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Alena Ambrózová
a kolektív

Úvod

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu
podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho
rozvoja realizovalo PDCS, o. z.
Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi.
Nemá byť učebnicou pre študentov, skôr príručnou čítankou pre praktikov.
Vo svojom obsahu opisuje viac-menej chronologicky priebeh práce s klientom od začiatku pomáhajúceho vzťahu až po jeho ukončenie.
Publikácia pozostáva z deviatich kapitol. Prvé dve sa zaoberajú terénnou
sociálnou prácou a popisujú proces práce s klientom vo všeobecnosti. Ďalších päť kapitol opisuje jednotlivé fázy práce v poradí, v ktorom sa najčastejšie v praxi objavujú od prvého kontaktu, cez sociálnu diagnostiku
a kontrakt s klientom až po intervencie a ukončenie pomáhajúceho vzťahu. Pretože každý klient má odlišné potreby, nie je možné proces práce s
ním „naklonovať“, preto autori v texte zdôrazňujú, že v prípade potreby je možné, ba priam nevyhnutné sa k niektorým krokom vracať, znova
diagnostikovať, či uzavrieť nové kontrakty s klientom, vybrať iné formy
intervencie.
Aj keď komunitní sociálni pracovníci robia veľkú časť svojej práce v teréne, nie je možné opomenúť administratívne aspekty práce s klientom,
ktoré opisuje ôsma kapitola.
Posledná kapitola zadáva etický rámec v terénnej sociálnej práci.
Na lepšiu ilustráciu teórie je text popretkávaný príkladmi z praxe, prehľadnými schémami a tabuľkami. Fotograﬁe, ktoré sú súčasťou textu,
nezobrazujú klientov sociálnej práce, sú samostatnou výpoveďou autora,
ktorá spoluvytvára atmosféru publikácie.
Autori sa snažili vytvoriť prehľadný a praktický text, ktorý používa jazyk
zrozumiteľný tak komunitným sociálnym pracovníkom, ako aj ich asistentom.
V texte používame mužský rod (napr. „klient“, „pracovník“). Nie je to
znak rodovej necitlivosti. Máme na mysli rovnako „klientky“, „pracovníčky“. Väčšinovo rodové koncovky používame len pre jednoduchosť. Predpokladáme, že čitateľky aj čitatelia si pod každým výrazom môžu predstaviť ženy aj mužov.
Text, ktorý napísali Alena Ambrózová, Irena Vitálošová a Vladimír La5

báth, vznikal vzájomnou oponentúrou autorov. Slovník sa môže v niektorých častiach líšiť.
Veríme, že aj táto, v poradí už druhá knižka, vydaná pre potreby komunitných sociálnych pracovníkov, bude pomôckou pri náročnej práci s klientmi v teréne.

Mgr. Miroslava Hašková
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PREDSLOV

O sociálnom vylúčení komunity hovoríme vtedy, ak niekto nemá z rôznych príčin rovnaký prístup k zdrojom ako ostatní.
Napríklad je sťažený prístup k lekárovi, do školy, k obchodom, k úradom,
ku kultúre možno aj v dôsledku segregovaného bývania mimo obce alebo v jej vzdialenej časti s problematickými komunikáciami a dopravným
spojením. Často je vylúčenie spojené aj so sťaženou možnosťou dostať sa
k informáciám a vôbec možnosťou komunikovať s ostatnými a participovať na rozhodovaní, ktoré sa týka života celej širšej komunity (obce). K
vylúčeniu dochádza nielen na základe fyzickej nedostupnosti, ale neraz
je dôsledkom chudoby, ale i zdravotného, telesného alebo mentálneho
postihnutia a podobne. V neštandardných podmienkach vylúčenia môžu
vznikať neštandardné stratégie prežitia, ktoré nemusia byť v súlade s
hodnotami uznávanými ostatnými skupinami miestnej komunity. Tým sa
problém prehlbuje a dostáva sa akoby do začarovaného kruhu.
Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť informácie a príklady pre
praktickú činnosť komunitného sociálneho pracovníka (KSP) a asistenta
komunitného sociálneho pracovníka (AKSP). Poslanie pozície komunitného sociálneho pracovníka je širšie, ale táto publikácia je zameraná na
sociálnu inklúziu vylúčených skupín. Nemá ambície analyzovať príčiny a
formy sociálneho vylúčenia a venuje pozornosť skôr možnostiam riešenia
problémov, ktoré so sociálnym vylúčením súvisia a ktoré majú potenciál
formovať optimálny spôsob koexistencie a spolupráce občanov na regionálnej úrovni.
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1. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNA PRÁCA
Názory na sociálnu prácu sú rôzne. Niektorí odborníci hovoria, že sociálna práca je každá pomoc druhému v sociálnej núdzi, to znamená keď
nemá dostatok možností uplatniť sa, sám sa nedokáže dobre prispôsobiť
okolnostiam života, jednotlivec alebo rodina sú znevýhodnení sociálne,
kultúrne, zdravotne či ekonomicky. Iní hovoria, že sociálna práca spočíva
v odhaľovaní, vo vysvetľovaní, v zmierňovaní a v riešení sociálnych problémov1. Môžeme sa stretnúť s názorom, že v sociálnej práci ide o ovplyvňovanie klienta prostredníctvom sociálneho pracovníka2. Medzinárodná
spoločnosť sociálnych pracovníkov k tomu pridáva názor, že zmeny, ktoré
sociálny pracovník podporuje, by mali viesť k vyššej kvalite života ľudí3.
Sociálnu prácu môžeme tiež rozlíšiť na širšie a užšie chápanú. Sociálna
práca v širšom zmysle je akákoľvek sociálna pomoc druhým ľuďom, od
podpory, pochopenia, sprevádzania do rôznych zariadení až po systémové zmeny zákonov, nariadení, sociálnej politiky v prospech znevýhodneného jednotlivca. O sociálnej práci v užšom zmysle hovoríme v prípade,
keď ide o cielenú, kvaliﬁkovanú pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Kto je potom sociálny pracovník? Za sociálneho pracovníka môžeme považovať osobu, ktorá je odborne pripravená pracovať v prospech znevýhodnených, ohrozených alebo neprispôsobených osôb. Odborná príprava
sociálneho pracovníka môže mať rôznu úroveň – od krátkodobých tréningových kurzov, cez prípravu laických sociálnych pracovníkov po stredoškolskú alebo vysokoškolskú kvaliﬁkáciu dvoch stupňov (bakalárskeho
alebo magisterského). Sociálnym pracovníkom sa stáva profesionál, ktorý
absolvoval vzdelanie v sociálnej práci minimálne na stredoškolskej úrovni.
Tu potom môžeme rozlíšiť sociálneho pracovníka zameraného na sociálnoprávnu agendu, bakalára sociálnej práce a magistra sociálnej práce. Inak
hovoríme o dobrovoľníkovi v sociálnej sfére alebo o laickom sociálnom
pracovníkovi.
Sociálny pracovník môže pôsobiť v rôznom prostredí a môže sa zameriavať na rôzne problémy alebo rôzne prvky problémov. Môže sa sústrediť
na nefungujúce rodiny, nezamestnaných, na ľudí, ktorí sa nevedia orientovať v bežných ﬁnančných, administratívnych záležitostiach či zákonoch,
sú postihnutí, majú zdravotné ťažkosti, prejavujú sa u nich problémy veku
1

Matoušek (2003)
Payne (1997)
3
Strieženec (2001)
2
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(najmä v dospievaní a v starobe), majú odlišný životný štýl ako spoločenská väčšina, žijú v skupinách, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a s normami spoločnosti, žijú v chudobe. Ako vidíme, záber sociálnej práce je veľmi široký. Sociálny pracovník sa môže zaoberať niektorými problémami,
alebo sa snaží pomôcť človeku v akejkoľvek situácii. V druhom prípade je
jeho úlohou poskytnúť najjednoduchšiu pomoc v každodennom živote.
Ak sa pritom objavia príznaky hlbšieho problému, jeho úlohou je poradiť
klientovi, na koho sa môže obrátiť, prípadne sprostredkovať mu cestu k
inému odborníkovi.
PRÍKLAD:
Na terénneho sociálneho pracovníka v komunite sa obráti človek, ktorý má opakujúce sa problémy s úradníkmi. Vždy, keď niečo v miestnom úrade, alebo aj
inde, vybavuje, dostáva sa do problémov, niekedy aj vyhrotených konﬂiktov a,
samozrejme, takmer nikdy so svojou požiadavkou neuspeje. Sociálny pracovník
sa s týmto človekom, klientom, porozpráva, prejaví porozumenie, vníma neprávosti, ktoré mu b oli spôsobené. Na druhom stretnutí s ním preberie postup,
ako sa v danej situácii správať. Sústredí sa hlavne na ovládanie hnevu klienta a
pokojné presadzovanie požiadaviek. Po tomto kratučkom tréningu sociálny pracovník sprevádza klienta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozoruje situáciu. Jeho klient sa spočiatku ovláda, no znenazdajky vybuchne, kričí a vyhráža
sa pracovníkovi úradu. Situácia sa skončila rovnako ako predtým napriek tomu,
že dnes bol v kontakte s novou pracovníčkou, ktorú predtým nestretol. Cestou
domov sociálnemu pracovníkovi popisuje situáciu diametrálne odlišne, ako sa
odohrala. Hovorí o vyhrážaní sa pracovníčky, o komplote okolo jeho osoby. Situáciu popisoval tak, že sa proti nemu postavili všetky tri pracovníčky, ktoré
tam boli (pritom iba jedna s ním hovorila, ostatné sa venovali iným klientom
a evidentne neprejavili nijaký záujem zapojiť sa do problému). Ďalej hovoril o
tom, ako si všetci v úrade vopred zistili, kedy príde a nasadili tam osobu zo SIS.
Tá o ňom vedela viac ako jeho brat. Určite ju už videl v televízii, bola to „ona“,
zo SIS. Na argumenty sociálneho pracovníka, že mala v rukách jeho spis so
všetkými údajmi, reagoval klient podráždene a vyčítal mu, že sa spojil s nimi
proti nemu aj on a urazene, bez pozdravu odišiel.
V tomto prípade by pravdepodobne bolo vhodné odporučiť klientovi kvaliﬁkovanú psychiatrickú pomoc. Samotná terénna sociálna práca by asi nedokázala
klientovi poskytnúť dostatočnú intervenciu.
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Sociálni pracovníci pôsobia v rôznom prostredí. Niektorí pracujú v ústavoch, kde sú klienti umiestnení na kratší alebo dlhší čas, sú tam však dvad9

saťštyri hodín denne (nemocnice, ústavy pre vážne postihnutých, reedukačné domovy a pod.). Iní pracujú s klientmi celý deň, alebo im zabezpečujú
starostlivosť počas noci (denné sanatóriá, alebo útulky). Sociálna práca sa
realizuje aj v tzv. ambulantných podmienkach. Podobne ako lekár, ktorý
môže pracovať v ambulancii i v nemocnici, aj sociálny pracovník môže
pracovať v úrade, v poradni, alebo v ambulancii a stretávať sa s klientom
na svojom pracovisku niekoľkokrát týždenne alebo mesačne. Samostatnú
oblasť sociálnej práce tvorí terénna sociálna práca, to znamená práca tam,
kde žijú klienti. Môže to byť na ulici, v krčmách a v iných spoločenských
zariadeniach, v rodine, v úradoch a v iných inštitúciách, pri športových
alebo rekreačných aktivitách. Najčastejšie sa však realizuje na ulici. Terénna sociálna práca je pre efektívnu pomoc ľuďom nenahraditeľná. Nenahraditeľná preto, lebo zachytáva a rieši problémy práve tam, kde vznikli.
Ponúka pomoc v prirodzenom prostredí a môže klientom pomôcť, aby sa
nedostali do inej starostlivosti, ktorá môže vyvolať aj negatívne následky.
Napríklad ak sa podarí pracovať s mladými ľuďmi, ktorí prejavujú sklony
ku krádežiam už v ich prostredí a pomôcť im presmerovať ich aktivity
iným smerom, možno predísť ich umiestneniu do reedukačného domova
(tzv. polepšovňa). Kvalitná sociálna práca môže upozorniť na vznik problémov, zmobilizovať sily na ich riešenie, odhaliť možnosti pomoci už pri
zárodku problému.

10

KLIENT
Spomenuli sme pojem klient. Za klienta považujeme človeka, s ktorým
sociálny pracovník cielene pracuje, venuje sa mu, uľahčuje mu riešenie
problémov tým, že mu ukazuje aj iné možnosti riešenia, hľadá pre neho
optimálne cesty, ako mu zvýšiť alebo aspoň udržať kvalitu života na istej
úrovni. Ako hovorí japonské porekadlo: „Nedáva mu ryby, ale učí ho chytať ich.“
Predstava o sociálnej práci v spoločnosti je veľmi rôzna. Všeobecne sa však
často hovorí, že sociálny pracovník má pomôcť človeku v núdzi, má ho
podporiť. Veta je pravdivá. Áno, má mu pomôcť v núdzi. Treba však niečo
k nej dodať. Samotná podpora stačí len vtedy, ak sa človek chce len vyrozprávať a nič iné. To asi poznáme zo života všetci. Občas nám niekto niečo
hovorí a ani veľmi nečaká odpoveď alebo riešenie. Len sa chce vyrozprávať. Ak by sme terénnu sociálnu prácu zúžili na tento úkon, tak podpora
stačí. Ak však chceme, aby sa klienti posúvali ďalej, teda, aby si v budúcnosti dokázali pomôcť sami, potrebujú niečo viac. A to je nielen podpora,
ale aj rozvoj a zmena správania.
TRI OBLASTI PRAKTICKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE:

PODPORA

ROZVOJ

ZMENA SPRÁVANIA

V pôsobení sociálneho pracovníka nikdy nestačí zamerať sa iba na jednu
uvedenú oblasť. Vždy je vhodné, keď sociálny pracovník venuje pozornosť všetkým trom z nich.
Ak sa vrátime k prípadu, keď klient nedokáže konštruktívne konať v niektorom z úradov, je nevyhnutné jeho správanie meniť (tak, aby sa vedel
lepšie ovládať), podporiť ho v tom, že to dokáže a učiť ho, ako rozvíjať
schopnosti (napríklad, ako presne a pokojne vyjadriť svoje požiadavky).
Nezriedka sa stáva, že sociálny pracovník sa sústredí len na jednu oblasť
tohto trojuholníka. Jednostranná podpora znamená, že budem na strane
klienta aj keď vidím, že koná neprimerane. Podpora spojená so snahou o
zmenu znamená, že klienta povzbudzujeme a zároveň sa snažíme pomôcť
mu meniť jeho správanie. Pokiaľ však nezačneme spoločne rozvíjať napríklad jeho komunikačné zručnosti, ďaleko sa nedostaneme. Každá z týchto
11

oblastí je dôležitá, ale sama o sebe málo efektívna. Nemôžeme sa snažiť o
zmenu správania, pokiaľ nevznikne istá úroveň dôvery medzi klientom a
sociálnym pracovníkom. Trojuholník pomoci je základným východiskom
sociálnej práce.
Práca s klientom má vždy rovinu procesovú, obsahovú a vzťahovú4. Vždy
musíme myslieť na:
- OBSAH – teda to, o čom s klientom hovoríme
- PROCES – odkiaľ a kam s klientom ideme a prečo
- to, ako to vplýva na náš VZŤAH (ten treba budovať počas celej spolupráce).
Opäť ani jedna časť nemôže zostať osamotená. Aj keď hovoríme o obsahu (napríklad ako sa správať v úrade, aby sa klientovi podarilo zariadiť
potrebné záležitosti), vždy tým ovplyvňujeme vzťah (môžeme to hovoriť
tak, že to náš vzťah zlepší alebo aj nie; to znamená, aby sa nám lepšie spolupracovalo alebo nie), pritom rozhovor je súčasťou práce s klientom. Ten
vedieme preto, aby sme klientovi v niečom pomohli, teda máme cieľ. Ak
máme, cieľ mali by sme vedieť, prečo mu hovoríme toto a takto a nie niečo
iné a inak. Kvalitná sociálna práca znamená zvažovať, kam sa uberá a kam
sa bude uberať naša spolupráca. Hovoríme tomu proces práce s klientom.
Použitá literatúra:
Ambrózová, A. (2007): Pôsobenie sociálneho pracovníka v komunite. Prvá
verzia textu. PDCS, Bratislava.
Matoušek, O. (2003): Slovník sociální práce. Portál, Praha.
Payne, M., S. (1997) Modern Social Work Theory. Palgrave, New York.
Sheafor, B., W., Horejsi, C., R., Horejsi, G., A. (1991): Techniques and Guidelines for Social Work Practice. Allyn and Bacon, Boston.
Strieženec, Š. (2001): Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov. Deﬁnícia sociálnej práce. Práca a sociálna politika, 9, č. 3, 2 – 3

