. 

Predsudky predstavujú zvyčajne negatívne postoje, voči určitej skupine ľudí ako celku, 

resp. voči jednotlivcovi považovanému za člena skupiny. Ide o silne emotívne, iracionálne 

aj racionálne predstavy o určitej skupine, vyvolávajúce následne isté správanie sa voči 

danej skupine – napr. diskrimináciu. (Napr. Cigáni sú zlodeji. Bezdomovci sú opilci.) 

Stereotypy sú predstavy, často emocionálne zaťažené, veľmi stabilné a takmer nezávislé od 

prežitých skúseností ľudí. Prenášajú sa na jedinca ako obraz verejného názoru 

prostredníctvom rodiny, školy. Tvoria ich predstavy, ktoré majú ľudia o sebe, o skupine, s 

ktorou sa identifikujú, a o členoch iných skupín, s ktorými sa naopak nestotožňujú. (Napr. 

Slováci sú pracovití a srdeční ľudia. – stereotyp Slovákov o sebe uplatňujúci sa pri 

konštruovaní národnej identity). Pre sociálnu prácu sú významné stereotypy väčšinovej 

spoločnosti týkajúce sa menšín a stereotypy profesionálov týkajúce sa klientov sociálnych 

služieb. 
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Sociálna práca a krízová intervencia v oblasti rizikového správania mládeže 

(kriminalita, násilie, šikana, drogové závislostí)  

 

V súčasnosti je sociálna práca rozšírená do mnohých oblastí, ktoré prenikajú cez ľudstvo 

samé. Najohrozenejšiu skupinu tvorí najmä mládeže, nakoľko je ľahko ovplyvniteľná. 

Zmenou spoločnosti, rozvojom médií ako je internet, televízia, vznikol priestor, kde deti 

nerozlišujú nebezpečenstvo. Tým vznikajú problémy, ktoré vedú k zlyhaniu osobnosti 

človeka v jeho rôznych sociálnych úlohách. Objavujú sa javy ako záškoláctvo, šikana, 

kriminalita a rôzne iné. Často sa prejavuje násilie spolužiakov na rovesníkoch s následkom 

smrti.  

Preto je stále väčšia pozornosť v praxi sociálnej práce orientovaná na prácu s rizikovou 

mládežou, kde mládež ako takú môžeme pokladať za jeden z dôležitých determinantov 

budúceho vývoja spoločnosti. Na vzniku fenoménu rizikovej mládeže sa podieľajú rôzne 

spoločenské zmeny prichádzajúce zo západných spoločností. Hlavným problémom je 

predovšetkým to, že rodina sa stala zraniteľnou inštitúciou, pretože je málo stabilná a veľa 

detí vyrastá s jedným rodičom, ktorého výchova v niektorých prípadoch nie je postačujúca. 

Na základe odbornej literatúry môžeme rizikovú mládež chápať ako dospievajúcich, u 

ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu sociálne patologického správania. Toto 

označenie môže v mať dva významy. Odkazuje na ohrozenie pozitívneho vývoja mladého 

jedinca a súčasne upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré títo dospievajúci ľudia môžu 

predstavovať pre spoločnosť. 

V súčasnosti výrazne vstupuje do popredia problematika kriminality mládeže, 

Zaznamenávame nárast delikventného vývinu mladých ľudí. Sociálna práca predstavuje 

jednu z foriem pomoci mládeži, ktorá sa dopustila trestnej činnosti. Ide o odbornú činnosť, 

ktorá umožňuje mladým ľuďom identifikovať, eliminovať a prekonávať sociálne 

problémové situácie, do ktorých sa dostali a ukázať im tú správnu cestu životom. Sociálna 

práca mládežou je zameraná na pomoc a ovplyvňovanie jej sociálneho fungovania, aby 

dochádzalo k minimalizácií disharmonických interakcií medzi adolescentmi a jednotlivými 

systémami sociálneho prostredia. Základným cieľom sociálnej práce s delikventnou 

mládežou je integrácia a inklúzia mladých ľudí do spoločnosti, kedy sociálna práca 

napomáha osobnej a sociálnej emancipácií mladých ľudí a zároveň ochraňuje mládež od 

rozličných závislostí a zneužívaní. 

Kontakt sociálneho pracovníka s mladistvými má svoje sociálne, kognitívne a motivačné 

špecifická, ktoré ovplyvňujú celý proces sociálnej práce. Individuálne potreby mladých 
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dospelých sa viažu na konkrétne vekové obdobie a jeho zvláštnosti, preto by mala byť 

sociálna práca prispôsobená potrebám a možnostiam adolescenta. Sociálny pracovník však 

nie je náhradným rodičom, vychovávateľom, ani pedagógom. Pomáha zvládať náročné 

emocionálne situácie v živote mladého človeka. Zároveň pomáha vytvárať priestor pre 

jeho primeraný vývin, konanie a prežívanie. Úspešnosť sociálnej práce s mládežou spočíva 

v pochopení intrapsychického a interpersonálneho sveta mladistvých. 

Odstraňovanie príčin kriminality mládeže vyžaduje komplexný prístup zainteresovaných 

strán a to nielen formou preventívnych aktivít, ale aj výchovným pôsobením na mladého 

človeka. Sociálny pracovník by mal preto výrazným spôsobom facilitovať do procesov 

socializácie detí a mládeže. Jeho úlohou je pomoc k svojpomoci, k eliminovaniu 

sociálnych problémov a nežiadúcich javov v spoločnosti. Pomoc a terapia by mala 

výrazným spôsobom prispieť v orientácií mladého jedinca k pozitívnym morálnym 

hodnotám v súvislosti s hodnotami spoločnosti. 

 

Krízová intervencia v oblasti kriminality mládeže 

Pri eliminácii trestnej činnosti mládeže má sociálny pracovník svoje nezastupiteľné miesto 

najmä v oblasti sekundárnej a terciárnej prevencie, ktorá je zameraná na psychickú 

stabilizáciu a sociálnu integráciu mladého jedinca do spoločnosti. Práca sociálneho 

pracovníka pri plnení úloh v oblasti predchádzania, odhaľovania a potláčania 

delikventného správania mládeže spočíva v úzkej spolupráci a súčinnosti s rodinou, 

školou, širokou laickou verejnosťou, ale aj s rôznymi organizáciami a dobrovoľnými 

združeniami. 

 

S páchaním kriminálnej činnosti je v praxi spájaná aj závislosť na drogách a iných 

psychoaktívnych látkach, pod ktorých vplyvom k nej väčšinou dochádza. 

 

Práca sociálneho pracovníka pri práci s mladými závislími od psychoaktívnych látok 

vyžaduje adekvátne a efektívne schopnosti reagovať na rôzne typy situácií, vyskytujúce sa 

v procese poskytovania služieb závislým a ich blízkym. Jeho úloha spočíva najmä v 

prevencii, poradenstve, krízovej intervencii.  

Krízová intervencia v oblasti závislostí od psychoaktívnych látok  

Sociálny pracovník musí mať v oblasti závislostí od psychoaktívnych látok základné 

informácie:  

- o problematike závislostí od psychoaktívnych látok, o ich jednotlivých typoch, o 
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typoch závislostí od nich 

- o spôsoboch komunikácie a intervencie v oblasti závislostí od psychoaktívnych 

látok, 

- o terapeutických možnostiach a programoch jednotlivých inštitúcií ponúkajúcich 

služby pre osoby so závislosťami od psychoaktívnych látok. 

 

Experimentovanie, rekreačné užívanie psychoaktívnych látok môže postupne prejsť do 

závislosti. Informujú o metódach konštruktívnej komunikácie s dieťaťom, spôsoboch 

podpory motivačných a rozhodovacích procesov dieťaťa, o nutných zmenách v ostatných 

životných situáciách (škola, práca, rovesníci, voľný čas, zábava a pod.)  

 

K ďalším veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom u mládeže je šikana. 

Šikanovanie je staré ako škola samotná. Vždy sa našiel silnejší jedinec, ktorý slabšiemu 

ubližoval. Ide o zneužívanie sily alebo právomoci. Prvky šikanovania sa môžu prejaviť už 

v rodinnom prostredí, v škole, na pracovisku.  

Formy šikanovania  

Šikanovanie je nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná osobná 

sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.  

Podľa toho, v akej sociálnej skupine sa šikanovanie deje, ho rozdeľujeme na:   

Bullying – označuje šikanovanie žiakov medzi sebou.  

Mobbing –systematické zákulisné intrigovanie, teror riadený kolegami na pracovisku.   

Bossing – je obdobou mobbingu, šikanovania sa dopúšťa priamy nadriadený obete.  

Sexual harassment – je to úmyselné, sexuálne motivované konanie, ktoré uráža dôstojnosť 

zamestnancov na pracovisku.  

 

Typy šikanovania v závislosti od prostredia, v ktorom sa vyskytujú:   

- Týranie a šikanovanie detí v rodine 

- Šikanovanie v školách a internátoch 

- šikanovanie na pracovisku zamestnanca nadriadeným,  

- Šikanovanie vo väzení   

 

Z toho vyplýva, že šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, môžeme ho rozdeliť na:  

1. verbálne a fyzické priame – urážky, vyhrážky, posmech, príkazy od iných detí, nadávky, 

pokorujúce prezývky, hrubé žarty, kopanie, fackanie, strkanie, fyzické napadnutie,  
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2. verbálne a fyzické nepriame – cez prestávky je dieťa samé, náhle zhoršenie prospechu, 

časté poškodenie a strata vecí, dieťa sa stáva uzavretým, často používa rôzne výhovorky, 

máva škrabance, modriny, odmieta komunikovať – pôsobí smutne a depresívne. 

K školskému šikanovaniu môže prispieť aj samotné prostredie školy napríklad toalety bez 

dozoru, šatne, miesta, kam nechodia učitelia, učitelia, ktorí používajú sarkazmus, 

zosmiešňovanie niekoho, netolerantný prístup k odlišnostiam.  