4

Ambrózová (2007)
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2. PROCES TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE KSP (AKSP)

Sociálna práca KSP (AKSP) s klientom sa môže realizovať rozdielne v závislosti od mnohých okolností:
- kto a ako ju inicioval
- aký je charakter problému
- aké sú zručnosti a možnosti samotného klienta riešiť svoju situáciu aktuálne i v budúcnosti
- aké je individuálne osobnostné vybavenie klienta
- ako svoj problém prežíva a aké sú jeho postoje k situácii, v ktorej sa
nachádza
- či sa problém týka klienta alebo aj ďalších osôb a ako
- do akej miery je pomoc pri riešení problému klienta v možnostiach KSP
(AKSP) a do akej miery bude potrebné zainteresovať ďalších odborníkov alebo inštitúcie
- od zvolenej stratégie pomoci.

Celý proces však vždy má, jednoducho povedané, nejaký začiatok a nejaký
koniec. Po ukončení je však možné, že nové okolnosti problém znovu zaktualizujú. Proces má vždy zložku, ktorá je zameraná na zisťovanie situácie,
13

a zložku, ktorá je zameraná na jej riešenie – aj keď obe nie sú úplne oddelené a nezávislé. Už počas zisťovania situácie sa začína obajvovať aj jej
riešenie, pretože klient si prerozprávaním svojich ťažkostí aj sám ujasňuje
ich charakter a často pomenovaním a štruktúrovaním problému získava
podnety na jeho odstránenie. A vo fáze riešenia problému sa môže ukázať potreba nového zisťovania. Vždy sa dopredu treba dohodnúť s klientom na tom, ako bude postupovať a v čom mu môže pomôcť KSP (AKSP)
– ujasniť si pravidlá spolupráce. Niekedy sa však v priebehu riešenia situácie ukážu okolnosti, ktoré si vyžiadajú korekciu dohody medzi klientom
a KSP (AKSP).
Napriek tomu, že jednotlivé fázy práce KSP (AKSP) s klientom sa vzájomne prelínajú a často aj po špirále zopakujú, je možné ich pomenovať
a charakterizovať. Ani jednu nemožno vynechať.
FÁZY PRÁCE S KLIENTOM

PRVÝ KONTAKT
ZISŤOVANIE SITUÁCIE
KONTRAKT - DOHODA
RIEŠENIE PROBLÉMU
SOCIÁLNA INTERVENCIA
UKONČENIE
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3. PRVÝ KONTAKT S KLIENTOM

Úvodná fáza - prvý kontakt, je vlastne prvé stretnutie s klientom, resp.
prvé stretnutie k riešeniu nejakého jeho problému. Predtým je však dobré,
ak je to možné, získať všetky dostupné informácie, teda vedieť o ňom čo
najviac. Poznatky sa musia získavať férovo a zo spoľahlivých zdrojov. Je
však dobré, ak si sociálny pracovník z nich ešte nevytvorí svoj názor, pretože informácie často vyzerajú inak ako realita, môžu byť skreslené, lebo
predstavujú len „pohľad z jednej strany“.

3.1 VÝZNAM PRVÉHO KONTAKTU S KLIENTOM
Význam prvého kontaktu vyplýva z toho, že prvé skúsenosti klienta (aj
KSP) majú silnú zotrvačnosť a ovplyvňujú pozitívne alebo negatívne ďalší
priebeh práce s klientom a jeho efektívitu.
Na prvom stretnutí, dokonca v jeho prvých okamihoch, si klient vytvára
základnú predstavu o KSP (AKSP) a o jeho práci. Tento prvý dojem môže
ešte dlho určovať jeho správanie. Ak si KSP (AKSP) získa dôveru, bude
s ním pravdepodobne ochotnejšie spolupracovať a otvorenejšie komunikovať. Klient si počas prvého stretnutia vytvára predstavu o tom, v čom
spočíva práca KSP (AKSP) a formuje svoje očakávania.

3.2 MIESTO PRVÉHO KONTAKTU S KLIENTOM
Pri práci KSP (AKSP) nie je vždy možné, dokonca ani žiaduce, aby prvý
kontakt a mnohokrát ani ďalšie stretnutia s klientom sa konali v ideálnych
priestoroch konzultačnej miestnosti – pracovne KSP (AKSP), pretože neraz
ide o nedobrovoľného klienta alebo klienta, ktorému jeho ﬁnančné, zdravotné, rodinné, príp. iné podmienky bránia dochádzať do komunitného
centra. Neraz je dokonca dôležité, aby kontakt s klientom sa uskutočnil
práve v jeho prostredí, pretože poskytuje viac informácií o klientovi a rozširuje možnosti intervencií.
Napriek tomu treba zabezpečiť aspoň minimálnu mieru diskrétnosti rozhovoru.
Dôležité je:
- vylúčiť prítomnosť ďalších osôb, ktorých sa problém netýka a ktorých
prítomnosť je nežiaduca alebo vyrušujúca
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-

vylúčiť ďalšie rušivé okolnosti (napr. hluk, zvonenie telefónu a pod.)
zabezpečiť aspoň minimálnu mieru pohodlia, podľa možnosti sedenia
zabezpečiť dostatočný časový priestor, aby sa rozhovor s klientom nekonal pod časovým tlakom tak na strane KSP (AKSP), ako aj na strane
klienta.
Pokiaľ sa situácia prvého kontaktu uskutočňuje v „teréne“ a nie je práve
optimálna na vedenie rozhovoru, KSP (AKSP) po stručnom predstavení:
- požiada klienta o možnosť nerušeného rozhovoru (ak sa dá, aj s možnosťou sedenia)
- dohodne s klientom vhodnejší čas stretnutia
- navrhne miesto stretnutia (napr. komunitné centrum).

3.3

INICIÁTOR PRÁCE S KLIENTOM

Často je to samotný klient, ktorý osloví KSP (AKSP) a požiada ho o pomoc.
Je však veľa prípadov, keď KSP (AKSP) klienta vyhľadá, pretože má informáciu o jeho probléme od niekoho iného.
Človeka, ktorý dáva informáciu o potrebe pomoci klientovi, voláme INICIÁTOR. Môže to byť aj pracovník nejakej inštitúcie.
INICIÁTOR

MOŽNÉ VÝHODY

KLIENT

- pravdepodobná vyššia motivácia na spoluprácu

INŠTITÚCIA
(OBEC, LEKÁR,
ŠKOLA, ÚPSVR...)

- sú k dispozícii prvé informácie o
charaktere problému alebo jeho
dôsledkoch
- v prípade potreby možná vyššia
snaha inštitúcie spolupracovať
pri riešení problému klienta
- inštitúcia môže mať záujem
na riešení problému klienta,
pretože problém sa dotýka aj jej
zodpovednosti alebo má pre ňu
nejaký dôsledok
- sú k dispozícii argumenty na
získanie spolupráce príslušnej
inštitúcie pri riešení problému
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MOŽNÉ ÚSKALIA
- možné nerealistické očakávania
klienta, že jeho problém vyrieši
KSP (AKSP), alebo sa stane jeho
hovorcom
- klient nemusí vnímať potrebu
spolupráce s KSP (AKSP)/, čo
môže znamenať jej odmietanie
- hrozba vytvorenia si názoru o
klientovi a jeho probléme na základe jednostranných informácií
- hrozba vnímania inštitúcie ako
autority a nekritického prebratia
postoja inštitúcie ku klientovi
- možná snaha iniciujúcej inštitúcie o vytvorenie koalície s KSP
(AKSP) proti klientovi
- môžu sa objaviť snahy inštitúcie
o získanie takých informácií o
klientovi, ktoré sú v rozpore s
etikou práce s klientom

RODINNÝ
PRÍSLUŠNÍK

ĽUDIA
Z OKOLIA
KLIENTA

SAMOTNÝ
KSP /AKSP/

3.4

- sú k dispozícii prvé informácie o
charaktere problému alebo jeho
dôsledkoch
- pravdepodobnejšia ochota rodiny spolupracovať na probléme,
pretože problém klienta je s
veľkou pravdepodobnosťou aj
jej problémom
- podpora a práca s celou rodinou
zvyšuje efektivitu intervencie
KSP (AKSP) a rozširuje alternatívy riešenia ich problému

- klient nemusí vnímať potrebu
spolupráce s KSP (AKSP), čo
môže znamenať jej odmietanie
- hrozba vytvorenia si názoru
probléme na základe jednostranných informácií
- možná snaha iniciátora o vytvorenie koalície s KSP (AKSP) proti
klientovi

- sú k dispozícii prvé informácie o
charaktere problému alebo jeho
dôsledkoch

- klient nemusí vnímať potrebu
spolupráce s KSP (AKSP), čo
môže znamenať jej odmietanie
- nevyhnutnosť vyriešiť otázku
diskrétnosti, iniciátor si často
neželá, aby klient vedel, že jeho
problém oznámil on

- iniciovanie práce s klientom je
zároveň prejavom záujmu o klienta, čo podporuje jeho dôveru

- klient nemusí vnímať potrebu
spolupráce s KSP (AKSP), čo
môže znamenať jej odmietanie

MÝTY O KLIENTOCH

V spoločnosti existuje veľa skreslených predstáv, MÝTOV o tom, akí sú ľudia, ktorí obyčajne potrebujú sociálnu pomoc. Môžu však byť prekážkou
práce s klientom. KSP (AKSP) by mal nadviazať taký kontakt s klientom,
ktorý nie je zaťažený mylnými presvedčeniami.
Preto uvádzame najčastejšie mýty aj v porovnaní so skutočnosťou – teda
postojom, ktorý je na efektívnu prácu s klientom užitočnejší.
MÝTY

SKUTOČNOSŤ

Ľudia, ktorí sú zahrnutí do sociálnej pomoci, nechcú situáciu zmeniť – vyhovuje im.

Nedá sa zovšeobecňovať – ľudia, zahrnutí
do sociálnej pomoci, často nevedia alebo
nemôžu situáciu, alebo zmeniť nejaký jej
aspekt.

Niektorí ľudia sa nedokážu naučiť novým
zručnostiam.

Všetci ľudia majú schopnosť učiť sa.
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Ľudia sa lepšie cítia s tými, ktorí majú rovnaký spôsob života a podobné problémy.

Ľudia sa dobre cítia s tými, čo majú rovnaký spôsob života a podobné problémy, ale
nemusí to znamenať, že sa chcú stretávať
a žiť iba s nimi.

Niektorí ľudia sú schopní žiť v spoločnosti
(komunite) len vtedy, keď dosiahnu určitý
stupeň spôsobilosti - sociálneho správania.

Ľudia môžu, bez ohľadu na súčasný stav
sociálnych spôsobilostí, byť súčasťou
spoločnosti. Práve v interakcii s inými, tam,
kde majú nové sociálne skúsenosti, sa učia
a používajú nové schopnosti.

Niektorí ľudia sú iní - to znamená, že
tvoria oddelenú skupinu, s ktorou treba
zaobchádzať inak než s ostatnými.

Všetci ľudia sú osobnosti a majú mať príležitosť na uspokojovanie svojich rôznych
potrieb v rámci spoločnosti.

Ľudia, ktorí poskytujú sociálne služby, vedia, čo je pre ľudí zahrnutých do sociálnej
pomoci najlepšie.

Je veľa rôznych spôsobov, ako poskytovať kvalitné služby a ako zapojiť ľudí do
rozhodovania o službách, ktoré dostávajú,
a o svojom živote – svoje potreby poznajú
najlepšie oni sami.

Niektorí ľudia, hlavne tí, čo nemajú vzdelanie, alebo majú obmedzené mentálne
schopnosti a podobne, sa nevedia rozhodovať rovnako ako ostatní.

Nikto sa nemôže rozhodovať, ak nemá:
informácie, možnosti na výber, porozumenie a znalosť, čo pre neho tieto možnosti
znamenajú. Je to možné vo väčšine prípadov mobilizovať.

Tí, čo majú pomáhať, sú odborníci – sociálni pracovníci.

Potenciálne každý zo sociálneho okolia
môže poskytnúť určitú formu pomoci a
podpory. V prostredí prirodzenej sociálnej
komunity je viac možností.

Je vinou ľudí, ktorí majú problémy, alebo
sa ocitli v situácii sociálnej či hmotnej
núdze, že nedokážu zvládnuť veci tak
dobre ako ostatní.

„Hľadanie vinníka‘ - nie je konštruktívna
forma pomoci. Tou je hľadanie spôsobu,
ako zvyšovať samostatnosť ľudí a zmeniť
problémové správanie.

Spoločnosť nie je pripravená a neprijme
ľudí, ktorí nie sú takí schopní ako ostatní.

Ľudia v spoločnosti prijímajú iných a najlepšie sa to darí vtedy, ak môžu poznať ľudí
ako jedincov v konkrétnych situáciách.

3.5

CIELE A POSTUP PRVÉHO KONTAKTU S KLIENTOM

Často máme potrebu čo najskôr hľadať riešenia situácie klienta. Unáhlené
závery a návrhy však môžu byť problematické. Navyše je dôležité angažovať klienta na riešení jeho situácie, získať jeho spoluprácu. A preto je
potrebné najskôr vytvoriť atmosféru dôvery a uvoľniť prípadné napätie.
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Samozrejme, už prvé okamihy stretnutia s klientom sú zdrojom cenných
orientačných informácií o ňom a o jeho probléme.
Základným cieľom prvého kontaktu je vytvorenie podmienok na spoluprácu s klientom, hlavne vytvorenie atmosféry dôvery.
- ROZTOPENIE ĽADOV
Klient môže mať obavy, môže sa hanbiť, alebo môže vnímať KSP (AKSP)
ako „úradnú osobu“, pred ktorou si musí dávať pozor. Preto po krátkom
predstavení, prípadne vysvetlení dôvodu svojej návštevy, KSP (AKSP)
chvíľu hovorí o neutrálnych veciach, nerozoberá hneď s klientom problém. Napríklad, ak sa stretnutie odohráva v prostredí klienta, tak môžu hovoriť o počasí, o ceste k nemu a podobne. Výhodou je, ak sa KSP (AKSP)
už s klientom trochu pozná (sú z jednej obce), pretože má tak k dispozícii
viac neutrálnych tém na odľahčenie. Pri prezentácii svojej práce, prípadne
dôvodu svojej návštevy, by mal KSP (AKSP) zdôrazňovať záujem o klienta a zameranie na riešenie.
- ORIENTÁCIA V PROBLÉME KLIENTA
Ako sme už uviedli, zdrojom mnohých informácií o klientovi je už prvý
kontakt. Teraz uvedieme to, čo by si mal KSP (AKSP) všímať pri prvom
kontakte. V tejto fáze práce s klientom nejde o aktívne zisťovanie, skôr o
pozorné aktívne počúvanie a pozorovanie. Na jeho základe si KSP robí si
prvé závery. Tie si však overuje a potvrdzuje počas celého procesu práce
s klientom. Na začiatku nekladie otázku za otázkou (to by mohlo vyzerať
ako vyšetrovanie, a to nie je pre prácu s klientom vhodné). Naopak snaží
sa viesť prirodzený rozhovor.
PRÍKLAD:
KSP: „Hovorili ste, že sa to stalo včera...“
Klient: „Áno, bolo to včera, keď som prišiel domov, manželka doma nebola a deti
boli hladné, neumyté, ešte nespali, aj keď už bolo neskoro.“
KSP: „Mám dojem, že s tým spokojný nie ste, však?“
Klient pri rozprávaní často spontánne prejavuje pocity, stačí si ich všímať
a akceptovať. Občas je možné aj slovne pomenovať pozorované pocity
napr.: „ Zdá sa, že vás to dosť hnevá.“ Niekedy sa môžeme aj priamo spýtať napr.: „Čo to pre vás znamená?“
Už počas prvého kontaktu si všímame, ako klient problém vníma. Niekedy nemusí on sám vnímať niektoré veci ako problém (napr. to, že nechodí
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s dieťaťom na očkovanie). Môže byť užitočné vedieť aj to, či vôbec pokladá
problém za riešiteľný, či obviňuje z neho seba alebo iných, či mu problém
pripadá ťažký, alebo má tendenciu ho zľahčovať.
VYTVORENIE ATMOSFÉRY DÔVERY
Na efektívnu prácu s klientom je potrebné vytvoriť atmosféru dôvery a
otvorenosti. To, či takáto atmosféra vznikne, závisí aj od správania KSP
(AKSP). Niektoré postupy KSP (AKSP) majú tendenciu dôveru vzbudzovať a posilňovať, iné je skôr blokujú. Na budovanie dôvery má prvý kontakt kľúčový význam. Uvádzame preto príklady správania z oboch kategórií:
DÔVERU BUDUJEME, KEĎ:

DÔVERU NEBUDUJEME, KEĎ:

- predstavíme sa a stručne povieme, čo je
dôvodom na našu návštevu (stretnutie)
- oslovujeme klienta menom
- správame sa ku klientovi ako k rovnocennému partnerovi
- prejavujeme záujem a snahu klientovi porozumieť – aktívne počúvame
(overujeme si pochopenie a otázkami
spresňujeme jeho výpoveď)
- oceňujeme, že o probléme hovorí a
legitimizujeme jeho pohľad na problém
- dáme mu dosť času, aby si premyslel, čo
chce povedať – nenaliehame
- prejavíme záujem o jeho názor na problém
- necháme klienta prezentovať jeho názory a pocity (aj keď s nimi nesúhlasíme,
alebo sa nám zdá, že je klient dezorientovaný)
- berieme vážne to, čo hovorí ako jeho
pohľad na problém
- sústreďujeme sa na vecný obsah a
nereagujeme na deštruktívne emotívne
výroky
- vyjadrujeme sa vecne, konkrétne a
hovoríme pravdu

- zaujímame rolu učiteľa, rodiča alebo
sudcu
- dopredu si vytvárame a hneď na začiatku hovoríme svoje teórie o probléme
klienta, jeho príčinách a riešení
- prijímame len to, čo je v súlade s našou
predstavou, čo chceme počuť, alebo čo
zodpovedá našej hypotéze o probléme
- skáčeme klientovi do reči a nenecháme
ho dohovoriť
- vyslovujem hodnotiace výroky k tomu
čo klient hovorí - upozorňujeme klienta
na jeho chyby a na jeho „zlyhanie (to
nie je správne, to robíte zle, nestaráte sa a
pod.)
- poučujeme a obviňujeme (používame
slová ako „musíte“ „nesmiete“ „uvedomte
si“ „to je vaša vina“ „sám si za to môžete“ a
pod.)
- hovoríme v náznakoch, robíme tajnosti
(„o tomto nemôžem hovoriť“ „viete, ako to
chodí“ a pod.)
- hovoríme, že vieme, čo si myslí a čo chce
(„chcete dostať peniaze zadarmo“ „myslíte
si, že za to môže starosta“ a pod.)
- pripisujeme mu nejaké úmysly

Dôveryhodné správanie KSP (AKSP) a atmosféra dôvery sú dôležité počas celej práce s klientom, preto, samozrejme, rovnaké zásady komunikácie s klientom uplatňuje KSP (AKSP) aj neskôr.
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3.6 NÁROČNÉ SITUÁCIE PRVÉHO KONTAKTU S KLIENTOM
KSP (AKSP) sa pri prvom stretnutí s klientom môže stretnúť s jeho negatívnou reakciou, alebo môže ísť o klienta, s ktorým je mimoriadne náročné
komunikovať. Uvedieme niekoľko ukážok možného správania klienta.
Uvedené situácie sú náročné preto, lebo kladú nároky na zručnosti a profesionalitu KSP (AKSP). Správanie klienta je len výrazom jeho rozpoloženia
a prežívania situácie problému. Je svojím spôsobom informáciou o tom,
čo situácia pre klienta znamená, resp. o tom, že je pre klienta dôležitá. Nič
viac a nič menej.
- AGRESÍVNE SPRÁVANIE KLIENTA
Niektorí klienti môžu neopodstatnene predpokladať, že KSP (AKSP) je
„nepriateľsky“ zameraný a chce ich napomínať, kontrolovať, postihovať a
podobne. Niekedy takéto očakávania súvisia s predchádzajúcimi represívnymi („trestajúcimi“) a mentorskými postupmi niektorých inštitúcií, ale
môžu byť aj výrazom ich obáv, neistoty a preventívnej obrany. Je dôležité
uvedomiť si, že reakcia klienta má neracionálny (citový) charakter a dohováranie je neúčinné!
POPIS SPRÁVANIA KLIENTA
-

zvýšený hlas, krik
výrazná gestikulácia
osobné slovné útoky
obviňovanie
vyhrážky
výčitky
nadávky

POSTUP KSP (AKSP)
- nepodávať ruku ako prvý
- zachovať pokoj
- uvedomiť si, že ide o momentálne emócie klienta, ktoré majú tendenciu časom „vychladnúť“,
pokiaľ im neodporujeme a neopätujeme ich
- nestáť príliš ďaleko, ale ani sa príliš nepribližovať
- vyhnúť sa „očným“ súbojom – pohľad skôr na
tvár klienta ako priamo do očí
- neapelovať na rozum, nenapomínať, nevyzývať
na upokojenie
- nechať klienta vyrozprávať bez prerušovania
- iba počúvať, čo hovorí a sústrediť sa pritom na
aspoň občasné vecné konštatovania týkajúce sa
problému
- po čiastočnom opadnutí emócií len trpezlivo
zopakovať záujem o problém klienta a jeho
riešenie, prípadne zhrnúť vecné časti jeho vyjadrení a nadviazať na ne zopakovaním prejavu
záujmu
- v prípade neovplyvniteľnej agresie je možné
skonštatovať, že v takejto situácii nie je spolupráca možná a ponúknuť iné stretnutie
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- MANIPULATÍVNE SPRÁVANIE KLIENTA
Prežívanie svojho problému, obavy a silná potreba dosiahnuť rýchlo nejaké riešenie, prípadne nepôsobiť v zlom svetle, môže niekedy viesť k
manipulatívnym výrokom, manipulatívnemu správaniu. KSP (AKSP) sa
niekedy stretáva s klientmi, ktorí preventívne – už vopred – usilujú o zhovievavosť, mäkší prístup, získanie nejakých pomyselných výhod, získanie
spojenca proti inštitúcii alebo iným členom rodiny a podobne. Niekedy sa
zase snažia prekryť alebo vopred ospravedlniť svoj podiel na probléme
alebo svoje správanie.
V tejto fáze práce s klientom obyčajne stačí, ak si uvedomíme, že ide o
manipuláciu a nereagujeme v jej smere – nerozvíjame ju.
POPIS SPRÁVANIA KLIENTA

POSTUP KSP (AKSP)

- často používa citovo podfarbené argumenty
- odvoláva sa na kladné vlastnosti KSP (AKSP) s cieľom získať
súhlas, ústretovosť, pochopenie,
ospravedlnenie a podobne („vy
ste múdry, vzdelaný, citlivý, slušný
... preto uznáte, že....“)
- zdôrazňuje svoje hendikepy
(nemám na to, nemám školu,
pozrite, aký som chorý, slabý ...)
- nejde o sebakritiku
- zdôrazňuje závislosť od iných
(„sám to nedokážem ...“)
- ukazuje svoju obetavosť, hovorí,
že nemá požiadavky pre seba,
ale pre iných – ktorých vlastne
chráni (... ja to chcem pre deti,
pozrite, aké sú bledé...)
- snaží sa v KSP (AKSP) vzbudiť
súcit alebo pocit viny

- uvedomiť si, že manipulatívne správanie nemusí
byť úmyselné, je to spôsob správania, ktorý
sa posilňuje opakovanou skúsenosťou s jeho
úspešnosťou - mnohí ľudia ho dokonca pokladajú za „diplomatický“ spôsob správania
- nevyjadrovať sa k manipulatívnym výrokom
- akceptovať, prípadne vyjadriť pochopenie len
pre skutočnosť, že klient má problém a ťažkosti
(nekomentovať ich manipulatívne zdôvodňovanie)
- vyberať a zopakovať svojimi slovami len nemanipulatívne/vecné výroky klienta, vecný obsah
Klient: Pozrite, ako ho chudáka mám
poslať do školy v zime v takýchto topánkach.“
KSP: „Ak tomu dobre rozumiem, jeden z
vašich problémov je, ako by ste mohli
zabezpečiť potrebné veci pre deti do školy?
- klásť vecné otázky
- nedať sa „vyprovokovať“ k vysvetľovaniu, obhajovaniu svojho vlastného správania
- neodpovedať na manipulatívne otázky, ale
zdôrazniť, že vás zaujíma klientov pohľad na
problém
Klient: „A vy by ste vedeli vyjsť s tak málo
peniazmi, no povedzte? Áno?“
KSP: „Mňa zaujíma, aká je vaša situácia.“
- byť pripravený trpezlivo, opakovane, jednoznačne a vecne požiadať o odpoveď na určité otázky,
resp. popísanie problémov
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- PRÍLIŠ KRITICKÉ SPRÁVANIE KLIENTA
V niektorých prípadoch klienti silne prežívajú pocit krivdy, nespravodlivosti, pocit, že nikoho ich problém nezaujíma a očakávajú riešenia zvonku – od inštitúcií alebo obce. KSP (AKSP) je pre nich predstaviteľ alebo
sprostredkovateľ potenciálnych „vinníkov“ klientovho problému a práve
jemu v úvodnej fáze adresujú všetky výhrady a požiadavky. Takýto prejav je opäť výrazom klientovho pocitu a naliehavej potreby vyjadriť svoj
postoj.
Oponovanie a vyvracanie klientových názorov a argumentov je neúčinné – v tejto fáze práce s klientom by iba posilnilo pocit nepochopenia a
vystupňovalo by kritiku.
POPIS SPRÁVANIA KLIENTA
- poukazovanie často len na
údajné „chyby“ v doterajšom
postupe inštitúcií
- poukazovanie na nezáujem,
„ničnerobenie“
- poukazovanie na nespravodlivosť (porovnávanie sa s iným)
- nespokojnosť s postupom inštitúcií (obce, štátu...)

POSTUP KSP (AKSP)
- dať priestor na vyrozprávanie sa bez prerušovania
- prejaviť záujem a ochotu počúvať
- neprejavovať nesúhlas
- nehodnotiť výroky klienta
- neanalyzovať, neoponovať a nevyvracať konštatovania klienta
- uvedomiť si, že časť kritiky môže byť aj oprávnená, ale v tejto fáze narábať veľmi opatrne so
súhlasom s vecným obsahom všetkých tvrdení
- občas je možné použiť asertívnu techniku „otvorených dverí“
- skôr mlčky akceptovať právo klienta vyjadriť
svoj pohľad na situáciu
- oceniť otvorenosť klienta
- prejaviť pochopenie pre pocity klienta bez toho,
aby vyslovil súhlas s vecným obsahom kritiky
- konštatovať, že práve návšteva (prijatie) KSP
(AKSP) je výrazom záujmu a snahy pomôcť riešiť
jeho problém

- PASÍVNE SPRÁVANIE KLIENTA (MLČANLIVÝ KLIENT)
Sú klienti, ktorí sú v kontakte, hlavne pri prvom stretnutí, pasívni a mlčia.
Je dôležité uvedomiť si, že aj mlčaním nám klient niečo hovorí. Môže to byť
vyjadrenie úzkosti, neistoty, nedôvery, alebo na druhej strane aj neochoty
spolupracovať či odpor. Sociálny poradca by sa mal naučiť dať klientovi
priestor na mlčanie bez toho, aby ho to ešte viac zneisťovalo, dráždilo.
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POPIS SPRÁVANIA KLIENTA

POSTUP KSP (AKSP)

- mlčanie
- neverbálne prejavy plachosti,
nesmelosti, alebo nesúhlasu
- sám od seba nehovorí, reaguje
len na výzvy, niekedy ani na tie
nie
- reagovanie len krátkym jednoči dvojslovnými odpoveďami
alebo len neverbálne (napr.
prikývnutím)
- vyhýbanie sa očnému kontaktu
– pozerá do zeme alebo niekde
bokom

- dať priestor na mlčanie – nenútiť ho rozprávať
- predĺžiť fázu „roztápania ľadov“ a snažiť sa nájsť
tému, ktorá je neutrálna – teda nie je o probléme klienta, ale je pre neho atraktívna
- prejaviť pochopenie pre mlčanie – podeliť sa o
podobnú skúsenosť: „Sú situácie, keď neviem, čo
mám povedať, alebo sa mi jednoducho nechce,
alebo...“
- skúsiť povedať niektoré veci akoby za klienta
a oceniť to, že otvorene vyjadruje súhlas alebo
nesúhlas
- použiť sebaotvorenie – tým, že KSP (AKSP) otvorene povie niektoré veci za seba, povzbudzuje
klienta na „napodobňovanie“
- občas môže použiť otázku, ale viac otázok by u
klienta mohlo prehĺbiť rozpaky
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4. ZISŤOVANIE SITUÁCIE

Nové potrebné informácie o klientovi a jeho alebo s ním súvisiaceho problému získava KSP (AKSP) rôznym spôsobom – z dokumentácie, z rozhovoru, pozorovaním správania a prostredia klienta a podobne. Na základe
nich sa vytvárajú diagnostické závery – v čom je problém, ako vznikol,
ako dlho trvá, kto je do neho zapojený, aké riziká z neho vyplývajú (ako
sa môže ďalej vyvíjať). Problém je dobré popísať a overiť si u klienta, či
popis zodpovedá jadru problému.
Tieto závery však nikdy nie sú deﬁnitívne. V ďalších fázach vždy overujeme, či naše diagnostické závery boli správne alebo nie. Teda pomáhame
klientovi a popri tom uvažujeme, či naša diagnóza bola správna a ak nie,
potom meníme aj ciele práce s klientom.
Sociálny pracovník uvažuje, čo by mohol včleniť do kontraktu. Ako sme
už uviedli, popri zisťovaní informácií je nevyhnutné stále budovať vzťah
s klientom. Myslí sa tým snaha spolupracovať s klientom a budovať vzájomnú dôveru. Bez toho, aby klient dôveroval sociálnemu pracovníkovi,
nie je možné očakávať u neho zmeny. S dôverou súvisí aj potreba toho,
aby zisťovanie bolo prirodzené a klient sa necítil ako objekt „policajného
vyšetrovania“.