Chlapci si vyberajú svoje obete medzi obidvoma pohlaviami, na druhej strane dievčatá si 

ubližujú iba medzi sebou. Medzi dievčatami prebieha šikanovanie skrytou formou. Spočíva 

skôr vo vylučovaní zo skupinových činností, vo všeobecnom ignorovaní a šírení klebiet 

než v zjavnom fyzickom násilí. 

 

Dôležitým predpokladom úspechu práce sociálneho pracovníka s klientom je asertívne 

správanie. Považuje sa za jednu z najdôležitejších ciest pri budovaní medziľudských 

vzťahov. Predstavuje súbor taktík, ktoré napomáhajú presadiť oprávnenú požiadavku alebo 

povedať ,,nie´´ na neprijateľné nároky tak, aby sa tým nedotkli práva iných ľudí.  

 

Formy správania  

Manipulácia je protipól asertivity. Jej zákernosť spočíva v tom, že na prvý pohľad nemusí 

byť prijímateľovi správy jasné, o čo v skutočnosti ide. Manipulácia zahŕňa také formulácie, 

ktoré zastierajú pravé, skutočné ciele a motívy konania a správania. Je to správanie, 

prostredníctvom, ktorého človeka nepriamo dotlačiť /vmanipulovať/ k tomu, čo chceme, 

potrebujeme. Obľúbeným trikom manipulácie je robiť ,,obeť´´ zodpovednou za vývoj a 

riešenie problému.  

Typy manipulátorov: 

Diktátor - autoritatívny, presadzuje vždy svoj názor, odvoláva sa na vhodne volené citáty. 

Chudák – hovorí o sebe, ako o menejcennom, handicapovanom človeku, ktorý by všetko 

rád urobil, ale nemá na to sily. 

Poštár - predstiera závislosť na druhých ľuďoch. 

Grobian – presadzuje sa krokom, hrubosťou a obrovskou istotou, že je najmúdrejší na 

svete. 

Obetavý – hovorí, že nechce nič pre seba, že koná v prospech druhých. Nikdy však 

nestavia na prvé miesto názor iných, ale svoj. 

Posledný spravodlivý – považuje sa za človeka bez chýb a vo svojom okolí vyvoláva 

pocity viny. 
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Otec - mama - nepripustí svoj omyl, sám vie, čo je pre druhých najlepšie, bez ohľadu na to, 

či im to vyhovuje. 

Mafián – kto nejde s ním, ide proti nemu. Za lojalitu platí. 

Asertivita odmieta všetky tieto formy manipulácie. Učí človeka, ako im čeliť a odmietnuť 

ich.  

Agresia 

Agresivita znamená vnucovanie vlastných názorov, útočenie na druhú osobu, ironizáciu 

alebo sarkazmus. Takto správajúci sa človek presadzuje svoje názory na úkor iných, nedbá 

na ich práva a požiadavky. Vie sa dočasne zbaviť napätia. Všetky svoje neúspechy sa snaží 

premieňať vo svoj prospech. Ak mu to nejde, obviňuje okolie z neférového konania. 

Pasivita 

Pasivita sa prejavuje vo vyhováraní alebo prijímaní toho, čo iní navrhujú napriek tomu, že 

je to nevýhodné. Pasívne správanie je charakterizované bojazlivosťou, ústupčivosťou, 

vzdáva sa toho, o čo mu ide, čo chce, človek je bezmocný úzkostlivý, depresívny. Bojí sa 

ukázať hnev, vyhýba sa konfliktom, vyhovuje mu osamelosť, má problémy vyjadriť svoje 

myšlienky. 

   

Asertívne vystupovanie je pokojné, človek pôsobí uvoľneným dojmom, je bez akejkoľvek 

tenzie, vytvára okolo seba pohodu. Dobre sa orientuje v sociálnej situácii a z jeho 

vystupovania cítiť istotu. Zo svojho neúspechu neobviňuje druhých ľudí. Rešpektuje 

morálne zásady správania. Asertívne správanie požaduje, aby sa človek naučil rozhodovať 

sám za seba, avšak za svoje činy by si mal byť plne zodpovedný. Pokiaľ to človek sám 

nedovolí, nikto by nemal manipulovať s ním, jeho pocitmi, názormi. 

Asertívny tréning 

Asertívnemu správaniu sa musíme naučiť. Existuje niekoľko techník ukazujúcich, ako si 

stáť za svojim názorom a pritom neobmedzovať a neurážať druhých ľudí. Ich používanie v 

praxi je veľmi náročné, ale je to iba otázka cviku a odhodlania. 

 

Najznámejšie asertívne techniky: 

Obohraná gramofónová platňa.                                                   

Jej základ spočíva v tom, že stále dookola ako obohratá gramofónová platňa opakujete to, 
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čo chcete, čím dosiahnete splnenie svojej požiadavky. Je dôležité pri tom zachovať pokoj, 

neargumentovať, neprejavovať pocity zlosti a skutočne iba opakovať a trvať na svojom. 

Otvorené dvere.                                                                                

Sú technikou na odrážanie manipulatívnej kritiky tak, že priznáme svojmu kritikovi, že v 

tom, čo hovorí môže byť niečo pravdy. Pri tom však neplytváme zbytočnými výhovorkami 

a ospravedlneniami. Dáme najavo, že konečným sudcom seba samého ostávame stále my. 

Názov „otvorené dvere“ dobre vystihuje pointu tejto techniky. Kritik sa vyhecuje, 

rozbehne sa a čaká, že narazí na náš odpor, na naše imaginárne zatvorené dvere. My ale v 

tom okamihu ustúpime a on nič netušiac preletí cez otvorené dvere nášho odporu, čo ho 

zaručene vykoľají. Poskytneme mu tým priestor, aby sa vyrozprával. Keby sme mu ho 

neposkytli a zabarikádovali sa, mohol by podľa svojho plánu vo zvyšujúcom sa afekte 

trieskať do našich zatvorených dverí. Naša neočakávaná ústretovosť ho vyviedla z miery a 

tým, že mohol povedať všetko, čo chcel sa celá situácia upokojí. Vtedy sa ho môžeme ešte 

opýtať na ďalšie veci čo mu vadia a pomaly z neho dostávať príčinu, prečo je nahnevaný a 

začať situáciu konštruktívne riešiť. 

 

2.6 PRÁCA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 

 

Celú kapitolu Trénovanie sociálnych zručností by sme mohli uzavrieť nemenej dôležitou 

aktivitou nízkoprahových, komunitných zariadení, ktorá je pre ich úspešnú činnosť 

potrebná a nevyhnutná. Ide o prácu s médiami a vzťahy s verejnosťou. 

Ťažiskom práce s médiami je priebežné poskytovanie aktuálnych informácií na 

domáce či zahraničné médiá - printové, rozhlasové, televízne a elektronické v rámci 

sociálnych sieti, blogov, webových stránok. Informácie sú zamerané na prezentáciu 

činnosti, významné aktivity, udalosti a projekty pre región ako sú novinky, organizované 

podujatia. 

Práca s médiami je dôležitá za účelom cieleného vytvárania povedomia u širokej 

verejnosti. Databáza je doplnená o kontakty na organizácie, ktoré sú partnerom či 

organizáciou pracujúcou v podobnej oblasti. 
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Zariadenia vzťahy s verejnosťou často podceňujú pri tom je to najideálnejší spôsob 

komunikácie prostredníctvom, ktorej môžete hlásať posolstvo svojej práce širokej 

verejnosti nielen v rámci regiónu, ale i celého Slovenska. Ide o najúčinnejšiu formu 

spojenia medzi zariadením a vonkajším svetom. Dostať sa do povedomia ľudí môže mať 

pozitívny prínos pre budúci rozvoj zariadenia, či organizácie, ktorá je jeho 

prevádzkovateľom a šírenie informácií o poskytovaných službách. Mnohokrát laická 

verejnosť ani netuší o existencii zariadenia a možnosti využitia poskytovaných služieb. Do 

konca môžu mať skreslené informácie z druhej ruky. Preto je z pohľadu zariadenia vzťah 

s verejnosťou vnímaný ako nevyhnutný. 

Public relations uvádzané pod skratkou PR, pochádza z anglického jazyka a v preklade 

znamená vzťahy s verejnosťou. Ide o techniku a nástroje, pomocou ktorých zariadenia 

alebo organizácie budujú a udržujú vzťahy so svojím okolím a s verejnosťou. Približuje im 

svoju činnosť, postoje a snaží sa ich ovplyvňovať. Ide o dlhodobú cielenú činnosť, ktorá by 

mala okrem poskytovania informácií smerom k verejnosti zároveň slúžiť pre spätnú väzbu 

a informácie od verejnosti. Dôležitou súčasťou PR je preto obojsmerná komunikácia. PR je 

súčasťou sociálnej komunikácie a kontroly. 

 

Nástroje Public Relations 

V praxi sa ako nástroje PR využívajú tlačové správy, články, prostredníctvom ktorých 

komunikuje zariadenie s verejnosťou a snaží sa tak o ňom vytvárať pozitivný obraz. Ďalej 

sa k tomu využívajú športové, kultúrne či spoločenské podujatia, kde daná organizácia 

prezentuje svoju činnosť.  

Pre PR je najdôležitejšie udržať a zlepšovať pozitívny obraz organizácie. Využíva sa 

napríklad pri poskytovaní informácií potenciálnym klientom v snahe priblížiť im možnosti 

využitia poskytovaných sociálnych služieb alebo na zlepšenie a udržanie reputácie. 

Získavaním spätnej väzby tak môže organizácia alebo zariadenie upravovať či 

prispôsobovať metódy práce a aktivít požiadavkám klientov.  