25

4.1

AKÉ INFORMÁCIE SÚ POTREBNÉ

Na základe orientačných informácií o klientovi, ktoré sme získali v prvej
fáze práce s klientom (ale napríklad aj od iniciátora) sa rozhodujeme, aké
ďalšie informácie sú potrebné, aby bolo možné vytvoriť si obraz o probléme a hlavne navrhovať ďalší postup.
V práci KSP (AKSP) je často problém a jeho príčina zjavná, ale niekedy je
ich formulovanie zložitejšie a je potrebných veľa údajov.
Informácie o klientovi a pátranie po tom, v čom je problém, zisťujeme vždy
so zreteľom na štyri základné otázky:
ČO JE VLASTNE PROBLÉM

ČO BRÁNI JEHO RIEŠENIU
(RESP. AKÉ SÚ JEHO PRÍČINY,
ČO HO UDRŽUJE – PREČO
TRVÁ)

AKÉ MÁ DÔSLEDKY
A PRE KOHO

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ,
ABY BOLO MOŽNÉ HĽADAŤ
RIEŠENIE
ČO JE VLASTNE PROBLÉM
Je dôležité si uvedomiť, že nie vždy je problém klienta to, čo máme ako
prvú informáciu, alebo to, čo ako problém sformuloval ten, kto nás oslovil
(iniciátor).
PRÍKLAD:
Iniciátorom práce s klientom je škola, ktorá upozornila na záškoláctvo dieťaťa.
No záškoláctvo môže byť problémom typu poruchy správania dieťaťa, zároveň
poukazuje na nejaký problém v oblasti rodičovského správania a rodičovských
zručností, alebo problém rodiny rôzneho typu od ﬁnančných problémov a neschopnosti si s nimi poradiť až po narušené vzťahy v rodine, alebo ťažký problém oboch rodičov napríklad typu závislosti od alkoholu. Čo sa aj ukáže.
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ZÁVER:
Problém, ktorý treba riešiť, je alkoholizmus rodičov pri súčasnom alebo dokonca prioritnom zabezpečení ochrany detí a starostlivosti o ne. Záškoláctvo
dieťaťa je skôr dôsledok problému, čo však neznamená, že sa ním nebudeme
zaoberať.
AKÉ MÁ DÔSLEDKY A PRE KOHO
Nie vždy je problém pôvodne identiﬁkovaného klienta (teda toho, kto nám
bol ako klient ohlásený) negatívny iba pre neho, dokonca sa môže stať, že
on sám vlastne svoje správanie za problém nepokladá.
PRÍKLAD:
Závislosť od alkoholu nemusí samotný alkoholik vôbec vnímať ako problém, ale
má dôsledky na celú rodinu, napríklad ekonomické (nielenže prepije peniaze, ale
nie je schopný nájsť si a udržať zamestnanie), ohrozenie zdravého psychického
aj fyzického vývoja dieťaťa a podobne. Pri riešení pôvodne avizovaného problému otca (napr. zdravotných problémov a vybavenia ochranného príspevku) sa
zistí, že zdravotné problémy sú dôsledok pitia, ktoré má aj iné dôsledky. Je to
vlastne problém rodiny a klientom KSP (AKSP) sa v tomto prípade stáva celá
rodina a pomoc potrebujú viacerí alebo všetci jej členovia.
ZÁVER:
Je podobný ako v predchádzajúcom príklade. Keďže tu spomíname otcovu závislosť od alkoholu – teda len jedného z rodičov, okrem riešenia problému alkoholizmu je problémom aj situácia zvyšku rodiny, matky a detí. To znamená tých,
čo znášajú dôsledky. V tomto prípade teda pracujeme aj s matkou a venujeme
sa tomu, ako jej pomôcť hľadať možnosti postarať sa v takejto situácii o deti a
zlepšiť si ekonomickú situáciu.

ČO BRÁNI RIEŠENIU PROBLÉMU (RESP. AKÉ SÚ JEHO PRÍČINY, ČO HO UDRŽUJE – PREČO TRVÁ)
Položiť si otázku, čo bránilo doteraz riešeniu problému (prípadne, aké kroky k jeho riešeniu klienti už podnikli a s akou úspešnosťou), môže mať
význam preto, lebo takto postavená otázka nám často pomôže nájsť skutočný problém, resp. jeho jadro. Nielen dôsledok, ktorý sme za problém
pokladali.
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PRÍKLAD:
Ak je napríklad podľa prvých informácií problémom hmotná núdza rodiny,
môže sa ukázať, že prekážkou jej dostatočného alebo aspoň lepšieho riešenia je
neschopnosť rodičov aktívne si zistiť informácie potrebné na uplatnenie niektorých dávok hmotnej núdze, ovplyvnená aj ich negramotnosťou, ku ktorej sa
nechcú priznať.
ZÁVER:
Stav neriešenej hmotnej núdze je teda možno dôsledkom nedostatočných zručností dospelých členov rodiny – rodičov, a to je to, čo problém udržuje. Treba
ho riešiť, pri súčasnom doriešení aktuálnej ekonomickej situácie.

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ, ABY BOLO MOŽNÉ HĽADAŤ RIEŠENIE
Už dopredu na základe prvých informácií sa dá niekedy predpokladať,
ktoré údaje budú potrebné pri riešení príslušného typu problému a KSP
(AKSP/ ich zisťuje so zretreľom na túto skutočnosť.
PRÍKLAD:
Podľa prvých informácií od detského lekára problémom je zanedbanie preventívnych lekárskych prehliadok a očkovania dieťaťa. Matka je sama s viacerými
deťmi v osade vzdialenej niekoľko kilometrov od zdravotného strediska a dosť
ďaleko od najbližšej zastávky autobusu. Už pri prvom kontakte vidíme, že o deti
sa snaží starať, ale nezvláda všetko. Má napríklad problém dostať sa naraz so
všetkými k lekárovi. Je evidentné, že si to nevie zorganizovať.
ZÁVER:
Už z týchto informácií je zrejmé, že bude užitočné zisťovať jej sociálne zázemie,
ďalších členov rodiny a sociálne okolie, na ktorých by sa prípadne mohla obrátiť
o pomoc.
Vzhľadom na uvedené štyri základné otázky sa zaujímame nielen o človeka, ktorý za nami príde a my v ňom vidíme klienta, ale aj jeho deti, manželku a podobne, pretože v sociálnej práci pracujeme s jedincom, ktorý má
najmä problém vo vzťahu k iným (ani jeden alkoholik nemá problém so
svojím pitím. S tým majú problém jeho žena a jeho deti).
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ZAMERIAVAME SA NA ZÍSKANIE RÔZNYCH TYPOV – OKRUHOV INFORMÁCIÍ:
SOCIÁLNE OKOLIE

RODINA
OSOBA

- OSOBNÉ INFORMÁCIE O KLIENTOVI A JEDNOTLIVÝCH ČLENOV RODINY
• Osobné informácie. Sú to základné informácie o klientovi podľa okolností už od detstva až po súčasnosť. Sú zamerané na osobnú históriu
(jeho osud, individuálne zážitky a skúsenosti), ale aj na súčasnosť: aký
je, ako sa správa v rôznych situáciách, ako sa správa vo vzťahu k iným
ľuďom – hlavne členom rodiny, kto a čo je pre neho dôležité, ako sa
stavia k povinnostiam, ako trávi voľný čas a podobne
• Informácie o vzdelaní a zamestnaní v minulosti aj v súčasnosti. Aké
má klient ukončené vzdelanie, eventuálne prečo ho nemá ukončené.
Kde doteraz pracoval a za okolností o prácu prišiel. U detí priebeh školskej dochádzky, spôsob prípravy do školy a školské výsledky a prípadné problémy v škole.
• Informácie o zdravotnom stave a jeho prípadnom riešení. Či je klient
zdravý. Ak nie, aké má zdravotné problémy. Do akej miery ho zdravotné problémy obmedzujú v bežnom živote. Ako sa liečil a ako pristupoval k liečbe.
- INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RODINY V MINULOSTI AJ V SÚČASNOSTI
Väčšinou sú užitočné informácie o rodinnej konštelácii – kto všetko patrí do rodiny (dospelí, predchádzajúci partneri, deti), a to aj do širšej rodiny (súrodenci rodičov, starí rodičia, príbuzní, s ktorými sú v kontakte
a s ktorými nie). Mnohokrát má význam zisťovať, aké sú ich vzájomné
vzťahy, či si pomáhajú, alebo sú v konﬂikte, ako komunikujú. Ako často
a s kým sa stretávajú zo širšej rodiny. Kto sa na koho najviac spolieha,
kto komu sa zdôveruje. Ako vlastne rodina žije, aké má zvyky a tradície. Ako sú v rodine rozdelené roly, kto má aké povinnosti a nepísané
práva, kto o čom rozhoduje. Aké sú manželské vzťahy a vzťahy medzi
rodičmi a deťmi. No aj také veci, ako sú peniaze a hospodárenie, bývanie a zabezpečovanie základných životných potrieb.
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Akými náročnými situáciami musela rodina prejsť, ako ich riešila. Ako
sa vyrovnáva so špeciﬁckými problémami jednotlivých svojich členov:
choroby, postihy, úmrtia, závislosti, kriminalita a podobne.
- INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNEHO OKOLIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNYCH KONTAKTOV.
Sú situácie a problémy, keď aj informácie o sociálnom okolí klienta
majú význam. V akom prostredí žije. Ako vychádza so susedmi a s ďalšími ľuďmi v okolí. S kým sa priatelí a prečo. Aké zvyky sú v príslušnej
komunite. Aké sú jeho najčastejšie formálne kontakty: s obcou, inštitúciami a prečo.
- INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SAMOTNÉHO PROBLÉMU
Posledným typom informácií je anamnéza problému klienta. História
problému, ako a kedy sa začal, čo spôsobilo jeho vznik a priebeh. Veľmi
dôležité je poznať súhrn všetkého, čo už klient podnikol, aby svoj problém riešil. Aké vyšetrenia absolvoval, do akej miery bol sám pri riešení
aktívny, aké postupy už vyskúšal a s akým úspechom. Ako vidí on sám
príčiny neúspešnosti riešenia problému, ako ho prežíva, či ho vníma
ako riešiteľný. Koho do jeho riešenia zapojil, s kým o probléme hovoril. S akými inštitúciami pri riešení spolupracoval. Tieto informácie sú
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dôležité pre to, aby KSP (AKSP) nenavrhoval postupy, ktoré už klient
neúspešne vyskúšal, aby ho neposielal na vyšetrenia či rozhovory, ktoré už absolvoval.

4.2 METÓDY NA ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ
Zisťovanie nie je nejaká izolovaná činnosť. Uskutočňuje sa vlastne neustále
od iniciácie práce s klientom. Už spôsob, akým a od koho sa dozvieme, že
klient má problém, je často informáciou aj o klientovi. Okolie jeho domu,
aj jeho príchod na stretnutie sú zdrojom informácií o ňom. Jeho prejav počas celej spolupráce a správanie ľudí z jeho okolia nám stále dokresľujú
situáciu. Napriek tomu, že príležitosť registrovať informácie o klientovi
priebežne stále trvá, je užitočné, aby sa KSP (AKSP) na zisťovanie pripravil a urobil si prehľad informácií, ktoré potrebuje, a predstavu, ako by ich
mohol zistiť. Je veľa možností, ako získať informácie o klientovi a jeho
aktuálnej situácii. Tie, ktoré má k dispozícii KSP (AKSP), je možné rozdeliť
do troch kategórií: pozorovanie, rozhovor a analýza dokumentov
POZOROVANIE
Pozorovanie sa začína od prvej chvíle stretnutia s klientom. Dokonca ešte
skôr, pretože napr. pri návšteve má KSP (AKSP) možnosť vidieť prostredie, v ktorom klient žije, a stopy jeho činnosti (upravenosť okolia domu,
záhradka, neupratané hračky detí, rozvešaná vypraná bielizeň a pod.). Má
možnosť sledovať ľudí, ktorí sa v okolí pohybujú. To všetko sú informácie
o klientovi a jeho živote, jeho rodine a fungovaní. Je dôležité všímať si
rôzne detaily, ktoré môžu neskôr situáciu dokresliť, alebo byť podkladom
na následný rozhovor. I keď pozorovanie prináša veľa informácií a my
si robíme predbežný názor, treba byť veľmi opatrný v tom, aké závery z
neho vyvodíme a brať do úvahy aj možný omyl a subjektivitu.
Objektom pozorovania je všetko, čo nám môže povedať nejakú informáciu
o klientovi a jeho probléme:
- vzhľad a úprava klienta (čistota, štýl oblečenia, stopy únavy a podobne)
- verbálne aj neverbálne správanie klienta a jeho spôsob vykonávania
rôznych bežných činností (o niektoré činnosti môže KSP/AKSP aj požiadať, aby mal možnosť vidieť, ako si s nimi klient poradí)
- prejavy emócií a známky zdravotného stavu
- prostredie a veci, ktoré klienta obklopujú a ktoré vytvára (poriadok a
čistota v byte, výzdoba bytu, kútik na hranie detí, množstvo hračiek,
zvyšky jedla a pod.)
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-

prítomnosť ďalších ľudí a ich vzájomné správanie (ako odpovedá
klient na otázky detí, aký je vo vzťahu k ďalším členom rodiny, kto sa
na rozhovore s KSP/AKSP chce zúčastniť, kto nie, ako sa správa k náhodnej návšteve a podobne).

PRÍKLAD:
Starosta vám dal informáciu, že v rodine R. by mohol byť nejaký problém so starostlivosťou osamelej matky o deti. Prichádzate k domu R. Pred domom behajú
tri deti vo veku 3 – 6 rokov. Vonku je chladno okolo 0° C. Najmenšie dieťa je v
pančuškách, neobuté a v nejakom veľkom tričku, ďalšie dve majú tepláky. Oblečené sú slabo, ale nie sú špinavé. Hádžu po sebe nejaké palice. Neďaleko, asi 200
m, je potok, ktorý je v tom čase mierne rozvodnený. Dom stojí trochu osamote a
v okolí nikto nie je. Pýtate sa detí na matku, jedno kričí, že spí. Dvere bez zámky
a kľučky sú pootvorené. Pri dverách je položená zvinutá plienka – evidentne
použitá. Vedľa nej vedro. Klopete. Po čase vychádza žena. Vyzerá rozospato, po
chvíli sa zosunie a sadá si na prah dverí. Chytá sa za hlavu. Vzápätí sa pribatolí malé asi 2-ročné dieťa od pása dolu vyzlečené a pokúša sa vyštverať matke
na kolená. Žena si ho privinie, dieťa si zaborí tvár do jej pleca. Ďalšie z detí si
prisadne a žena ho jednou rukou objíme. Potom sa pokúša vstať, ale s dieťaťom
na rukách sa jej to nedarí, tak ho položí a vstáva, pridŕža sa rámu dverí. Hovorí
pomaly a ťažko. Občas si rukou siahne na brucho.

ZÁVER:
Deti sú naozaj dnes ponechané samy na seba a vlastne aj ohrozené. Sú malé, v
blízkosti je potok. Podľa oblečenia sa dá usúdiť, že vybehli von len v tom, v čom
zrejme aj spali, a teda nikto ich ráno neobriadil. Čisté oblečenie však napovedá,
že nejde jednoznačne o trvalejšiu nestarostlivosť. To potvrdzuje aj plienka s
vedrom – akoby sa žena pokúšala ju preprať, ale nedokončila to. Podľa toho,
ako sa deti správajú k matke a ona k nim, sa dá usudzovať o vcelku pozitívnom
vzťahu. Matka nie je v poriadku – nie je však jasné, čo sa s ňou deje. To bude
ešte obsahom rozhovoru.
ROZHOVOR
Rozhovor s klientom je základný a najnosnejší zdroj informácií. Zisťovací rozhovor nie je ohraničenou fázou, lebo v priebehu práce s klientom
sa často opakovane vynára potreba nových informácií. Je dôležité, aby sa
nepodobal výsluchu, klientovi treba dať priestor, aby mohol voľne podľa
seba referovať o svojich ťažkostiach a z jeho rozprávania si vyberať rele32

vantné údaje. Je užitočné dávať otvorené otázky, ktoré umožňujú voľnú
odpoveď klienta. Začínajú sa väčšinou slovami: ako... (...postupujete, ...sa
to stalo, ...sa prejavuje, ...to súvisí a pod.), čo... (... je dôležité, ...vás trápi,
...sa to stalo, ...je dôvodom a pod.). Ak má KSP (AKSP) potrebu doplniť
informácie, môže počas rozhovoru alebo na záver dávať doplňujúce a konkretizujúce otázky. Niekedy sa klient zdráha na niektorú otázku odpovedať, nie je dobré ho tlačiť do odpovede. Môžeme sa k téme vrátiť neskôr.
KSP (AKSP) ho však môže upozorniť na to, že je možné spolu riešiť iba tie
problémy, o ktorých niečo povie. Tiež sa môže stať, že klient uvádza fakty,
ktoré si navzájom odporujú, alebo sa môže zdať, že s problémom nesúvisia. Je dôležité vypočuť si všetko, čo nám klient hovorí. V rámci objasňovania ho môžeme požiadať, by povedal on sám, ako tieto fakty súvisia s jeho
problémom. Pozor si treba dávať na otázky začínajúce slovom „prečo“,
lebo vytvárajú pocit kontroly, nátlaku, obvinenia a podobne.
PRÍKLAD:
Klientka: Napísala som učiteľke papier, že syn bol chorý. On je taký chorľavý.
KSP: To je zlé, ak má dieťa zdravotné problémy. Môžete mi porozprávať viac o
tom, aké má problémy?
Klientka: Veď vidíte. On je taký dengľavý a stále kašle. Celú noc kašle. To ho
mám pustiť do tej zimy?
KSP: Je pochopiteľné, že máte obavy o jeho zdravie.
Klientka: Veď je to moje dieťa. Každý sa bojí o svoje dieťa.
KSP: Čo hovorí na jeho stav lekár?
Klientka: Viete, kde my máme doktora? A koľko je tam vždy ľudí? To mám
nechať ostatné deti tak dlho samé doma? Alebo ich zobrať a platiť všetkým autobus? Ešte tam niečo chytia a budú choré všetky.
ZÁVER:
Už táto krátka ukážka rozhovoru dáva informácie o probléme matky s viacerými
deťmi. Na popísanej situácii vidíme, ako rozmýšľa pri riešení bežných problémov
v starostlivosti o deti. Samozrejme, je to len malá ukážka na to, aby sme mohli robiť hlbšie závery. Dôležité je, že KSP (AKSP) sa v tomto prípade zdržal výsluchu
a mentorovania a skôr povzbudzoval matku, aby mu porozprávala viac.

ANALÝZA DOKUMENTOV
Ďalším zdrojom informácií o klientovi je analýza dokumentov. Dokumenty sú materiály, ktoré zaznamenávajú alebo dokladajú rôzne udalosti ale33

bo činnosti klienta či iných ľudí alebo inštitúcií a majú súvis s problémom
a situáciou klienta.
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Úradné dokumenty sú tie, ktoré vydala klientovi nejaká inštitúcia a ktoré
nám klient alebo priamo inštitúcia poskytne (súdne rozhodnutia o rozvode manželstva, o úprave majetku, o rozsudku, o materských príspevkoch
a rodinných prídavkov, o dávkach v hmotnej núdzi, vysvedčenia, predvolania na súd alebo políciu, psychologický alebo špeciálnopedagogický
posudok, exekučné rozhodnutie o vysťahovaní alebo konﬁškácii majetku
a mnoho ďalších). KSP (AKSP) si väčšinou nezakladá do evidencie originály úradných dokumentov, hlavne nie tie, ktoré sú dokladom pre klienta.
Postačujú kópie (samozrejme, ak klient súhlasí a je to nevyhnutné, aby sme
ich mali na ďalšiu prácu v prospech klienta).
SÚKROMNÉ A INÉ DOKUMENTY
Za súkromné dokumenty považujeme dokumenty, ktoré nemajú oﬁciálny
charakter. Väčšinou ide o písomnosti, listy, kresby, fotograﬁe, výstrižky z
novín, ktoré si klient archivuje z rôznych dôvodov. Niekedy iba na pamiatku, niekedy má pocit, že nimi môže niečo preukázať a podobne. K neoﬁciálnym dokumentom môžu patriť aj jeho denník, záznamy, poznámky z
nejakej akcie, evidencia výdavkov a mnohé ďalšie. Môže ísť o dokumenty
klienta alebo aj iných osôb, ktorých sa jeho problém týka.
PRÍKLAD:
Klientka si chce uplatniť nárok na dávky v hmotnej núdzi. Nevie však s istotou,
či spĺňa podmienky na to, aby jej situácia bola posudzovaná ako stav hmotnej núdze. Príde sa poradiť a prinesie so sebou niekoľko dokumentov: nájomnú
zmluvu a ústrižky o zaplatení nájomného, upomienku na zaplatenie energií,
list, ktorý písala svojmu bývalému partnerovi a ktorý sa vrátil ako nedoručiteľný, výplatnú pásku, rodné listy detí, prepúšťaciu správu z nemocnice o
ukončení hospitalizácie jej dieťaťa, rôzne účty a zošit s prehľadom výdavkov na
zdokumentovanie nevyhnutných životných nákladov
ZÁVER:
Niektoré z dokumentov síce oﬁciálne pri uplatnení dávok v hmotnej núdzi nebude potrebovať, ale dokumentujú jej situáciu. Spolu s rozhovorom umožňujú
posúdiť jej nárok na dávky v hmotnej núdzi a KSP (AKSP) s ňou preberie ďalší
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postup. Zároveň vypovedajú o jej prístupe k hospodáreniu. Evidencia výdavkov
svedčí napríklad o snahe rozumne hospodáriť a plánovať. Zachovalosť dokladov
a ich uloženie v samostatnej zložke napovedá niečo o jej zmysle pre systém a
poriadok.

4.3 ZÁVER ZISŤOVANIA
Výsledkom zisťovania je popis situácie klienta a jeho problému. Pascou je
snaha vyjadriť záver vo všeobecných kategóriách. Tie výsledok zisťovania
zahmlievajú a neraz majú charakter „nálepky“. Je tiež problematické, ak sa
sociálny pracovník stavia do „role jasnovidca“, pripisuje klientovi úmysly,
uvádza svoje vlastné teórie a vysvetlenia správania klienta a príčin jeho
situácie, hodnotí klienta v zmysle určovania viny – či chyby a podobne.
Konkrétny vecný popis situácie je užitočnejší a aj použiteľnejší pre ďalšiu
prácu s klientom

PRÍKLAD:
NEVHODNÁ FORMA ZÁVERU ZISŤOVANIA:
Klientka je osamelá matka s 3 deťmi. Vyhýba sa práci, ponuku zamestnať sa
odmieta. Manžel ju opustil pravdepodobne pre jej pitie. Výchovu detí, ktoré má
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v starostlivosti, zanedbáva. Dôsledkom je ich záškoláctvo a ohrozenie zdravého
vývinu.
VHODNÁ FORMA ZÁVERU ZISŤOVANIA:
Iniciátorom práce s klientkou bola škola. Dôvodom bolo zameškané vyučovanie detí a nedostatočná príprava na vyučovanie. Klientka je 38-ročná žena. Má
základné vzdelanie. Je dva roky nezamestnaná. Možnosť zamestnania, ktorú
jej sprostredkoval UPSVR, vyžadovala cestovanie, a to je, podľa nej, z miesta
jej bydliska problém. Má tri deti vo veku 8, 12 a 14 rokov. Všetky sú žiakmi
ZŠ. Za posledný mesiac majú niekoľko neospravedlnených vyučovacích hodín
Ako uvádza klientka, dôvodom bola snehová kalamita, kvôli ktorej nepremávali
autobusové spoje. Do školy to majú deti cca 8 km. Ospravedlnenie pre učiteľku
deťom nedala, pretože predpokladala, že v škole o situácii s dopravou vedeli.
Inak chodia do školy, ale niekedy je problém s nákupom učebných pomôcok Pred
3 rokmi ju opustil manžel – na deti jej prispieva len minimálne, pretože má už
novú rodinu a nízky príjem.
Za najväčší problém pokladá nedostatok ﬁnančných prostriedkov. Poberá dávky
v hmotnej núdzi, ktoré by mohli byť vyššie, keby bola v obci možnosť zapojiť sa
do aktivačných prác. Nedostáva ani príspevok na bývanie. Na nájomnom má
už niekoľkotisícový dlh. Uvádza, že je zo svojej situácie zúfalá a priznáva, že
niekedy (asi raz za mesiac) si „pomáha“ tým, že sa opije.
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5. DOHODA – JEDNA Z METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE

Dohoda alebo kontrakt je metóda, ktorá má veľmi široké využitie. Vychádza z bežného života, ktorý nie je možný bez vzájomných dohôd medzi
jednotlivcami, v rodine, medzi jednotlivcom a spoločenstvom, v rámci spoločenstva či štátu alebo sveta. Dohoda znamená dobrovoľný krok, ochota
plniť záväzky voči iným osobám. Má vždy minimálne dve strany – tie sa
zaväzujú niečo vykonať alebo nevykonať tak, aby sa uspokojili záujmy
jedného alebo druhého, jedných alebo druhých, či viacerých. Sú dohody
osobné (o vzájomnej vernosti, spolupráci pri nejakej činnosti), pracovné
(niekto niečo vykoná za niečo alebo z nejakého dôvodu), dohody krátkodobé (dohoda o výpomoci na tento týždeň), alebo dlhodobé (manželstvo
je tiež istá forma dohody o spolunažívaní). Dohoda ako spoločenský úkon
sa dá účinne využiť aj v práci s ľuďmi a využívajú ho mnohé pomáhajúce
profesie, medzi nimi aj sociálna práca.
Používať metódu dohody znamená vytvoriť dohodu medzi KSP (AKSP) a
klientom a pracovať s ňou ako s účinným nástrojom na spoluprácu. Vyplýva z očakávaní klienta, jeho potrieb, z diagnostických záverov a cieľov práce s klientom. Dohoda môže byť písomná (ak chceme klienta viac zaviazať
plnením a obsahuje viac bodov), alebo slovná (ak je dohoda jednoduchšia
a chceme viac budovať vzájomnú dôveru – „vzájomne si dávame slovo“).
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Dobrá dohoda je:
- dobrovoľná (nedobrovoľná dohoda nie je dohodou, ale manipuláciou)
- podľa možnosti jednoduchá, aby sama nevytvárala komplikácie a nedorozumenia
- obojstranná (na niečo sa zaviaže klient a na niečo sociálny pracovník)
- časovo vymedzená („dovtedy sa uskutoční to a to“)
- podľa možnosti merateľná (ak chceme napríklad hovoriť o zlepšení komunikácie, musíme hovoriť o konkrétnych veciach, napríklad záväzok
„počas rozhovoru nevybuchne môj hnev“)
- taká, ktorá vytvára možnosť, aby bola preformulovaná (niekedy sa
ukáže, že dohoda nebola dobrá, a preto ju treba zmeniť),
- realistická (nezaväzovať sa k niečomu, čo sa nedá splniť)
- taká, ktorá obsahuje položku čo ďalej, ak sa dohoda nebude napĺňať
- dobrovoľne odsúhlasená (prípadne podpísaná oboma stranami).