Veľkým prínosom môže byť aj očistenie mena od negatívnych vplyvov ako sú nepravdivé 

informácie, reči neprajníkov, či kolujúce dezinformácie. Mali by sme byť prvý v uvedení 

informácií na pravú mieru, skôr ako nám „ zlé jazyky“ zničia tak dlho a ťažko budované 

dobré meno. V rámci PR nemusí ísť len o komunikáciu s laickou verejnosťou, ale aj 

s organizáciami pôsobiacimi v oblasti, ktorá pre nás môže byť prínosná(nadácie, súkromný 

i verejný sektor poskytujúci finančné granty...), štátnou správou (dotácie, finančná 
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podpora...), samosprávou (zamestnanosť). 

Ideálne je, ak má organizácia jednotný dizajn, ku ktorému patrí značka, hlavičkový papier, 

plagáty, vizitky, prospekty alebo webová stránka. 

Logo by malo vyvolať okamžitú spojitosť s organizáciou alebo ňou poskytovanou službou. 

Môže mať formu slovného spojenia, obrázku alebo oboch súčasne. Logo by malo byť 

navrhnuté tak, aby do určitej miery vystihovalo cieľovú skupinu, čím by došlo k jeho 

stotožneniu klientom. 

Letáky na podujatia sú použiteľné krátkodobo. Mali by byť písané, tak aby dokázali 

zaujať čitateľa a zároveň mu priblížiť danú oblasť, ktorej sa podujatie bude týkať. Dôležitá 

je použitá farebná škála, obrázky, nadpisy. 

Informačné prospekty môžu mať dlhodobý prínos najmä ak sa týkajú pravidelne sa 

opakovanej aktivity smerom k verejnosti či klientom. Mali by byť písané jasne stručne 

a zrozumiteľne. Heslovito zachytená podstata toho, čím chceme osloviť verejnosť. 

(napríklad burza ošatenia, zberu šatstva ...) 

Plagáty majú informovať a vzbudiť pozornosť, zvedavosť. Mali by byť lákadlom pre 

verejnosť, mať výpovednú hodnotu, jasný a zrozumiteľný text a reflektovať na priania 

cieľovej skupiny. 

Výstavný panel (reklamný banner) mal by byť v dostatočnej veľkosti, aby si ho verejnosť 

všimla, obsahovať základné informácie ako je logo a kontaktné údaje. 

 

Mimovládne organizácie a organizácie pracujúce v treťom sektore, ktoré prevádzkujú 

nízkoprahové zariadenia určitým spôsobom tiež ovplyvňujú vzťahy s verejnosťou: 

- Najväčší ovplyvňovatelia sa zvyčajne nachádzajú v ich bezprostrednom okolí 

(širšia komunita, mestské zastupiteľstvo...) Vyplýva to z lokálne poskytovaných 

služieb ako aj špecifikácie cieľovej skupiny. Klienti často krát patria do skupiny, 

ktorú okolie z určitých životných návykov neakceptuje, považuje za riziko alebo 

hrozbu. Preto niekedy činnosť týchto zariadení neschvaľujú. 

- Riziká vyplývajúce z nálepkovania (marginalizácie) cieľovej skupiny vznikajú 

vtedy, ak sú klienti považovaní za delikventných a neprispôsobivých. K takému 

vykresľovaniu dochádza najmä zo strany médií, ktorých cieľom je pritiahnuť 

záujem čo najväčšieho počtu divákov či poslucháčov. Dochádza tak 

k onálepkovaniu určitej subkultúry, komunity alebo etnika. Niekedy sú 

onálepkovaní aj samotný pracovníci, ktorí s danou skupinou klientov pracujú 

napríklad to sú tí čo robia pre cigáňov...Na druhej strane je príležitosť využiť médiá 
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na zmenu vnímania cieľových skupín verejnosťou najmä predkladaním pozitívnych 

vzorov, úspešných aktérov. Ak zverejňujeme fotografie musíme mať písomný 

súhlas samotných  klientov uvedených na záberoch. 

- Málo možností spolupráce s celoštátnymi novinami, televíziou najmä v prípadoch 

ak nejde o senzáciu, škandalóznu situáciu, pretože bežné informácie o lokálnych 

aktivitách zariadení sociálnych služieb sa do nich nedostanú. Vtedy je dobré 

upriamiť pozornosť na regionálne média (televíziu, noviny, rádiá...) 
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3.TRÉNOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

 

V tejto časti metodiky upriamime pozornosť na nadobúdanie zručností pri práci s deťmi 

a mládežou v zariadeniach prevádzkovaných mimovládnymi organizáciami. Zameriame sa 

najmä na predprimárne vzdelávanie, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a doučovanie a na záver na voľnočasové aktivity. 

Význam etických hodnôt, harmónie tela i ducha, ale tiež trénovanie zručností správne 

reagovať v situáciách v rámci práce s deťmi a mládežou je súčasťou vzdelávania. Odborní 

pracovníci pôsobiaci v oblasti výchovy by si mali zdokonaľovať kompetencie v 

efektívnom využívaní aktivizujúcich metód. Cieľom je, aby si nadobudnuté vedomosti a 

zručnosti preniesli do praxe, v spojitosti s modernými informačnými technológiami tak, 

aby zvyšovali úroveň gramotnosti detí a mládeže. Aby mohol odborný pracovník 

vykonávať svoju prácu, potrebuje mnoho špeciálnych schopností a zručností, ktoré ho 

uspôsobujú plniť túto úlohu. Základnou podmienkou ich úspechu sú vedomosti.  

 

 

3.1 PRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU 

 

Zvykneme často krát hovoriť, že deti a mládež sú našou budúcnosťou a preto by sme im 

mali venovať zvláštnu pozornosť. 

Práca s deťmi a mládežou je charakterizovaná ako vedomá výchovno-vzdelávacia práca s 

mladými ľuďmi, ktorá je dobrovoľná, zameriavajúca sa na aktivizáciu mladých ľudí a 

propagujúca inklúziu mladých ľudí do spoločnosti. Práca s mládežou sa uskutočňuje 

v rôznych mládežníckych organizáciách, mestom alebo MVO prevádzkovaných 

zariadeniach. Kvalita práce s mládežou sa môže zvyšovať vhodným tréningom 

a vzdelávaním pracovníkov s mládežou. 

Prácu s mládežou môžeme vnímať ako voľnočasovú aktivitu, alebo ako príležitosť pre 

učenie sa, vzdelávanie a výchovu. Podstatou je asistovať v osobnom rozvoji detí a 

pripraviť ich k tomu, aby sa stali platnými a plnohodnotnými členmi spoločnosti. 

Výchovné pôsobenie v praxi predstavuje vytvárať vhodné spojenie voľného času a 

výchovy tak, aby zostali zachované základné charakteristiky – voľného času ako času 

slobody a voľnosti, výchovy ako cieľavedomého a zámerného usmerňovania, pôsobenia na 

dieťa s cieľom podporovať rozvoj jeho individuálnych fyzických a psychických 

predpokladov, jeho osobnosti, napomáhať mu pri sebarealizácii.  
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Zariadenia neformálneho vzdelávania detí a mládeže 

 

V tejto časti si predstavíme zariadenia, poskytujúce neformálne vzdelávanie detí 

a mládeže, ich stručnú charakteristiku, ktorých zriaďovateľom a prevádzkovateľom je 

MVO. 

V posledných rokoch na Slovensku vznikajú nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež, 

ktoré poskytujú všeobecne prospešné sociálne služby zamerané na cieľovú skupinu 

neorganizovaných detí a mládeže, detí a mládeže s poruchami správania, rizikovú skupinu 

detí a mládeže ohrozenú sociálnym vylúčením a to formami kontaktnej práce, sociálnej 

pomoci a psychosociálnej podpory v kombinácii s ponukou voľnočasových aktivít. Služby 

deťom a mládeži vo forme aktivít zmysluplného trávenia voľného času a neformálneho 

vzdelávania, ako aj poradenstvo poskytujú nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež, 

komunitné centrá. Formálne vzdelávanie má jasne určené vedomosti a zručnosti, ktoré si 

má dieťa a mladý človek v rámci učebného procesu osvojiť. Neformálne vzdelávanie skôr 

kladie dôraz na výchovnú zložku. Zručnosti, ktoré sa snažíme u detí a mladých ľudí 

rozvíjať sú rôzne. Závisia od potrieb samotných prijímateľov, od zamerania zariadenia, 

ktoré vzdelávanie poskytuje i cieľov výchovno-vzdelávacieho programu. Jedným z 

aspektov neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou je ich participácia na 

živote spoločnosti. 

 

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže má veľmi blízko k rozvoju nonkognitívnych 

(mimo poznávacích) funkcií osobnosti: 

 

Kultivácia cieľom je zdokonaľovanie a rozvíjanie osobnosti človeka s dôrazom na 

sebarozvoj  

Emocionalizácia cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, 

prežívanie, rozvíjať jeho city, emócie  

Motivácia cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity  

Socializácia cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, 

tvoriť progresívne medziľudské vzťahy  

Axiologizácia cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť 

hodnotiť  

Kreativizácia cieľom je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života 
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Ďalej sa zameriava na rozvoj životných zručností, pod čím rozumieme také zručnosti, ktoré 

pomáhajú človeku efektívne zvládať bežné aj záťažové životné situácie a prispievajú 

k celkovému skvalitneniu života.  

Z toho vyplýva, že neformálne vzdelávanie detí a mládeže sa zameriava na rozvoj dvoch 

základných skupín zručností:  

• zručnosti kognitívneho charakteru – ide o rozširovanie poznania voči jednotlivcovi 

samotnému (sebapoznávanie a sebauvedomovanie) aj voči okolitému svetu  

• zručnosti aplikačného či behaviorálneho charakteru – ide o rozvoj konkrétneho konania 

jednotlivca, rozvoj a uplatňovanie jeho vlastných schopností v súlade s kognitívnymi 

zručnosťami. Najväčší dôraz sa kladie na zručnosti v oblasti seba aktualizácie a seba 

regulácie, učenia sa, sociálnych vzťahov a medziľudskej komunikácie a v oblasti aktívnej 

angažovanosti sa v spoločnosti. Môžeme povedať, že ide o oblasti, na ktoré sa formálne 

vzdelávanie v súčasnosti zameriava len okrajovo. 