PRÍKLAD:
Klient má problémy pri vybavovaní v úradoch. Dohoda medzi KSP (AKSP)
môže obsahovať aj takúto položku: „KSP bude pripravený klientovi v úrade
pomôcť s tlačivami, pomôcť s vyjasňovaním podmienok sociálnych dávok vtedy,
ak nebude používať vulgárne výrazy, osočovať úradníka, alebo zvyšovať hlas.“
Tu vidíme jasne formulovanú krátkodobú formu kontraktu, kde je zakotvený
prvok reciprocity. Sociálny pracovník vykoná to a to, ak sa klient bude správať
takto a takto.
Takúto dohodu nazývame výmennou, to znamená jedna strana urobí
transakciu, výmenu s druhou. Klienti niekedy preceňujú svoje sily, a tak
je vhodné zvážiť, či je reálne, aby sa dohoda naplnila. KSP (AKSP) môže
klienta korigovať, aby si volil skôr malé kroky na riešenie malých úloh
ako veľké skoky. Tie sa málokedy splnia. Nie vždy sa to však KSP (AKSP)
podarí, a tak je možné potom dohodu upraviť tak, aby bola dosiahnuteľná.
Ak klient nemôže, nedokáže, alebo okolnosti zabránia plneniu dohody, je
možné ju zmeniť tak, aby bolo možné ju naplniť (preformuluje sa). Nemyslí sa tým však prehliadanie nedostatkov, drobných úskokov či podvodov klienta. Myslí sa tým zmeniť dohodu, ak sme nedocenili okolnosti,
klient sa snažil, ale záväzok bol nad jeho sily, objavili sa nové skutočnosti,
o ktorých sme predtým nemohli vedieť a pod.
Práca s dohodou môže byť niekedy náročná. Problém je, ak je dohoda medzi KSP (AKSP) a klientom nevyvážená. Stáva sa to obyčajne zo strany
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klienta. Klient uvažuje o viacerých krokoch a zmenách a KSP (AKSP) mu
sám z vlastnej iniciatívy nič neponúka. Klient môže mať pocit, že sa od
neho chce záväzok, ale na druhej strane nevidí zaangažovanosť. O nereálnej dohode sme hovorili vyššie. Ak sa vyskytne, je možné pracovať s hodnotením vlastných schopností klienta a jeho vnímaním reality. Pre klienta
to môže byť významná téma.
PRÍKLAD:
Nezamestnaný klient do dohody navrhne, že v budúcom týždni odpíše na desať
inzerátov. Pritom si sám neuvedomuje, že nemá zdroj inzerátov. Sebavedome
však vyhlasuje, že napísať desať listov nie je problém. Ak sa ho KSP (AKSP)
nepýta na zdroje inzerátov, sám si tento záväzok dá bez rozmýšľania.
Dôvernosť je v sociálnej práci rozhodujúca. Platí to aj pre dohodu. Ľudia
môžu byť citliví na otázky, ktoré pre ostatných môžu byť absolútne nepodstatné. Ak tento fakt KSP (AKSP) nedocení a spomenie alebo zverejní obsah dohody s klientom, ohrozuje nielen dôveru medzi ním a klientom, ale
aj sociálnu prácu v celom jej poslaní. Informácie sú dôverné a len dôverná
a špeciﬁcká dohoda (u každého klienta je dohoda iná) môže byť v sociálnej
práci účinná. Ak chceme vytvoriť dobrú dohodu, musí byť zrozumiteľná,
ak sú v nej cudzie slová a klient im nerozumie, dohoda je zbytočná a formálna. Pri práci s dohodou je však vhodné hovoriť s klientom, na čo slúži.
Dohoda nebude účinná, pokiaľ v nej klient nevidí nejaký zmysel. A tým
zmyslom je to, či mu pomôže alebo nie. Umenie sociálnej pomoci spočíva v
tom, ako povedať, aby klient mal snahu dohodu spoluvytvárať a plniť.
V praxi sa občas stáva, že sociálni pracovníci využívajú niektoré nátlakové
metódy. Všeobecne nie sú vhodné, aj keď v niektorých osobitných prípadoch môžu mať zmysel. V prípade dohody to však zmysel nemá nikdy.
Veľmi nebezpečnou cestou je snaha využiť dohodu na zastrašovanie, manipuláciu, represiu, trestanie.
PRÍKLAD:
V terénnej práci s mládežou s poruchami správania pracujú sociálni pracovníci
s dohodou. Jedným z bodov dohody je, že klienti sa budú jedenkrát týždenne
zúčastňovať na spoločných stretnutiach. Niektorí z nich začali na stretnutia
chodiť, no neskôr prichádzali veľmi nepravidelne. Jeden zo sociálnych pracovníkov začal ich dohodu využívať ako nástroj nátlaku. Vyhrážal sa, že ak neprídu,
pôjde aj s dohodou na políciu, a policajti ich privedú na spoločné stretnutie.
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Takúto situáciu môžeme považovať za zneužitie dohody zo strany sociálneho pracovníka. To, že ju občas chcú zneužiť klienti, nie je nezvyčajné.
Možno práve preto sú klientmi sociálnych pracovníkov. Ľudia, ktorým sa
darí manipulovať, alebo sa im osvedčilo manipulovanie druhými, budú v
tom pravdepodobne pokračovať aj pri spolupráci so sociálnym pracovníkom. To však už je otázka posudzovania klientov a procesu práce s nimi.
Nešikovná práca s dohodou môže KSP (AKSP) aj skomplikovať život.
Všetko, čo je rizikové, môže byť nebezpečné aj pre neho. Môže byť tak isto
nerealistický, do dohody vloží nemerateľné sľuby, precení svoje schopnosti, ohrozí vlastné súkromie. Kontrakt nemá viesť k tomu, aby sa KSP
(AKSP) stal obeťou svojej práce, naopak má pomáhať obidvom stranám.
Klientovi aktívne hľadať nové možnosti svojho sociálneho života, pre KSP
(AKSP) má vytvoriť rámec pravidiel a hraníc spolupráce.
Dohoda vytvára kvalitné východisko na celkovú prácu s klientom. Môžeme sa k nej pravidelne vracať, je súhrnom pravidiel spolupráce klienta a
KSP (AKSP), môžeme v nej vidieť postoje klienta, deﬁnujeme si čiastkové
a celkové ciele. Môže sa týkať metód práce, časového rámca, musí obsahovať záväzky klienta a KSP (AKSP). Dohoda uľahčuje spoluprácu, ľahko sa
v nej dajú identiﬁkovať jej problematické body, je prostriedkom k plánovaniu práce s klientom, deﬁnujú sa v nej klientove priority a očakávania.
Dohoda môže obsahovať1:
- pravidlá terénnej sociálnej práce
- ponuku a požiadavky na klienta
- ponuku sociálneho pracovníka z vlastnej strany
- najdôležitejšie problémy klienta (odporúčajú sa maximálne tri)
- osobitné ciele (pre každého klienta) a možnosti riešenia problémov
- úlohy/záväzky klienta a úlohy/záväzky sociálneho pracovníka
- odhadovaný časový rámec spolupráce a predpokladaný plán spolupráce.
Dohoda je založená na spolupráci a na dôvere. Môže mať písomnú i ústnu formu. Je to dobrovoľná dohoda dvoch slobodných ľudí o vzájomnej
spolupráci.

1

Sheafor, Horejsi, Horejsi (1991), doplnené
40

6. RIEŠENIE PROBLÉMU - SOCIÁLNA INTERVENCIA

Ako sme už uviedli, práca s klientom sa nezameriava iba na riešenie aktuálneho problému, ale sleduje aj dlhodobejší a trvalejší zámer, ktorým je
schopnosť klienta predchádzať problémom príp. poradiť si s ich riešením
aj v budúcnosti. Je dôležité, aby klient za svoju situáciu a jej riešenie postupne preberal zodpovednosť. Tento cieľ sledoval už kontrakt s klientom.

6.1

SMEROVANIE PRÁCE KSP (AKSP) S KLIENTOM

Hovorili sme, že cieľom práce s klientom je v tom najširšom slova zmysle
zlepšiť kvalitu jeho života. Súčasťou je aj to, aby si klient sám v budúcnosti
vedel poradiť – aby získal kontrolu nad svojim životom a nepotreboval
pomoc iných.
AKO ĽUDIA VIDIA MOŽNOSŤ KONTROLOVAŤ SVOJU SITUÁCIU?
SMEROVANIE PRÁCE S KLIENTOM
PREDPOKLAD
zodpovednosť za moju
situáciu (jej
riešenie) má

INÍ ĽUDIA,
SPOLOČNOSŤ,
VLÁDA, OSUD ...

JA

SLOVNÍK

REAKTÍVNY
SVOJU SITUÁCIU
RIEŠIŤ NEMÔŽEM,
MUSÍ JU RIEŠIŤ TEN,
ČO JE ZA ŇU ZODPOVEDNÝ

PROAKTÍVNY
SVOJU SITUÁCIU
MÔŽEM ASPOŇ ČIASTOČNE
OVPLYVNIŤ

POSTOJ

-

to sa nedá
inak to nejde
nemôžem nič robiť
nemám možnosť
keby boli ostatní iní, tak...
keby mi dali zamestnanie
keby som mal viac peňazí
keby bola legislatíva
niekto by nám mal pomôcť
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- budem pátrať po tom, čo sa dá
robiť
- zistím, aké mám iné možnosti
- zistím, čo mi garantuje legislatíva
- oslovím príbuzných
- skúsim zvoliť iný prístup
- zmením priority
- pouvažujem, čoho by som sa
mohol vzdať
- o koho sa môžem oprieť

REAKCIE

- nečinnosť, rezignácia
- hnev na iných
- zazlievanie iným, že nevidia
situáciu rovnako
- hľadá vinníka
- sústreďuje sa na obmedzenia

- aktivita
- akceptácia toho, že iní vidia
situáciu inak
- nehodnotí, hľadá, v čom to je
- hľadá riešenia
- sústreďuje sa na možnosti

PRÁCA KSP (AKSP) SA ZAMERIAVA NA VYVOLANIE PROAKTÍVNEHO POSTOJA KLIENTA

6.2 ROZHODOVANIE KSP (AKSP) O SPÔSOBE PRÁCE S KLIENTOM
Už dohoda nesie v sebe posolstvo, že riešenie problému klienta je v prvom rade jeho vlastný záujem a aj jeho zodpovednosť. KSP (AKSP) mu s
riešením problému pomáha, pretože existujú prekážky, ktoré bránia tomu,
aby si klient vyriešil problém sám. Prekážky sú často dôsledkom sociálneho vylúčenia, alebo boli jednou z jeho príčin. Prekonanie, preklenutie
alebo úplné odstránenie prekážok riešenia problémov je aj jedným z predpokladov na sociálnu inklúziu (začlenenia do spoločnosti).
PROBLÉM KLIENTA
PREKÁŽKY RIEŠENIA PROBLÉMU
PREČO NEMÔŽE KLIENT RIEŠIŤ SVOJ PROBLÉM BEZ POMOCI?
VNÚTORNÉ PREKÁŽKY
spočívajú v nedostatku predpokladov (schopností) klienta a jeho postojoch
VONKAJŠIE PREKÁŽKY
sú v sociálnom prostredí klienta
ROZHODNUTIE KSP (AKSP)
O FORME, METÓDE A NÁSTROJOCH POMOCI

VNÚTORNÉ PREKÁŽKY:
- je negramotný, alebo má telesné, mentálne či zdravotné znevýhodnenie
(problém)
- nemá od svojho problému citový odstup, prežíva obavy, neistotu, hnev,
pocit krivdy a pod. – čo bráni realistickému pohľadu na skutočnosť,
alebo vedie k skratovým reakciám
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nepozná možnosti riešenia (legislatívne a iné) a nevie si ich zistiť
nemá informácie o kompetenciách a možnostiach príslušných inštitúcií
(obcí, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, matriky, poradní, zariadení sociálnej starostlivosti, a pod.)
nemá potrebné zručnosti (napr. komunikačné, organizačné, rodičovské), resp. má zaﬁxované neúčelné a problém skôr zhoršujúce postupy
(niekedy až prekračujúce zákon)
jeho postoje blokujú jeho aktivitu (napr. nedostatok sebadôvery, vnímanie sociálneho prostredia ako nepriateľského, mylné presvedčenia,
nerealistické očakávania)

VONKAJŠIE PREKÁŽKY:
- predsudky a nedôvera sociálneho okolia
- segregácia a z nej vyplývajúca sťažená dostupnosť služieb, zamestnania, informácií a pod.
- neznalosť právnych možností, alebo neochota ich použiť
- neznalosť právnych súvislostí a dôsledkov (napr. obecná samospráva si
neuvedomuje, že ak nebude spolupracovať na riešení bývania niektorého občana, môže sa stať, že bude musieť prispievať na jeho deti následne umiestnené v detskom domove)
- neuvedomenie si dôsledkov pasivity – neriešenie problému klienta
môže mať dôsledky aj pre zvyšok alebo časť komunity
- niekedy aj neprofesionalita niektorých pracovníkov rôznych inštitúcií.
Charakter problému a povaha zistených prekážok (čo bolo súčasťou fázy
zisťovania) spresňuje potrebu pomoci a určuje:
ROZSAH, ÚROVNE, METÓDY A POSTUPY PRÁCE KSP (AKSP) S
KLIENTOM.

6.3 ÚROVNE RIEŠENIA PROBLÉMU KLIENTA A ÚROVNE PRÁCE S
KLIENTOM
Je dôležité mať stále na pamäti, že problém má klient a rieši ho klient.
Samozrejme, vzhľadom na uvedené prekážky mu KSP (AKSP) pri riešení problému pomáha. Konkrétnu podobu zaangažovania klienta spoločne
sformulovali v dohode. KSP (AKSP) poskytuje účinnú a primeranú pomoc a podporu, ktorá okrem riešenia problému sleduje aj rozvoj zručností a zmenu postojov. Rozvíjať zručnosti a meniť postoje smerom k
proaktívnym je dôležité, aby klient vedel predchádzať problémom, alebo
ich samostatne riešiť v budúcnosti, aby sa kvalita jeho života zlepšova43

la, znižovala jeho odkázanosť na sociálnu pomoc, aby sa optimalizovalo
jeho postavenie v komunite (obci) a zmierňovalo jeho sociálne vylúčenie.
ÚROVNE RIEŠENIA PROBLÉMU:
INDIVIDUÁLNA ÚROVEŇ
ČO VŠETKO BY MAL KLIENT UROBIŤ PRE VYRIEŠENIE SVOJEJ
SITUÁCIE A SKVALITNENIE SVOJHO ŽIVOTA

ČO Z TOHO UROBÍ KLIENT SAMOSTATNE
KONTRAKT

AKÚ POMOC MU POSKYTNE KSP /AKSP/
KOMUNITNÁ ÚROVEŇ
ČO VŠETKO MÔŽE PRE RIEŠENIE SITUÁCIE KLIENTA
UROBIŤ KSP /AKSP/ A ĎALŠIE SUBJEKTY KOMUNITY

-

-

INDIVIDÁLNA ÚROVEŇ – predstavuje všetko to, čo by klient musel
urobiť - ale aj zmeniť na svojom správaní a postojoch, aby vyriešil svoj
problém. Sú to jednotlivé kroky a postupy, ktoré sú však podmienené
znalosťami a zručnosťami klienta a často aj potrebou zmeny „uhla pohľadu“ na svoju situáciu a na samého seba. K časti toho, čo je potrebné,
sa zaviazal dohodou. Individuálna úroveň sa týka klienta. Súčasťou
práce s klientom je pomenovanie toho, čo pre vyriešenie svojho problému urobí klient samostatne a bez pomoci.
KOMUNITNÁ ÚROVEŇ – predstavuje všetko to, čo pre riešenie problému klienta môže (v určitých prípadoch aj musí – ak je to legislatívne
stanovené) urobiť jeho sociálne okolie – komunita. Sociálne okolie sú
ľudia, žijúci v jeho blízkosti – ostatní obyvatelia obce, KSP (AKSP), zariadenia a zástupcovia miestnej samosprávy (obce) a regionálne príslušnej štátnej správy, rôzne lokálne pôsobiace mimovládne organizácie a pod. KSP (AKSP) nezriedka klienta zastupuje alebo intervenuje
práve pri rokovaní s inými subjektmi komunity.
DO TEJTO ÚROVNE PATRÍ TEDA AJ SOCIÁLNA PRÁCA KSP
(AKSP) S KLIENTOM – POMOC, KTORÚ MU POSKYTUJE.

PRÍKLAD:
Klientka, osamelá matka s dvoma deťmi, požiadala o pomoc, pretože dostala
výpoveď z bytu pre neplatenie nájomného. Nemá ako splatiť dlh na nájomnom.
Je nezamestnaná. Nemá dokončené ani základné vzdelanie. O deti sa stará dobre. Nemá kam ísť. Rodinu nemá – vyrastala v detskom domove. Žije z dávok v
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hmotnej núdzi. Pokúšala sa o príspevok na bývanie, ale na UPSVR jej povedali,
že nemá nárok, lebo neplatí nájomné. Je to pre ňu začarovaný kruh. Naliehavým
problémom je teda riešenie ﬁnančnej situácie a bývania klientky.
RIEŠENIE NA INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI:
- podať žiadosť o predĺženie výpovednej lehoty z nájmu bytu a dohodnúť s
prenajímateľom splátkový kalendár na splácanie nedoplatkov – lebo to je
podmienka na získanie nároku príspevku na bývanie
- požiadať o príspevok na bývanie
- požiadať o jednorazovú dávku pre rodinu v hmotnej núdzi od obecného úradu
- nájsť ďalšie možnosti, ako pri danej ﬁnančnej situácii zabezpečiť stravu a
ošatenie a ďalšie potreby pre seba a deti.
RIEŠENIE NA KOMUNITNEJ ÚROVNI:
- KSP (AKSP) ju informuje o podmienkach získania príspevku na bývanie a o
postupe
- pomôže jej spísať žiadosť o predlženie výpovednej lehoty z nájmu bytu
- pomôže jej spísať žiadosť o príspevok na bývanie
- pripraví ju na vyjednávanie s prenajímateľom bytu. Dohoda o splátkovom
kalendári môže byť blokovaná aj zvonku nedôverou a predsudkami prenajímateľa, preto v určitých prípadoch môže KSP (AKSP) vyjednávať za klienta, alebo poskytnúť referencie o klientovi a morálnu zábezpeku riadneho
splácania dlhu
- preberie s ňou možnosti získania ošatenia formou darovania
- vedie ju pri zostavovaní rodinného rozpočtu.
V rámci dohody sa klientka zaviaže osobne podať spísané žiadosti, rokovať s
prenajímateľom bytu, zistiť možnosti získať zdarma staršie, ale ťažko predajné
oblečenie pre deti u majiteľa secondhandu.

ÚROVNE PRÁCE S KLIENTOM:
Sociálna práca s klientom má tiež vždy niekoľko úrovní:
1. PRVÁ ÚROVEŇ je zameraná na riešenie aktuálneho problému. Klientovi čiastočne alebo úplne bránia v niektorých krokoch prekážky popísané v predchádzajúcej časti. Preto KSP (AKSP) ich kompenzuje
– v istom zmysle vyrovnáva a nahrádza. Poskytuje mu priamu pomoc
napríklad tým, že niektoré aktivity vykoná za neho, informuje ho, intervenuje v jeho prospech a podobne. Všetky aktivity, ktoré sú v mož45

nostiach klienta, však prenecháva na neho. Cieľom je zlepšiť situáciu
klienta v miere, aká sa dá reálne dosiahnuť.
2. DRUHÁ ÚROVEŇ práce s klientom smeruje do budúcnosti a znamená taký spôsob práce s klientom pri riešení aktuálneho problému, ktorý
by čo najviac súčasne rozvíjal jeho zručnosti a ovplyvňoval jeho postoje smerom k proaktivite, Jej súčasťou je aj podpora a sprevádzanie
klienta.
3. TRETIA ÚROVEŇ sa týka sociálneho okolia klienta, a teda vonkajších
prekážok riešenia problému klienta. Týka sa komunity. Tiež smeruje
do budúcnosti - k hľadaniu a spoluvytváraniu zdrojov pomoci a podpory klienta, ale aj ostatných členov v rámci komunity. KSP (AKSP)
prispieva k spolupráci členov celej komunity a odstraňovaniu sociálnych bariér.
KLIENT
RIEŠI PROBLÉM

OSVOJUJE SI
NOVÉ ZRUČNOSTI

PRÁCA KSP (AKSP) S KLIENTOM
POSKYTUJE
(SPROSTREDKUJE)
PRIAMU POMOC

POSKYTUJE
NEPRIAMU POMOC
A PODPORU

MENÍ SVOJE POSTOJE

1.ÚROVEŇ
KOMPENZUJE VNÚTORNÉ AJ VONKAJŠIE
PREKÁŽKY
2.ÚROVEŇ
PODIEĽA SA NA ODSTRÁNENÍ VNÚTORNÝCH PREKÁŽOK
3.ÚROVEŇ
PODIEĽA SA NA ODSTRÁNENÍ VONKAJŠÍCH PREKÁŽOK

UČÍ SA PREDCHÁDZAŤ
PROBLÉMOM.
VYROVNÁVAŤ SA
PRÍKLAD:
Klientka a jej manžel majú dve deti. Jedno celkom malé – 2-mesačné a jedno
práve navštevuje 1. ročník základnej školy. Manžel si našiel prácu mimo
bydliska, a tak domov chodí len na víkendy. Klientka je ľahšie mentálne po46

stihnutá. AKSP klientku občas navštevuje, pretože už sa vyskytli problémy
s dochádzkou staršieho dieťaťa do školy a s prípravou na vyučovanie. Pri
jednej z návštev zistil, že mladšie z detí má vysokú horúčku a je dehydrované. Klientka sa v rámci svojich možností o deti snaží starať. K lekárovi nešla,
lebo podľa nej dieťa bolo „dobré a spalo“.
1. ÚROVEŇ PRÁCE S KLIENTOM – PRIAMA POMOC:
AKSP dá klientke informácie, aké známky ochorenia sú u dieťaťa evidentné, poskytne jej telefónne číslo na privolanie lekárskej služby prvej pomoci.
Neskôr navštívi detskú lekárku, vysvetlí jej situáciu klientky a požiada o
spoluprácu v konkrétnych prípadoch, ako sú napr. očkovanie, vysvetlenie
podávania liekov a pod.
2. ÚROVEŇ PRÁCE S KLIENTOM – NEPRIAMA POMOC:
Už informácie o prejavoch ochorenia a dôvodoch zabezpečiť lekárske ošetrenie patria aj do druhej úrovne, pretože sú použiteľné aj v budúcnosti v
podobnej situácii. Klientka sa učí, ako rozpoznať signály ochorenia, ktoré sú
dôvodom na návštevu lekára alebo na privolanie lekárskej pomoci. AKSP inštruuje klientku, ako merať teplotu, ale ju nechá, aby teplotu odmerala sama,
iba dohliada a dáva jej spätnú väzbu. Neskôr sa s ňou dohodne na postupe,
ako bude klientka s pomocou AKSP rozvíjať svoje rodičovské zručnosti a
pokračuje v návštevách. Pri rozvoji rodičovských zručností používa KSP
(AKSP) kombináciu foriem aktívneho učenia typu vykonávania činnosti pod
vedením, spätnej väzby, podnecovaniu k hľadaniu vlastného riešenia konkrétnych každodenných situácii otázkami na možnosti postupu a ich dôsledky a podobne. Niekedy k tomu, aby klientka rozmýšľala o efektívnosti svojich
návrhov, konfrontuje KSP (AKSP) návrh klientky s jej zámerom. Zároveň
musí reagovať na námietky klientky proti novým postupom, akceptovať jej
pocity a povzbudzovať ju.
3. ÚROVEŇ PRÁCE S KLIENTOM - NEPRIAMA POMOC:
Pri návšteve detskej lekárky sa AKSP stretával s istým nepochopením a
predsudkom. Lekárka zovšeobecňuje a hovorí s dešpektom o starostlivosti
„istej skupiny ľudí“ o svoje deti a podobne. Nasleduje na riešenie zameraný rozhovor o konkrétnych možnostiach lekárky pomôcť klientke, ktorá má
snahu o svoje deti sa postarať, ale jej hendikep a rodinná situácia sú vážnou,
ale nie neprekonateľnou prekážkou. Takýmto rozhovorom prispieva AKSP k
zmene postoja, v tomto prípade lekárky, ku klientke a možno aj k niektorým
ďalším ľuďom v obci.
Uvedené tri zložky procesu, zamerané na jednotlivé ciele, sú vo vzájomnej
súčinnosti.
Uvedený príklad ilustruje skutočnosť:
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ako sa pri pomoci klientovi kombinujú metódy priamej pomoci s rôznymi postupmi nepriamej pomoci
ako sa popri riešení aktuálneho problému rozvíjajú zručnosti a odkrývajú potreby rozvoja
ako sa popri rozvojových aktivitách menia postoje klienta (ako dôsledok zážitku úspešnosti, partnerského a akceptujúceho správania KSP
(AKSP) a podobne)
ako KSP (AKSP) prispieva k zmene uhla pohľadu na klientku zo strany
jej sociálneho okolia a k zmene vnímania celej vylúčenej komunity.

6.4 METÓDY A NÁSTROJE PRÁCE KSP (AKSP) S KLIENTOM
Pod metódami a nástrojmi práce KSP (AKSP) s klientom rozumieme konkrétne postupy, ktoré vychádzajú zo zistenej situácie, sú zamerané na
riešenie problému klienta a zohľadňujú ciele dohodnuté v kontrakte. Vo
väčšine prípadov je nevyhnutná kombinácia metód. Rôzne štádiá riešenia
prípadu majú svoje špeciﬁká a, samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj
individuálne rozdiely medzi klientmi. Podobný problém u rôznych klientov môže vyžadovať rozdielny prístup.
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6.4.1 METÓDY PRIAMEJ POMOCI
Metódy priamej pomoci majú skôr kompenzačný charakter – to znamená, že vyrovnávajú dôsledky vnútorných alebo vonkajších prekážok.
Vyrovnávajú „zvonku“ istý nedostatok zručností, poznatkov, telesných
obmedzení, citových zábran alebo sociálnych vzťahov. Jednoduchšie vyjadrené: sú aktivitami v oblasti, na ktorú aktuálne predpoklady klienta nestačia, ale na riešenie jeho momentálnej situácie sú potrebné. Sú priamou
pomocou pri riešení problému.
• SPREVÁDZANIE
Sprevádzanie sa dá chápať aj ako „sprevádzanie“ klienta celým procesom riešenia problému v zmysle: byť v kontakte, pomáhať, podporovať
a podobne. Sprevádzaním v užšom zmysle slova je však fyzické, osobné
sprevádzanie klienta. Sú situácie, keď klient musí v rámci riešenia svojho problému absolvovať nejakú cestu, rokovania, realizovať nejaké napr.
úradné úkony. Môže pri tom potrebovať fyzickú pomoc (ak má napríklad
obmedzenia pohyblivosti, zmyslové alebo jazykové obmedzenia), alebo
inú pomoc (podporu pri neistotách, informácie v nepredvídaných komplikáciách, orientáciu pri vypĺňaní nejakých tlačív a pod.). Sprevádzanie
je lepšou alternatívou, ako je konanie za neho, pretože pri ňom vo väčšej
miere nesie zodpovednosť za riešenie svojho problému klient.
PRÍKLAD:
Klient má problémy s čítaním a písaním. Potrebuje si otvoriť v banke účet. KSP
(AKSP) ho sprevádza, pomáha mu zorientovať sa v banke a vyplniť príslušné
tlačivá. Bankové úradníčky niekedy nemôžu určité typy tlačív vypĺňať za klienta a navyše klient niektoré údaje zo zmluvy potrebuje vysvetliť, aby sa mohol
rozhodnúť podľa svojich potrieb.
• ZASTÚPENIE
Sú situácie, keď klient z nejakého vážneho dôvodu (ochorenie, telesné postihnutie a pod.) musí absolvovať napríklad dôležité rokovanie. Formálne
splnomocní (písomne), alebo neformálne požiada KSP (AKSP), aby ho na
rokovaní zastúpil. Je dôležité správne rozlíšiť situácie, kde je nevyhnutná
písomná forma splnomocnenia. Klient dá KSP (AKSP) konkrétny mandát
na určité úkony, alebo prezentovanie určitých stanovísk. Zastúpenie je
teda konanie v mene klienta a v jeho záujme. Na niektoré formy zastúpenia má kompetencie iba ÚPSVR.
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PRÍKLAD:
Klient sa narodil v dnešnej Českej republike v čase existencie spoločného štátu.
Nemá preukaz totožnosti. To mu znemožňuje napríklad prihlásiť sa na trvalý
pobyt, požiadať o dávky v hmotnej núdzi atď... Na vybavenie občianskeho preukazu potrebuje aj rodný list. Momentálne sa lieči po ťažkom úraze. Pri pokusoch
získať rodný list pred úrazom mu, podľa jeho slov, na matrike odmietli dať informácie o postupe. Splnomocní KSP všetkými úkonmi potrebnými na vystavenie
preukazu totožnosti (podaním žiadosti, rokovaním s matrikou o postupe pri vyžiadaní kópie rodného listu z Česka, žiadosťou a prevzatím kópie rodného listu,
prevzatím nového preukazu totožnosti a pod.).
• VYJEDNÁVANIE/ADVOKÁCIA
V určitých prípadoch by bolo pre klienta riešením jeho situácie (alebo podmienkou na jej riešenie) dohodnutie lepších podmienok v nejakom formálnom vzťahu (zamestnanec – zamestnávateľ, nezamestnaný uchádzajúci sa
o aktivačné práce – obec, nájomník bytu – majiteľ bytu, odberateľ-dlžník
– elektrárne a pod.). Dá sa očakávať náročný priebeh rokovania, dôvodom
môže byť nedôvera, podozrenia zo snahy vyhnúť sa povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej negatívnej skúsenosti s klientom, predsudky. Navyše klientova zručnosť vyjednávať je limitovaná. KSP môže vyjednávať
za klienta, poskytnúť pozitívnejšie referencie a zvýšiť svojou autoritou dôveru v splnenie dohody.
PRÍKLAD:
Klient je v hmotnej núdzi. Mohol by získať príspevok na bývanie. Má však dlh
na nájomnom. Ak by si dohodol s majiteľom bytu možnosť splácania dlhu a konkrétny splátkový kalendár, získal by na príspevok nárok. Majiteľ bytu je však
neoblomný a neverí, že by tentoraz klient nájomné a splátky riadne platil. KSP
a skutočnosť, že klient s ním spolupracuje a robí kroky na získanie ﬁnančných
prostriedkov, by však dôveru majiteľa bytu mohli zvýšiť.
• INTERVENCIA
Intervencia (v užšom význame – nie sociálna intervencia) znamená rokovanie v prospech klienta v jeho neprítomnosti a bez jeho priameho poverenia. Môže to byť potrebné v situácii, keď klient napr. nemôže konať, ale
bez zásahu KSP by utrpel škodu. Iným príkladom na intervenciu je situácia, keď je potrebné získať pre klienta podporu v riešení jeho problému.
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PRÍKLAD:
Osada, kde býva klient, je vzdialená od obce pár kilometrov a nie je s ňou spojená žiadnou dopravnou linkou. Hlavne v zime je dosť veľký problém zabezpečiť
dochádzku detí do školy. Týka sa to všetkých detí z osady, nielen detí klienta. Je
možné intervenovať u predstaviteľov obce, aby obec poskytla príspevok na školský autobus a u dopravnej spoločnosti za zľavu na dopravnom. Časť nákladov
spojených s dopravou by boli ochotní znášať aj obyvatelia osady.
• OPATROVANIE
Opatrovanie je špeciﬁcká forma pomoci, ktorá má svoju organizovanú podobu. Časť činností, ktoré by sa mohli nazvať opatrovaním, však môže
vykonávať aj KSP (AKSP). Opatrovanie potrebujú starí ľudia alebo ťažko
zdravotne postihnutí. Ide o pomoc v domácnostiach pri zabezpečovaní základných potrieb. Klienti potrebujú doniesť nákupy, urobiť drobnú údržbu domácnosti, zabezpečiť niektoré úkony u lekára, v úradoch. Pretože
ich imobilita spôsobuje aj sociálnu izolovanosť, KSP (AKSP) je často pre
klienta aj dôležitým sociálnym kontaktom.
PRÍKLAD:
Klientka – staršia pani, žije sama. Je sociálne odkázaná, iba nedávno riešila s
KSP problém dávok v hmotnej núdzi. Momentálne je po úraze s veľmi obmedzeným pohybom. O niekoľko dní by mala pricestovať jej dcéra, ktorá sa bude o
ňu starať, takže žiadať o opatrovateľské služby nechce. AKSP jej prinesie menší
nákup a pomôže upraviť zariadenie bytu tak, aby aj pri obmedzenom pohybe
mala dostupné základné potrebné veci.
• INFORMOVANIE
Poskytovanie a sprostredkovanie priamych informácií rôzneho typu je tiež
možné pokladať za priamu pomoc. Nepriamou by bolo rozširovanie zručnosti klienta vyhľadávať informácie potrebné na riešenie jeho problému.
K najčastejším informáciám budú asi patriť informácie o oprávnených nárokoch klienta a podmienkach na ich uplatnenie, o zákonných povinnostiach klienta, o obvyklých formálnych postupoch v určitých, inak bežných,
situáciách pod. Mnohí klienti nie sú zorientovaní vo veciach, ktoré bežný
občan pokladá za samozrejmé a rieši ich vcelku rutinne. Ako príklady je
možné vymenovať napr. možnosti a postupy predaja na splátky, vybavovania reklamácií, poistenia a riešenia poistných udalostí, typy bankových
služieb, postupy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a pod. Nejde
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teda o nejaké odborné poradenstvo, ale o orientáciu v bežných praktických
možnostiach.
PRÍKLAD:
Pri návšteve klienta si AKSP všimne, že klient je mierne nedoslýchavý. Robí
mu to dosť veľké problémy v bežnej komunikácii. Často znáša dôsledky rôznych
nedorozumení. KSP (AKSP) ho informuje o možnosti získať kompenzačnú
zdravotnícku pomôcku a aj o podmienke navštíviť odborného ORL lekára.