 

Metódy práce s deťmi a mládežou v neformálnom vzdelávaní  

 

V rámci aktivít s deťmi a mládežou sa uplatňujú mnohé výchovné metódy a postupy 

všeobecnej pedagogiky. Aplikuje sa učenie zážitkom, učenie sa riešením problémov, učenie 

sa na základe interakcie v skupine a snaha prepojiť naučené s reálnymi situáciami bežného 

života. 

Metóda učenia sa zážitkom - základom je princíp účinku vlastných zážitkov, skúseností, 

ktoré človek prežije na „vlastnej koži“, uvedomuje si ich a ktoré menia jeho hodnoty, 

postoje. Zážitok znamená obohatenie vnútorného života človeka, získanie vlastných 

skúseností, a preto má výrazný vplyv na formovanie, rozvoj osobnosti, na správanie sa a 

konanie jedinca. Metóda učenia sa prostredníctvom riešenia problémov je spôsob 

využívajúci problémové situácie, problémové úlohy, ktoré musia byť zaujímavé, primerane 

zložité, aby ich jedinec dokázal s už nadobudnutými znalosťami a postupmi vyriešiť. 

Musia mať k dispozícii niečo, čo usmerňuje a uľahčuje hľadanie správneho riešenia. 

Výhody skupinového učenia pri rozvoji kľúčových kompetencií spočívajú v tom, že 

skupina ponúka jednotlivcovi stále nové situácie, ktorým musí neustále prispôsobovať 

svoje vlastné pocity a schopnosti. Jedinec môže prostredníctvom týchto procesov poznávať 

sám seba, nové reakcie a začleniť ich do obrazu vlastnej osobnosti. Učenie sa v skupinách 

umožňuje jednotlivcovi rozširovať oblasť zážitkov a skúseností a sprostredkúva tak nové 

poznanie.  
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Pracovník s deťmi a mládežou 

V súčasnosti nemá termín pracovník s deťmi a mládežou na Slovensku právnu oporu. 

Môžeme ich definovať ako ľudí pracujúcich s mladými ľuďmi v rozličných formách 

neformálneho a informálneho vzdelávania, ktorí sa zameriavajú na osobný a sociálny 

rozvoj cez vzťahy a v aktivitách založených na skupinovej dynamike. Ich hlavnou úlohou 

môže byť facilitovanie učenia, uplatňujú prístupy založené na sociálnej pedagogike alebo 

priamo sociálnej práci. V mnohých prípadoch sa roly a funkcie navzájom kombinujú. 

 

Roly pracovníka s deťmi a mládežou  

V závislosti od druhu a charakteru práce s deťmi a mládežou zastávajú pracovníci rozličné 

roly, ktoré sa navzájom prelínajú.  

Animátor – animácia je výchovná metóda využívaná najmä pri práci s dospievajúcimi a pri 

voľnočasových aktivitách. Je založená na metódach povzbudzovania mladých ľudí k 

hľadaniu vlastnej cesty životom a schopnosti realizovať svoju slobodu, pričom im 

predkladá množstvo primeraných pozitívnych možností sebarealizácie (šport a kultúra, 

najmä aktívne uskutočňovaná, spoločensky prospešná činnosť a iné). Dôraz je na 

otvorenosti, dobrovoľnosti, možnosti voľby, na vytváraní rezistencie voči negatívnym 

sociálnym vplyvom. 

Facilitátor učenia sa zameriava na vytvorenie inkluzívneho termínu pre všetkých tých, 

ktorí tvarujú, vedú a sprevádzajú proces učenia sa, bez ohľadu na to, v akom sektore 

pracujú a aký druh učenia sa využíva. Ide o nový koncept, ktorý postupne vytláča a 

nahrádza pojem tréner.  

Mentor – poskytuje osobné vedenie a podporu niekomu, kto je mladší, menej skúsený 

alebo nový v obore. Mentori vystupujú ako kritickí, ale nie hodnotiaci priatelia, sú rolovým 

modelom a zdrojom užitočných informácií a rád.  

Pedagóg voľného času – voľný čas detí a mládeže má dve úlohy:  

1. Bezprostredné napĺňanie voľného času zmysluplnými aktivitami rekreačnými a 

výchovno-vzdelávacími – teda výchova vo voľnom čase;  

2. Výchova k voľnému času, ktorá jedinca zoznámi s množstvom záujmových aktivít, 

poskytne mu v nich základnú orientáciu a pomôže mu na základe vlastných skúseností v 

rôznych oboroch nájsť oblasť záujmovej činnosti, ktorá mu dá možnosť uspokojenia 

a sebarealizácie, čím vytvára návyky pre budúce trávenie voľného času. 

Poradca – poradenstvo je poskytovanie informácií, ktoré si klient vyžiada a ktoré potrebuje 

k riešeniu svojho problému. Dáva mu príležitosť k tomu, aby preskúmal svoje prednosti, 
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slabé miesta a našiel možnosti pre zlepšenie kvality svojho života. Náročnejšie je, aby 

klient získal nový pohľad na seba a na druhých ľudí a potrebné nové zručnosti.  

Tréner je profesia uplatňujúca sa jednak vo sfére športu, jednak ako inštruktor pri výcviku 

praktických zručností. Využívajú na to metódy neformálneho vzdelávania, zameriavajú sa 

na osobnostný a sociálny rozvoj a snažia sa taktiež zdôrazňovať interkultúrne kompetencie. 

Tútor je termín, ktorý je synonymom učiteľa, najmä v prípade individualizovanej 

poradenskej starostlivosti. Úlohou je pomáhať študentom orientovať sa v študijnej 

problematike. V prostredí organizácie sa niekedy takto označuje spolupracovník alebo 

nadriadený, ktorý pomáha novým pracovníkom v pracovnej adaptácii a pri začleňovaní sa 

do tímu. 

Vychovávateľ je pedagogický pracovník pôsobiaci v zariadeniach pracujúcich s deťmi 

a mládežou, v mimoškolských zariadeniach, zariadeniach ústavnej a ochrannej výchovy a 

v oblasti výchovy mimo vyučovania. 

 

Zručnosti a kompetencie pracovníka s deťmi a mládežou 

Formulovanie základných zručností a kompetencií pracovníkov s deťmi a mládežou má 

viacero dôvodov. V prvom rade definuje výsledky odbornej prípravy – čo by mal 

pracovník s deťmi a mládežou zvládnuť pre úspešnú prax. 

 

Kľúčové kompetencie pracovníka v oblasti rozvoja mládeže 

Rozumie a aplikuje základné postupy rozvoja detí a mládeže: 

• Rozumie vekovým obdobiam a štádiám vývinu dieťaťa.  

• Aplikuje základy pozitívneho rozvoja dieťaťa.  

• Zohľadňuje trendy a témy, ktoré ovplyvňujú deti a mládež. 

Komunikuje a rozvíja pozitívne vzťahy s mladými ľuďmi: 

• Počúva nekritickým spôsobom.  

• Používa jazyk rešpektu.  

• Prejavuje záujem o dobro iných, o ich pocity a prežívanie. 

Prispôsobuje a hodnotí veku primerané aktivity so skupinou a pre skupinu:  

• Angažuje sa v skupine.  

• Podnecuje a udržiava skupinovú dynamiku a vzťahy v skupine.  

• Učí a modeluje efektívne riešenie problémov a vyjednávanie v konfliktoch.  

• Sprevádza skupinové správanie veku primeraným spôsobom 

Rešpektuje a oceňuje kultúrnu a ľudskú rozmanitosť: 
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• Uvedomuje si spoločné črty a rozdielnosti (ako pohlavie, rasa, vek, kultúra, etnicita, 

trieda, náboženstvo, postihnutie) u mládeže z rozličných zázemí, rešpektuje tých, ktorí 

majú rozličné nadanie, schopnosti, sexuálnu orientáciu a vieru.  

• Stavia na diverzite medzi jednotlivcami v snahe posilniť komunitu.  

• Slúži ako vzorový model pre princípy inklúzie a tolerancie. 

Identifikuje potenciálne faktory ohrozenia a prijíma opatrenia k ich redukcii: 

• Identifikuje základné faktory ohrozenia a ochrany v oblasti rozvoja mládeže.  

• Vytvára a monitoruje emocionálne a fyzicky bezpečné prostredie pre interakciu a 

mládežnícke aktivity a zasahuje, keď si to bezpečnosť vyžaduje.  

• Identifikuje potenciálne problémy (a možné príznaky a symptómy) u mládeže, ktoré 

potrebujú intervenciu alebo radu (napr. suicidálne tendencie, látkovú závislosť, detské 

zneužívanie, násilnícke sklony, poruchy príjmu potravy, obezitu, sexuálne prenosné 

choroby). 

Zaujíma sa, angažuje a pracuje s rodinami a miestnou komunitou: 

• Pozná a stará sa o mládež a ich rodiny.  

• Aktívne angažuje rodinných príslušníkov v programe a komunitných iniciatívach.  

• Rozumie širšiemu kontextu komunity, v ktorej mladí ľudia a ich rodiny žijú.  

• Komunikuje efektívne s mladými a ich rodinami – súkromne i v skupine. 

Prejavuje vlastnosti a kvality pozitívneho vzoru: 

• Je príkladom a učí pozitívnym hodnotám ako starostlivosť, čestnosť, rešpekt a 

zodpovednosť.  

• Včleňuje zdravý životný štýl do osobného životného štýlu.  

• Praktizuje manažment stresu a jeho redukciu. Buduje taký vzťah s mladými ľuďmi, ktorý 

je investíciou do budúcnosti  

• Rozvíja hodnoty a postoje mladých ľudí podporným spôsobom.  

• Vytvára programové aktivity, ktoré sú zamerané na investíciu do budúcnosti mladých 

ľudí. 

 

Z uvedených klasifikácií kompetencií a zručností pracovníkov s deťmi a mládežou 

vyplýva, že pracovník s deťmi a mládežou by mal dobre poznať fyzický, psychický a 

sociálny vývin detí a mládeže a jeho zákonitosti. Mal by ovládať výchovné a vzdelávacie 

metódy a postupy, ktoré budú pozitívne stimulovať zdravý vývin detí a mládeže v týchto 

oblastiach, utváranie ich osobnosti a učenie sa. V praxi by mal uplatňovať metódy a 

postupy napomáhajúce evaluácii dosiahnutých výsledkov a plánovania ďalšieho postupu. 
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Musí klásť rovnaký dôraz na rozvoj jednotlivca i skupiny, s ktorou pracuje. Zvláštny dôraz 

by mal klásť na vytváranie vzťahu, na ktorom buduje ďalšie aktivity a pokiaľ je to možné, 

mal by napomáhať prepojeniu aktivít detí a mladých ľudí s ich rodinou a miestnou 

komunitou. V práci s deťmi a mládežou by mal sledovať aktuálne dianie v spoločnosti 

a zamerať sa na budovanie medzi kultúrneho porozumenia. V prípade, že potreby dieťaťa 

alebo mladého človeka presahujú jeho kompetencie, mal by byť zorientovaný v 

možnostiach spolupráce s inými odborníkmi, ktorí vedia v danej oblasti poskytnúť 

adekvátnu pomoc a podporu. Z profesionálneho hľadiska by mal neustále pracovať na 

svojom odbornom raste a aktívne sa zapájať do organizačného rozvoja inštitúcie v ktorej 

pracuje. 

 

3.2 ZVYŠOVANIE GRAMOTNOSTI DETÍ 

 

Predprimárne vzdelávanie 

 

Zámerom je rozvoj kognitívneho poznávacieho procesu u detí zo znevýhodneného 

sociálneho prostredia, ako aj rozvoj ich identity (sebapoznávanie, sebahodnota, 

sebavedomie...) a to formou predprimárneho vzdelávania. 

Hlavným cieľom je dosiahnuť u detí optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň 

ako základ pripravenosti nielen na školské vzdelávanie, ale aj na budúci život detí 

v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť každého dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie 

do skupiny a kolektívu. 

Ciele predprimárneho vzdelávania: 

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry 

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti 

- prihliadať na sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

- získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom a psychologickom 

poradenstve, upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní svojho 

dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s iným 

odborníkom.  

 

Predprimárne vzdelávanie dieťaťu pomáha: 
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- posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, ako aj 

k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre 

- pripraviť sa na život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, 

rovnosti a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, 

cirkvami  i náboženskými spoločenstvami 

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť 

- naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť 

- naučiť sa rešpektovať etické hodnoty 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania: 

 

- Dosiahnuť rozvoj osobnosti dieťaťa vplyvom učenia a zrenia v sociálnom, 

emocionálnom, kognitívnom a percepčno- motorickom smere. 

- individuálny prístup k dieťaťu na základe jeho životnej situácie, rodinných vplyvov 

i mentálnych schopností 

- rozpoznanie a rozvoj schopností a zručností dieťaťa 

- sociálno- kultúrny rozvoj dieťaťa (prevenciou postupne predchádzať k zníženiu 

negatívnych javov v spoločnosti) 

- formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu 

- podporovať u dieťaťa jeho prirodzený záujem a chuť dívať sa okolo seba, pozorne 

počúvať a objavovať tajomstvá prostredia, ktoré ho obklopuje 

- rozvíjať ľudský potenciál dieťaťa, aby spoznávalo samo seba, nieslo zodpovednosť 

za svoje konania, uplatňovalo svoje práva a rešpektovalo názory a potreby 

ostatných ľudí 

 

Vo veku dieťaťa od 4 do 7 rokov ide o obdobie dosahovania základov jeho kompetencií. 

Prostredníctvom predprimárneho vzdelávania a výchovy sa rozvíjajú najmä kompetencie: 

psychomotorické, osobnostné (intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), komunikačné, 

kognitívne a učebné. 

Psychomotorické kompetencie:  

- pri aktivitách a činnosti využívanie všetkých zmyslov 

- ovládanie pohybového aparátu a telesných funkcií 
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- prejavovanie túžby a ochoty pohybovať sa 

- ovládanie základných lokomočných pohybov 

- využívanie globálnej motoriky a prejavy grafomotorickej gramotnosti 

- ovládanie (na elementárnej úrovni) špeciálnych pohybových zručností 

- dodržiavanie vlastnej bezpečnosti ako aj bezpečnosti iných detí 

- prejavy pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám 

Osobnostné kompetencie ako základy sebauvedomovania: 

- uvedomenie si vlastne identity 

- v správaní sa prejavuje vzťah ako k sebe, tak aj k druhým 

- vyjadrovanie vlastných pocitov a hodnotenie aktuálneho citového rozpoloženia 

- odhadovanie svojich možností a spôsobilostí 

- uvedomovanie si dôsledky svojho správania aj vzhľadom na iné osoby 

- uvedomovanie si možnosti prehry a schopnosť zmierenia sa s ňou 

Sociálne kompetencie: 

- empatia a jej prejavy smerom k svojmu okoliu 

- kolektívne správanie sa v skupine podľa spoločenských pravidiel a noriem 

- schopnosť hrať sa a pracovať v skupine 

- zotrvanie v hre ako aj pri inej činnosti spolu s jej dokončením 

- nadväzovanie spoločenských kontaktov prijateľným spôsobom 

- riešenie konfliktov s pomocou dospelých, ale i samostatne 

- rešpektovanie pravidiel, fair play hra 

Komunikačné kompetencie: 

- vedenie monológu i schopnosť viesť a zapájať sa do dialógu s deťmi i dospelými 

- schopnosť vyjadrovať svoje názory 

- reprodukcia oznamov 

Kognitívne kompetencie: 

- základy riešenia problémov 

- základy kritického myslenia 

- základy tvorivého myslenia (uplatňovanie praktickej a umeleckej tvorivosti pri 

aktivitách) 

Učebné kompetencie: 

- prejavy zvedavosti 

- pozorovanie, skúmanie, experimentovanie 

- hľadanie súvislostí 
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- kladenie otázok, hľadanie odpovedí 

- prejavovanie aktivity pri činnostiach 

- pracovanie s hračkami, knihami a inými učebnými pomôckami 

 

Prioritou je podporovať u detí najmä zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ale i deti 

z minoritnej skupiny obyvateľstva - rómskej komunity žijúcich segregovane 

a neproduktívneho rodinného zázemia percepčno- motorický rozvoj. Zameriavať sa aj na 

rozvoj emocionálnej a sociálnej stránky ich života - emocionálnu a sociálnu stabilitu 

a v neposlednom rade i rozvoj ich kognitívnych zručností.  

Pomocou profesionálnych odborníkov zo sociálnej, pedagogickej a psychologickej oblasti 

sa pomáhať prekonávať týmto deťom bariéry, ktoré majoritná spoločnosť vytvára.  

Prostredníctvom PPV viesť deti k sebapoznaniu, adekvátnemu sebahodnoteniu a rovnako 

tak i k sociálnej vyspelosti. 

Hlavným zámerom je orientovať sa na základné výchovné štandardy správania sa, ktorými 

sú:  

- poznanie mena a priezviska, ulice kde bývam, základné informácie nielen o sebe, 

ale aj o svojej rodine. Prezentovanie seba i ľudí z blízkeho okolia (mama, otec, 

súrodenci a pod.) 

- znalosť prostredia, v ktorom žijú, v ktorom bývajú 

- základy slušného správania sa: pozdravenie, poďakovanie, požiadanie o pomoc 

- sebaobslužné návyky, ako samostatné umývanie, obliekanie, obúvanie, stolovacie 

návyky...  

- hygiena 

- nadviazanie verbálnej i neverbálnej komunikácie nielen s rovesníkmi, ale 

i schopnosť komunikovať s dospelými osobami. 

 

Podporovať u detí taktiež pravidelnú pohybovú aktivitu, prostredníctvom rôznorodých 

aktivít, ktoré zariadenie ponúka. V spolupráci s rodinami a ostatnou komunitou 

skvalitňovať prostredie, v ktorom nielen deti, ale i oni samotní žijú a bývajú, čím im  bude 

poskytnutá príležitosť na aktívny pohyb a zdravý spôsob trávenia voľného času. Zároveň 

sa zameriavať na rozvoj intelektu u detí a to pravidelným využívaním počítačových 

a internetových výučbových programov i rôznych iných aktivít na rozvoj ich mentálnej 

úrovne. U detí z rómskej komunity sa snažíť podporovať ich vlastnú kultúru a to 

prostredníctvom rómskych skladieb, tancov i vzdelávaním sa v rómskom jazyku. Vo 
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výchovno- vzdelávacej činnosti poskytovať deťom príležitosť na vyjadrenie vlastného 

názoru a sebahodnotenie. Pomáhať im k tomu, aby dokázali odhaliť svoje silné i slabé 

stránky svojej osobnosti a aby zažili pocit úspechu. Vytvárať priaznivú sociálno- 

emocionálnu klímu, v ktorej sa deti môžu slobodne prejavovať a vyvíjať a taktiež dbáme 

na to, aby dosiahli čo najvyššiu úroveň individuálneho rozvoja. 

Stratégie:  

pohybové hry, nadväzovanie kontaktu, neverbálna komunikácia, precvičovanie 

hygienických návykov, rozlišovanie predmetov, vychádzky, riekanky, kreslenie, práca 

s knihami, práca s papierom, komunikačný kruh, počúvanie rozprávok a piesní, kreslenie 

na tému, starostlivosť o životné prostredie, rozlišovanie farieb, cvičenia na pamäť, 

rozlišovanie predmetov, pozorovanie, počúvanie hudby, rozhovor o meste Prievidza i iných 

mestách Slovenska 

 

Zdroje pre deti:  

lopty, stavebnice, hygienické potreby, knihy, obrázky členov rodiny, kriedy, perá, ceruzky, 

farbičky, výtvarný materiál, papiere 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia a sebahodotenia: rozhovor, diskusia, pozorovanie, 

tvorenie pravidiel, zážitkové učenie 

 

Pedagogické a psychologické hodnotenie vzdelávacích a osobnostných výsledkov 

v predprimárnom vzdelávaním je hodnotenie individuálneho pokroku dieťaťa v rozvoji 

a učení sa. Cieľom hodnotenia dosahovaných výsledkov detí v zariadení je poskytnúť 

dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvláda výchovnovzdelávaciu 

činnosť, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho silné stránky, či má nadanie na 

určité aktivity, či jeho vývin prebieha adekvátne jeho veku, aká je osobnosť dieťaťa, či je 

eventuálne pripravené na školské povinnosti či aká je jeho sociálna adaptácia v kolektíve. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie dieťaťa do ďalšej práce, návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní jeho nedostatkov či rozvíjaní jeho silných stránok.  

Zmyslom pedagogickopsychologického hodnotenia  je priebežné sledovanie vývoja 

dieťaťa: 

- ako sa zdokonaľuje vo svojich schopnostiach a zručnostiach 

- ako sa mu v hrových a bežných činnostiach darí 

- ako sa cíti 
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- čo prežíva 

 

Úlohou pedagogického pracovníka a psychológa je: 

- vyhodnocovať, či dieťa dosahuje a na akej úrovni pokroky vo vzdelávaní 

- priebežne hodnotiť svoju prácu a jej výsledky 

- všimnúť si a ďalej rozvíjať silné stránky a nadanie detí 

- podporovať skupinovú spoluprácu detí 

- rozvíjať ich kognitívne, sociálno emocionálne, percepčno- motorické, komunikačné 

či učebné kompetencie 

 

Formy hodnotenia: 

- pedagogická a psychologická diagnostika: vstupná, priebežná, výstupná 

- pracovné portfólio: povinné práce dieťaťa (ako sa učím), voliteľné práce (čo ma 

baví, čo sa mi páči) a moje naj (obrázky, príbehy, postrehy, fotografie) 

- SWOT analýza 

- deti sú hodnotené slovne pričom dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné, aby tak medzi nimi nevznikali rozdiely 

 

Príprava na školské vyučovanie 

 

Príprava na vyučovanie pomáha školopovinným deťom s domácimi úlohami a prípravou 

na školské vyučovanie. 

 

Hlavým cieľom prípravy na vyučovanie je: 

- dosiahnuť pravidelnosť doučovania školopovinných deti 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry 

- cieľavedome rozvíjať pozitivny vzťah k učeniu a k plneniu školských povinností 

- prihliadať na sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi 

 

Vlastné ciele a poslanie prípravy na vyučovanie : 

- pripraviť sa na zvládnutie školských povinností a úspešné ukončenie ročníka 

- naučiť sa kooperovať v skupine 

- preberať na seba primeranú zodpovednosť 
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- rozširovať vedomosti v rôznych vedných oblastiach 

 

Deti vo veku od 7 – 13 rokov sa nachádzajú v období, kedy sa stávajú žiakmi základnej 

školy a tak podliehajú inštitucionalizovanej výchove a vzdelávaniu. Musia dosahovať 

prijateľné študijné výsledky, aby mohli napredovať v štúdiu. Prostredníctvom prípravy na 

vyučovanie sa rozvíja pravidelnosť a zodpovednosť u školopovinných detí a plnenie 

nárokov stanovených školou. Deti si majú možnosť vyskúšať teoretické vedomosti v praxi 

a rozšíriť ich v rôznych vedných oblastiach. Rozvíjajú sa najmä kognitívne, učebné 

a interpersonálne kompetencie.  

 

Využívajú sa metódy príkladovania, názornej ukážky, vysvetľovania, učenia sa hrou, 

rozhovor, diskusia. 

 

Voľnočasové aktivity 

 

Voľnočasové aktivity sme rozdelili do dvoch skupín ako záujmovú a prevenčnú činnosť, 

v rámci ktorej sa aktivity zameriavajú na zmysluplné trávenie voľného času detí 

a predchádzanie vzniku negatívneho vplyvu sociálnopatologických javov. 

 

Záujmová činnosť je väčšinou orientovaná na rozvoj sociálnych zručností a kompetencií, 

pohybovej zdatnosti a tvorivého myslenia.  

 

Ciele záujmovej činnosti: 

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu 

- východiskom je výchova zážitkom 

- prihliadať na sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

- získavať dôveru mládeže v individuálnom charaktere 

- rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mládeže 

 

Vlastné ciele a poslanie záujmovej činnosti : 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku 

- rozvíjať pohybové schopnosti 

- rozvíjať kreatívitu a fantáziu 
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- upevňovať vzťahy v sociálnej skupine 

- sociálno – kultúrny rozvoj dieťaťa 

- sebarealizácia 

Deti vo veku od 7 – 13 rokov a od 13 – 17 rokov sa nachádzajú v období, kedy sa stávajú 

žiakmi základnej či strednej školy. Majú potrebu rozvíjať svoje schopnosti a talent 

v rôznych oblastiach, či už umeleckého, športového alebo hudobného zamerania. 

Záujmové krúžky sa vykonávajú v centrách voľného času, kde musí rodič uhradiť členský 

mesačný poplatok, čo je pre rodiny v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

generačnej reprodukovanej chudoby, deti z nízkopríjmových rodín nereálne a preto 

záujmové útvary nenavštevujú. 

 

Využívajú sa metódy príkladovania, názornej ukážky, vysvetlovania, rozhovor, diskusia, 

výchova zážitkom 

 

Prevenčná činnosť 

 

Je zameraná na nastolenie zmeny návykov, zvykov, postojov, prehodnocovanie morálnych, 

mravných a etických hodnôt. 

 

Ciele prevenčnej činnosti: 

- predchádzať sociálnopatologickým javom 

- prezentovať mládeži správne modely správania sa  

- prezentovať mládeži modely správnej komunikácie 

- cieľavedome rozvíjať a upevňovať základy správneho správania 

- upevňovať etické a morálne zásady 

 

Vlastné ciele a poslanie prevenčnej činnosti: 

- získanie a rozvoj sociálnych zručností 

- rozvíjanie kognitívnych schopností 

- preventívne pôsobenie v rizikových oblastiach 

- rozvíjať ľudský potenciál, aby človek spoznával sám seba 

 

Negatívne vplyvy sociálnopatologických javov sa prejavujú u detí a mládeže už v skorom 

veku. Preto je potrebné sa snažiť prostredníctvom prevenčnej činnosti tieto vplyvy 
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eliminovať a určitým spôsobom deti a mládež chrániť pred ich negatívnym dopadom. 

Prevenčné aktivity sú väčšinou zamerané na prevenciu kriminality, rôznych druhov 

závislostí ako napríklad závislosti na drogách a iných omamných látkach, gamblerstvo, 

alkohol, šikany, diskriminácie, obchodovania s ľuďmi, skorej sexuality, rôznych foriem 

zneužívania (syndróm CAN, týrania žien, nútená prostitúcia...) Sú prezentované 

prostredníctvom prednášok, besied s odborníkom, diskusií, sledovaním dokumentárnych 

filmov a podobne. 

 

Obsahový celok Aktivity 

1.Primárna oblasť 1. Stop drogám 

2. Besedy 

3. Rozvoj sociálnych zručností 

2.Sekundárna oblasť 1. Už nikdy viac 

 

3.Terciárna oblasť 1.Viem, ako tráviť voľný čas 

 

 

Metódy: diskusia, individuálny rozhovor, skupinový rozhovor, pozorovanie, krízová 

intervencia, streetwork 

 

Hodnotenie detí 

Pedagogické a psychologické hodnotenie vzdelávacích a osobnostných výsledkov v rámci 

prípravy na vyučovanie, prevenčnej a záujmovej činnosti je hodnotenie individuálneho 

pokroku dieťaťa v rozvoji a učení sa. Cieľom hodnotenia dosahovaných výsledkov detí je 

poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvláda 

výchovnovzdelávaciu činnosť, v čom má nedostatky, aké sú jeho silné stránky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie dieťaťa a motivácia do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní jeho nedostatkov či rozvíjaní jeho silných stránok. 

 

Dôležitou súčasťou realizácie uvedených činností by mala byť snaha o vtiahnutie do diania 

a aktivít aj samotných rodičov či rodinných príslušníkov a tým vytvoriť súvislú paralelu vo 

vzťahu rodič - dieťa. Pozitívnymi vzormi nasmerovať rodičov, aby svoju pozornosť 

upriamili na budovanie pozitívnych vzťahov s deťmi a zlepšovanie vzájomnej 

komunikácie. Vyvolať v deťoch pocit zodpovednosti za svoje správanie, ukázať im 
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možnosť výberu správnej cesty,  ktorá im môže pomôcť v úsilí o zmenu a zlepšenie svojho 

sociálneho statusu či uplatnenia v spoločnosti. 
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4 PSYCHOHYGIENICKÉ AKTIVITY 

 

Pedagogickí a sociálni pracovníci (odborní pracovníci) sa jednoznačne zaraďujú do oblasti 

pomáhajúcich profesií, v ktorých sa v porovnaní s inými výrazne častejšie možno stretnúť 

s tzv. emocionálnym vyčerpaním. O to viac sa musia starať o seba, čo vyžaduje tak osobná, 

ako aj profesionálna oblasť ich života. 

Tréning je jednou z foriem vzdelávania sa, ktorej cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi 

zručnosťami, znalosťami a osobnými predpokladmi na jednej strane a požiadavkami 

kladenými na pracovníka na druhej strane. 

Tréning zameraný na sebapoznanie 

 

Pracovať s inými ľuďmi si priam vyžaduje sebapoznanie. A to nielen svojich vlastností, 

silných a slabých stránok, ale aj poznanie svojho vplyvu na ostatných, vlastné vnímanie 

druhého človeka, spôsob, ako sa vytvárajú vlastné postoje, správanie sa k druhým, 

východiská tohto vnímania a pod. Treba zdôrazniť, že aj proces profesijného rozvoja je 

proces neustále sa meniaci a nikdy neukončený. 

Tréning predchádzania agresivite a jej zvládania  

 

Tréning predchádzania agresivite a jej zvládania sa môže uskutočniť dvomi odlišnými 

cestami:  

- zameranie sa na prežívanie a správanie odborného pracovníka, na uvedomenie si 

správania a preskúmanie vlastných potrieb,  

- sústredenie sa na druhého, v našom prípade predovšetkým dieťaťa. Ide skôr o 

rozvíjanie zručností, ktoré odborník využíva priamo v praxi. Treba si uvedomiť, že 

zvýšenie zručností znamená zníženie pocitu frustrácie, zvýšenie spokojnosti so 

sebou, z čoho vyplývajú adekvátnejšie a kompetentnejšie reakcie. 

Tréning predchádzania agresivite a jej zvládania potom môže byť zameraný napríklad na 

oblasti: 

1. Relaxácie – učenie sa rôznym relaxačným technikám, naučiť sa vnímať, čo potrebujem a 

dopriať si to, aby sme pri práci s deťmi vedeli byť stabilní, spokojní so sebou, trpezliví a 

vyrovnaní.  

2. Syndróm vyhorenia – zvládanie tlaku v práci, hľadanie, prípadne upevnenie zdrojov, z 
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ktorých čerpáme, uvedomenie si svojich aktuálnych potrieb.  

3.Zručnosti a znalosti pri zvládaní agresívneho správania – vedieť odkloniť agresívne 

správanie, prerušiť rozhovor, ale hlavne sa v takejto situácii vedieť o seba postarať. 

 

Tréning zameraný na riešenie konfliktov 

 

Súčasťou takého typu tréningov je upriamenie pozornosti na porozumenie priebehu 

konfliktu. Poznanie jednotlivých fáz konfliktu pomáha v tom, že sa dokážeme v konfliktnej 

situácii rýchlejšie zorientovať, kvalitnejšie odhadnúť, spoznať, kde sa účastníci 

nachádzajú. 

Pri modelových situáciách sa odborní pracovníci zameriavajú na to, ako vstúpiť do 

konfliktu, aby nebol len oddialený, ale aby pomáhali pri samotnom riešení konfliktov, ale 

bez preberania zodpovednosti za ich riešenie. Je nevyhnutné, aby sa odborní pracovníci 

naučili o seba starať, a predchádzali tak vyčerpaniu a najčastejšie sa vyskytujúcemu 

syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. 

 

4.1 SYNDRÓM VYHORENIA 

 

V dnešnej spoločnosti neustále sa zvyšujúcich nárokov  pribúda stále viac pracovníkov 

mysliacich si, že už nedokážu ďalej zvládať situácie prítomné v ich práci. Prejavuje sa 

u nich chronická únava, strach, niekedy pocit menejcennosti a celkové vyčerpanie čo vedie 

k stavu, ktorému sa hovorí syndróm vyhorenia (burnout).  Najmä v pomáhajúcich 

profesiách je častý pocit vyčerpania, keďže ide o psychicky náročné profesie. Syndróm 

vyhorenia, je stav fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania, ktoré je spôsobené 

dlhodobým prežívaním emocionálne náročných situácií. Najčastejšie sa objavuje u ľudí 

pracujúcich s inými ľuďmi, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie..Ku 

psychickému vyhoreniu významnou mierou prispieva prílišná emocionálna záťaž. Ľudia 

pracujúci v pomáhajúcich profesiách sa dostávajú do kontaktu s klientmi v emocionálne 

náročných situáciách, keď klienti často prejavujú negatívne emócie. Dôležitú úlohu pri 

vzniku syndrómu vyhorenia zohráva vplyv prostredia, pracovných podmienok ako i 

organizácie práce. K najčastejším rizikovým faktorom patrí nedostatok spätnej väzby, 

nedostatok pochvaly alebo konštruktívnej kritiky, ďalej situácie, v kedy nie sú jasne 

rozdelené úlohy a kompetencie, zlé pracovné prostredie a jednotvárna práca. 

Základným nástrojom pomáhajúcich profesií je osobnosť pomáhajúceho. To znamená, že v 
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niektorých prípadoch sa môže stať najväčšou prekážkou on sám. V prevencii a zvládaní 

syndrómu vyhorenia zohrávajú úlohu tak vnútorné ako i vonkajšie faktory. Z vnútorných 

faktorov je najdôležitejšia naplnená existenciálna potreba zmyslu a podporujúce 

osobnostné charakteristiky. Z vonkajších je najvýznamnejšia sociálna opora. Väčšina ľudí, 

ktorých vyhorenie postihne, predtým žiadne emocionálne ani duševné poruchy 

nezaznamenala. Napriek tomu ľudia trpiaci vyhorením prežívajú určitú duševnú bolesť. 

Vyhorenie je typické pre ľudí s vysokou potrebou úspechu. Často je výsledkom kombinácie 

nadmerného pracovného zaťaženia, zodpovednosti, nesprávneho životného štýlu a nedostatku odpočinku. 

 

Typy ľudí náchylných k burnout:  

– ľudia so silnou potrebou pomáhať, tí, ktorí viac dávajú než prijímajú;  

– ľudia so sklonom k úzkostlivosti;  

– ľudia mimoriadne citliví, vnímaví;  

– ľudia, ktorí si vytyčujú príliš vysoké ciele;  

– ľudia príliš zameraní na peniaze alebo moc, 

– osoby, ktoré nemajú čas na odpočinok a relaxáciu;  

– osoby s nízkou úrovňou asertivity (nevedia povedať „nie“ tam, kde by mali);  

– ľudia pociťujúci neustále ohrozenie svojej sebaúcty, 

– ľudia žijúci v neustálom časovom strese;  

– ľudia s nahromadenými ťažkými životnými podmienkami.  

Znaky osobností náchylných k vyhoreniu z hľadiska prístupu k práci:  

– často sú okolím označovaní ako workoholici a perfekcionisti;  

– sú maximálne pracovití a krízy sa snažia prekonávať ešte väčšou aktivitou, pracujú často 

nad úroveň svojich možností;  

– sú vysoko tvoriví;  

– idealizujú svoje zamestnanie a od seba očakávajú maximálnu spoľahlivosť, výkonnosť, 

zodpovednosť;  

– neustále sa angažujú v rôznych pracovných aktivitách, aby si dokazovali, akí sú 

uznávaní, obľúbení, dôležití;  

– neúspech prežívajú ako osobnú porážku 

 

Pri vyhorení sú dôležité postoje jednotlivca a najmä to, či pripisuje vyhorenie vonkajším 

vplyvom alebo sebe. Či má možnosť pohovoriť si s nadriadeným, alebo zmeniť 

zamestnanie, alebo musí zmeniť seba a svoj postoj. 
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Jedinci postihnutí vyhorením majú sklon pasívne prijímať veci, ktoré možno meniť, ale 

súčasne sa snažia bojovať s niečím, čo sa nedá zmeniť. 

 

Priebeh syndrómu vyhorenia 

 

Syndróm burnout nie je statický jav. Predstavuje proces, ktorý má svoju dynamiku: zrod, 

priebeh a vyvrcholenie.  

 

Existuje viacero etáp tohoto procesu, jednoduchým a výstižným je tento štvorfázový 

model: 1. Idealistické nadšenie a preťažovanie.  

2. Emocionálne a fyzické vyčerpanie.  

3. Dehumanizácia druhých ľudí ako obrana.  

4. Terminálne štádium, vyhorenie všetkých zdrojov energie „zosypanie sa“.  

 

V priebehu vyhorievania dochádza k postupnému vynáraniu troch základných zložiek 

tohto procesu:  

1. Emocionálne vyčerpanie (hlavný faktor syndrómu burnout).  

2.Depersonalizácia (človek sa snaží odpútať od druhých, sťahuje sa do izolácie, v 

pokročilejších štádiách ide o neschopnosť empatie a stratu úcty k iným, cynizmus).  

3. Zníženie pracovného výkonu (efektivity pracovnej činnosti).  

 

Fázy priebehu procesu psychického vyhorenia:  

1.fáza – nadšenie  

Človek sa nadchol pre niečo, čo dáva jeho životu zmysel. Túži dosiahnuť cieľ, ktorý si 

stanovil. Pracovná činnosť je zmysluplná, prečo je dôležité ju vykonávať.  

2. fáza – utilitárny záujem  

Človek, ktorý spočiatku pracoval, pretože mal pred sebou určitý ideál (cieľ a cieľová 

motivácia), teraz pracuje pre vedľajší produkt, napr. peniaze, ktoré za prácu dostáva. 

Prestáva pracovať, pretože v tom vidí zmysel života, pracuje, pretože mu to „niečo“ 

prináša. Už nie je tým, čím chcel pôvodne byť, aj keď navonok funguje ďalej. Človek 

postupne zisťuje, že to nie je to, pre čo sa oplatí žiť. Život stráca cenu, nadšenie zhasína.  

3. fáza – život v popole  

Človek stráca úctu k hodnote druhých ľudí, vecí a cieľov – díva sa na ľudí ako na veci, 

stáva sa necitlivý, ironický, cynický, sarkastický. Stráca úctu aj k vlastnému životu, 
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vlastnému presvedčeniu, nič si neváži. Prepadá sa do existenciálneho vákua, život sa stáva 

obyčajným vegetovaním. 

 

Prejavy syndrómu vyhorenia 

a) Vonkajšie prejavy vyhorenia:  

b) Vnútorné prejavy vyhorenia:  

- aktivita vzrastá, produktivita zostáva rovnaká alebo klesá;  

- strata osobnej identity a sebaúcty;  

- neustála podráždenosť;  

- strata objektívnosti;  

- chronická fyzická únava;  

- emocionálna vyčerpanosť;  

- neochota riskovať.  

- negatívny duševný postoj. 

 

V závere treba povedať, že stav vyhorenia je čoraz častejšie prítomný, preto je mu 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Táto problematika by mala tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť profesionálnej prípravy odborníkov. 

 

4.2 TERAPEUTICKÉ AKTIVITY 

V oblasti pomáhajúcich profesií sa stretávame s viacerými postupmi či metódami, ktorých 

spoločný základ je terapia. Najčastejšie sa pri práci s klientom využíva muzikoterapia, 

ergoterapia, arteterapia, psychoterapia, socioterapia a pod.  

 

Sociálna terapia je jednou z piatich základných fáz práce sociálneho pracovníka s 

klientom. Je to činnosť zameraná na obnovu, zlepšenie, ozdravenie alebo zmiernenie 

sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Ide o odstránenie porušenej rovnováhy 

medzi klientom a prostredím. 

Psychoterapia je najrozšírenejšou formou terapie. Spoločným priestorom psychoterapie a 

sociálnej práce je každodenný život. Problémy, prekážky a výzvy každodenného života, 

ktorých spoločným menovateľom je neschopnosť, nevedomosť alebo nedostatok síl u 

klienta zvládať a vyrovnávať sa s úlohami, ktoré predkladá každodenný život. 
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Arteterapia je psychoterapeutická disciplína, využívajúca formy a prostriedky ako je 

výtvarný prejav, či už ide o kreslenie, maľbu, modelovanie alebo inú výtvarnú činnosť. 

Hlavný dôraz sa nekladie na dokonalosť výsledného diela, ale na jeho výpovednú hodnotu, 

samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie. Pôsobí ako prevencia emocionálnych 

a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých 

konfliktov a pocitov. Prostredníctvom výtvarného prejavu sa teda sleduje dynamika 

psychického stavu klientov. Metodicky vychádza z potreby komplexného rozvoja 

osobnosti v oblastiach sebavedomia, sebestatočnosti, motoriky, socializácie a jazyka. 

Arteterapia s pomocou výtvarnej činnosti môže krátkodobo i dlhodobo pôsobiť na jedinca 

a tak ovplyvňovať zmeny v jeho jednaní, chovaní a prežívaní.  

Arteterapia pozitívne vplýva na: 

- Dieťa rozumovo zaostalé, výchovne a sociálne zanedbané 

- Všetky druhy mentálneho postihnutia 

- Autizmus 

- Duševné postihnutia 

- Depresívni klienti 

- Deti plaché, úzkostné 

- Telesne postihnutí 

- Motorické postihnutia a poruchy hybnosti 

- Deti s poruchami učenia 

- Deti s poruchami pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD) 

- Deti agresívne   

- Impulzívni, nezdržanliví klienti 

- Drogovo závislí 

- Celková podpora rozvoja osobnosti dieťaťa (sebapoznania, poznania druhých 

a komunikácie) 

- Prevencia vzniku nežiaduceho správania 

- Uvoľnenie napätia 

 

Formy arteterapie 

 

Základné  delenie je na: 

a/ arteterapiu, kde sa využíva spontánna a tematická výtvarná tvorba 

b/ individuálnu a skupinovú arteterapiu. 
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Spontánna výtvarná tvorba prináša poznatky o vnútornom svete dieťaťa. Podstata spočíva 

v tom, že sa dieťaťu ponúkne rôzny materiál na výtvarnú prácu, ale výber témy necháme 

na ňom.  

Hlavnou prednosťou spontánnej výtvarnej tvorby je, že:  

- obohacuje tvorivosť a fantáziu 

- podporuje sebauzdravovacie procesy 

- umožňuje uvoľnenie a znázornenie nevedomých pocitov 

- môže nám pomôcť porozumieť tomu, že je v našich silách zmeniť sám seba, 

naše vzťahy a prostredie v ktorom žijeme. 

 

Tematická výtvarná tvorba určuje čiastočne obsah tvorby, ale zároveň prináša ďalšie 

terapeutické možnosti. Zadaná téma by nemala skupinu ani jednotlivé dieťa obmedzovať, 

naopak by mala slúžiť k odkrytiu kreativity a odstráneniu zábran.  

 

Arteterapiu môžeme využiť v dvoch hlavných oblastiach:  

- na komunikáciu s dieťaťom, kedy nachádza uplatnenie u detí, ktoré nie sú 

spontánne expresívne. Ide o deti, ktoré nie sú schopné nadviazať slovný kontakt 

s dospelými, nevedia vyjadriť svoje vnútorné problémy, sú príliš citlivé alebo uzavreté, 

emočné pohnutia. Vhodné je u nich začať arteterapiu tak, že dieťa necháme, nech si kreslí 

(spontánna tvorba) a potom sa s ním o obrázku porozprávame. Postupne môžeme zadávať 

témy (dobré je dávať témy z bežného života, rozprávky a pod.,). Je dobré si všímať 

opakujúce sa námety, poukazujú na aktuálne prežívanie dieťaťa, na príliš zvýraznené časti 

na obrázku a naopak na to, čo sa nám zdá, že chýba. 

 

- a na rozvoj a stimuláciu schopností dieťaťa - dieťa, ktoré kreslí, maľuje, tvorí 

priestorové objekty, sa učí prijímať informácie spôsobom, ktorý si vyžaduje vlastné 

uvažovanie, tvorivosť a fantáziu. Výtvarná tvorba aktivuje a rozvíja schopnosť 

trojrozmerného videnia a uvedomovania si predmetov v priestore, umožňuje rozlišovať 

rôzne štruktúry a tvary. Cvičí tvarovú predstavivosť a pamäť.  

Výtvarné aktivity: 

- rozvíjajú motorickú a senzomotorickú koordináciu, rozvíjajú motoriku rúk 

a prstov 

- overujú a rozvíjajú grafické schopnosti a návyky (správne držanie tela, ruky, 

pera) 
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- rozvíjajú rozlišovacie a poznávacie schopnosti 

- rozvíjajú priestorovú orientáciu 

- rozvíjajú predstavivosť 

- obohacujú tvorivosť a fantáziu pri objavných pokusoch s rôznymi farbami 

a materiálmi. 

 

 Odporúčanými technikami sú:  

1.Prostomaľba, ktorá je jednou z najefektívnejších a najviac používaných techník 

v arteterapii. Podnecuje tvorivosť a zvedavosť, rozvíja jemnú motoriku dieťaťa. Významný 

efekt tejto techniky spočíva aj v tom, že hmatové vnímanie pri maľovaní uvoľňuje napätie. 

Preto sa využíva aj u detí s problémovým správaním a neurózami.  

2.Modelovanie – práca s modelovacím materiálom zvyšuje manuálnu zručnosť, rozvíja 

jemnú motoriku a okrem toho pôsobí upokojujúco.  

 

4.3 RELAXAČNÉ TECHNIKY 

 

Autogénny tréning je najpoužívanejšou metódou relaxácie. Je to špecifická forma 

psychickej prípravy, v ktorej sa využívajú metódy autoregulácie a autosugescie na 

zabezpečenie rozvoja jedinca, jeho psychických vlastností a schopností. Efektívnosť 

autogénneho tréningu podmieňujú psychofyziologické zmeny CNS.  

Jeho podstata spočíva v nácviku určitých fyziologických stavov spojených s hlbokým 

telesným uvoľnením. Silné pocity prežívame telesne, pri strese alebo úzkosti. Väzba medzi 

prežívanými pocitmi a telesnými stavmi však nie je jednosmerná. Tak ako pocity 

ovplyvňujú naše fyziologické procesy, tak zmena týchto telesných stavov, spätne 

ovplyvňuje naše pocitové prežívanie. Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme 

uvoľnenie mysle. Samotný tréning má niekoľko fáz, ktoré sa nacvičujú postupne. Každá 

fáza zodpovedá určitému fyziologickému procesu alebo stavu spojeným s relaxáciou. Cvičí 

sa napr. preciťovanie tiaže tela, ktorá vzniká pri úplnom uvoľnení svalstva alebo pocit 

tepla, ktorý je následkom rozšírenia ciev a prekrvenia telesných periférii. Schopnosť 

vedome regulovať svoje telesné procesy a tým aj vlastné prežívanie pravidelným 

tréningom narastá.  

Veľmi dobré výsledky s autogénnym tréningom sa dosahujú pri zvládaní úzkostných 

stavov, strachu, paniky, fóbiách, obavách, neodbytných myšlienkach a celkovom 

vnútornom napätí a nepokoji. Relaxácia je tiež vhodná metóda pri nadmernom alebo 
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dlhodobom strese, zníženej schopnosti odpočívať, prílišnom preberaní zodpovednosti, 

stavoch vyčerpania a pod.  

Autogénny tréning pozná týchto šesť krokov: 

Ťarcha 

Teplo 

Upokojenie srdcovej činnosti 

Upokojenie dýchania 

Teplo tela 

Chlad čela 

Tak, ako pri každom cvičení, aj v prípade autogénneho tréningu sa odporúča pravidelnosť. 

Je potrebné absolútne ticho a pohodlie. Nemalo by vám byť zima, nič by vás nemalo 

vyrušovať. Dôležité je sústrediť sa na prítomnosť a všetky ostatné myšlienky odháňať. 

Znie to jednoducho, ale zdanie môže klamať. 
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