• DISTRIBÚCIA
Distribúcia úzko súvisí s informovaním. Veľa foriem pomoci nemôže
klientovi poskytnúť KSP (AKSP), pretože to buď prekračuje rámec jeho
pracovnej náplne a rozhodovacích kompetencií, alebo často nemá ani potrebné odborné kompetencie. V tom prípade postupuje riešenie klientovho
problému inej inštitúcii, väčšinou formou poskytnutia informácie, zastúpenia alebo intervencie (v niektorých prípadoch má aj povinnosť nahlásenia problému). Na tento účel si vedie zoznam a adresár (užitočné môže
byť aj meno kontaktnej osoby) rôznych inštitúcií aj s prehľadom poskytovaných služieb a foriem pomoci. Informácie o činnosti niektorých inštitúcií
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môže poskytovať aj formou informačnej nástenky vo svojej kancelárii, alebo môže používať rôzne informačné letáčiky, aby klient dostal informáciu
aj v tlačenej podobe. Ide o pomerne široké spektrum subjektov. Sú to:
- štátne inštitúcie a zariadenia /ÚPSVR, poradenské pracoviská, zdravotnícke zariadenia, špecializované zariadenia napr. na liečbu drogových závislostí a pod.)
- zriaďovateľmi a prevádzkovateľmi rôznych zariadení sociálnych služieb, zameraných na špeciﬁcké sociálne činnosti sú aj obce, ktoré okrem
toho majú aj zákonné možnosti na poskytnutie účelových ﬁnančných
prostriedkov
- rôzne mimovládne (aj cirkevné) organizácie a zariadenia.
PRÍKLAD:
Klientku opustil manžel a zostala sama so štyrmi deťmi, s najmladším je ešte na
materskej dovolenke. Manžel jej ﬁnančne nijako neprispieva. Odmietol. Klientka
už má dlh na nájomnom. Najstarší syn je v puberte. Aj pred odchodom manžela
mal problémy v škole, ale teraz sa túla, nechodí riadne do školy, veľa času trávi
s partiou pri automatoch. V škole už má niekoľko riaditeľských napomenutí.
Klientka sa cíti veľmi zle, má pocit, že jej situácia je neriešiteľná, nemôže spávať
a ani sa na nič sústrediť. V tomto prípade ide o niekoľko problémov súčasne.
KSP riešenie časti problémov distribuuje, t. j. preberá s klientkou možnosti, kam
sa môže so žiadosťou o pomoc obrátiť. Prvou inštitúciou, na ktorú bude potrebné sa obrátiť, je ÚPSVR, kde jej pomôžu s návrhom na zverenie detí do starostlivosti a návrhom na výživné. Zároveň na referáte poradenských služieb
ÚPSVR jej psychológ môže poskytnúť odborné poradenské vedenie, ktoré by jej
mohlo pomôcť psychicky svoju situáciu zvládnuť. Táto forma pomoci presahuje
odborné kompetencie KSP.
Pre problémy so synom by klientka mohla kontaktovať pracovisko, ktoré sa zaoberá prácou s mládežou s výchovnými problémami. Môže ísť o pedagogicko-psychologickú poradňu, krízové centrá, resocializačné stredisko a pod...
V týchto inštitúciách pracuje tím odborníkov, ktorí majú zručnosti v diagnostike a v terapii pre deti s výchovnými problémami. Tam sa môže dohodnúť na
vhodnom programe pre svojho syna. Programy sa realizujú na základe dohody
medzi rodičom a inštitúciou.

6.4.2

NÁSTROJE NEPRIAMEJ POMOCI

Nástroje nepriamej pomoci smerujú k osvojeniu si nových zručností a k
novým postojom klienta, ale aj jeho sociálneho okolia. Teda ovplyvňujú
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vnútorné a čiastočne aj vonkajšie prekážky riešenia situácie klienta a v konečnom dôsledku jeho sociálnej inklúzie (začlenenia). Sú veľmi rozmanité.
Ich základ je v komunikácii. Nie je možné vymenovať všetky. Preto môže
byť užitočný pokus na ich kategorizáciu. Jedna z možností, ako vytvoriť
kategórie nástrojov nepriamej pomoci, je ich rozdelenie podľa zamerania
na :
- rozvoj zručností klienta, a tým budovania nielen jeho sebestačnosti v
riešení aj budúcich problémov, ale aj jeho sebadôvery
- zmenu postojov smerom k proaktivite a angažovanosti na budovaní
„kontroly“ nad svojou životnou situáciou
- ovplyvňovanie sociálneho okolia klienta, hlavne rôznych bariérových
postojov, predsudkov a prehliadania – táto oblasť nie je hlavná pri sociálnej práci s klientom, ale je jej prirodzenou a zákonitou súčasťou,
pretože ovplyvňovanie v prospech klienta, osobný príklad KSP (AKSP)
a zmena vystupovania klienta voči okoliu sú impulzom na zmenu aj v
tejto oblasti
Je nevyhnutné povedať, že
POUŽITIE NÁSTROJOV NEPRIAMEJ POMOCI NIE JE OBMEDZENÉ
IBA NA FÁZU RIEŠENIA PROBLÉMU KLIENTA, ALE UPLATŇUJE
SA V CELOM PROCESE PRÁCE S KLIENTOM.
Už podoba prvého kontaktu s klientom alebo spôsob uzatvárania kontraktu má vplyv aj na ďalšie správanie klienta a jeho postoje.
• NÁSTROJE ZAMERANÉ NA OSVOJOVANIE SI NOVÝCH ZRUČNOSTÍ
Samostatnému riešeniu problémov klienta často bráni nedostatok zručností. Klient sa nevie orientovať v možnostiach získať potrebné informácie,
nevie o svojom probléme efektívne komunikovať, nevie sa presadiť pri odmietavom správaní a podobne. Tieto zručnosti potrebuje nielen aktuálne,
ale bude ich potrebovať aj v budúcnosti.
Preto je dôležité, aby súčasná situácia a jej riešenie boli aj istou „školou“
zručností.
Podmienkou na učenie novým zručnostiam je aktivita klienta. Mal by sa v
nejakej forme podieľať na riešení svojho problému a čo najviac urobiť sám.
KSP (AKSP) mu preto umožní sledovať postup riešenia daného problému
a kde je to čo len trochu možné, trvá na tom, by klient postupoval samostatne. Preberá však s ním postup, pomáha mu uvažovať nad možnosťami
postupu a nad dôsledkami alternatív postupu, niekedy absolvuje niektoré
kroky s ním, poskytuje mu podporu, povzbudenie a dáva spätnú väzbu.
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Klient sa tak vlastnou skúsenosťou učí novým zručnostiam, ktoré využije
pri riešení iných rovnakých alebo podobných problémov.
Treba sa vyvarovať priamych rád. Radu treba odlíšiť od informácie alebo
inštrukcie. Kto radí, musí počítať s tým, že sa na neho prenesie aj zodpovednosť v prípade, že rada nebude viesť k očakávanému úspechu, ešte
väčšie problémy vzniknú, keď ten, kto radí, nemôže situáciu a účinok svojej rady posúdiť tak presne ako ten, kto radu hľadá.
KLIENT SA VIAC NAUČÍ SPÔSOBOM, KTORÝ NEPONÚKA HOTOVÉ RIEŠENIE, ALE POMOC PRI HĽADANÍ VLASTNÉHO RIEŠENIA
ČLOVEK SA LEPŠIE UČÍ, LEPŠIE
SI OSVOJÍ A ĽAHŠIE PRIJME:

PRETO SA KSP (AKSP) USILUJE:

- postupy, ktoré mal možnosť
vidieť, ako tie, ktoré mu boli iba
vysvetlené

- využívať viac názorné predvedenie nejakej
činnosti (demonštráciu), ako je vysvetľovanie

- postupy, ktoré si vyskúšal, ako
tie, ktoré mu boli vysvetlené,
alebo predvedené

- viesť klienta už pri uzatváraní kontraktu k tomu,
aby čo najviac aktivít a úkonov vykonal sám
– príp. s pomocou, pod vedením

- postupy, na ktoré prišiel on sám,
ako tie, ktoré vymyslel niekto
iný

- neurčovať, čo má klient robiť, vyhnúť sa scenáru
„áno-ale“, kde len navrhuje riešenia a klient
iba oponuje. Účinnejšia je práca s otázkami
– treba sa pýtať klienta, čo si myslí, že by sa dalo
robiť, čo už skúsil a s akým efektom, čo iné by
sa dalo robiť, kto by mu s tým mohol pomôcť,
čo je prekážkou a ako sa s ňou vyrovnať. Žiadať
návrhy. Stavať na klientových osvedčených
postupoch, ktoré už priniesli efekt, pýtať sa na
zámer navrhovaných možností

- postupy, pre ktoré sa rozhodol
sám, ako tie, o ktorých rozhodol
niekto iný

- nehodnotiť návrhy a nápady klienta, oceniť
každý návrh – lebo je prejavom snahy o riešenie. Problematickým návrhom je lepšie venovať
sa otázkami a návodmi na postup smerovať
pozornosť na výhody a nevýhody - či riziká,
ktoré jeho návrh má. Učí ho tak myslieť na
dôsledky a predvídať
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- postupy, pri ktorých pozná
ich praktický zmysel - ako tie,
ktorých zmysel nevidí

- poukazovať na pozitívne dôsledky určitého
postupu - podeliť sa o skúsenosť, pýtať sa
klienta, čo chce dosiahnuť navrhovaným postupom, čo mu prinesie

- postupy, ktoré priniesli konkrétny pozitívny výsledok,
ako neúspešné pokusy

- dohliadať na to, aby aktivity klienta boli primerané jeho schopnostiam, pretože príliš náročné úlohy by ho mohli viesť k zlyhaniu, a to by ho
od ďalšej aktivity odradilo. Pomáha rozdeliť a
dávkovať činností, ktoré sa má klient naučiť

- postupy, pri ktorých má informáciu o ich adekvátnosti, ako
postupy, ktoré nevie vyhodnotiť

- poskytovať klientovi spätnú väzbu a pre neho
prijateľným a použiteľným spôsobom – učiť ho
používať konfrontáciu toho čo chcel dosiahnuť a čo dosiahol. Vyslovenie uznania je tiež
povzbudením

- postupy, ktoré mu priniesli
uznanie, ako tie, čo vyplynuli z
kritiky

- nekritizovať zbytočne klienta, vypočuť, prejaviť
záujem – nejde len o to, aby niečo urobil, ale
aby sa posilňovala jeho aktivita a snaha

- postupy, ktoré sú prezentované
ako ponuka skúsenosti či odporúčanie,
ako tie, ktoré sú
podávané direktívne

- nepresviedčať klienta, neodrádzať ho, skôr
ponúknuť (ale nevnucovať) svoju skúsenosť
alebo odporúčanie

• NÁSTROJE ZAMERANÉ NA ZMENU POSTOJOV
Prevzatiu zodpovednosti za riešenie problému a samostatnosti klienta
bránia aj jeho vlastné postoje, ktoré vyplývajú z jeho predchádzajúcich skúseností, následných očakávaní a predpokladov, z nedostatku informácií,
zo zakorenených stereotypov vnímania situácie a podobne. KSP (AKSP)
má vo vzťahu k postojom klienta niekoľko možností:
- vedie ho k inému pohľadu na problém a jeho riešenie (napr. problém
nedostatku peňazí môže byť aspoň čiastočne riešiteľný nielen ich pridaním, ale
aj lepším hospodárením)
- svojím vlastným správaním mu poskytuje pozitívnu korektívnu skúsenosť (správa sa k nemu inak ako ostatní v obci a inak ako iní predstavitelia
rôznych inštitúcií – čo pomáha odstraňovať predstavu o nepriateľskom nastavení okolia)
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-

-

-

-

dáva osobný príklad – sprostredkúva mu novú lepšiu skúsenosť aj v
kontakte s inými ľuďmi (klient má možnosť sledovať vystupovanie KSP pri
sprevádzaní napr. v úrade)
sprostredkúva mu zážitok úspešnosti - vyriešenie problému s pomocou a podporou KSP (AKSP) je pozitívnou skúsenosťou (niečo – hoci aj
málo, sa podarilo), ktorá ovplyvňuje ochotu byť aktívny – zvyšuje motiváciu
umožňuje mu vyskúšať si konkrétny postup v bezpečnejšej situácii
(klient vykonáva v jeho prítomnosti činnosti, v ktorých si veľmi nedôveroval,
alebo sa ich obával – KSP mu je oporou a môže zasiahnuť v prípade nejakej
vážnejšej chyby) - pomáha tým budovať aj jeho sebadôveru
vecne argumentuje v prospech klientovej aktivity (ukazuje výhody jeho
angažovanosti)
porovnáva doterajšie klientove negatívne postoje s ich účinnosťou
(„keď si sa k problému staval doteraz takto – prinieslo ti to takéto nevýhody“
– môže položiť klientovi aj otázku na efekt doterajšieho postupu)

Samozrejme, že zmena postojov je dlhodobou záležitosťou, preto nie je
možné očakávať okamžité zmeny. Takisto nie je možné očakávať, že zmeny postojov budú u všetkých klientov rovnaké.
Dôležitou súčasťou práce KSP (AKSP) s postojmi klienta je reagovať na
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emotívnu zložku postojov klienta k vlastnej situácii, k sebe samému, k
skutočným či domnelým „vinníkom“ tohto stavu. Ľudia v ťažkých situáciách a problémoch prežívajú ľútosť, pocit krivdy, bezmocnosť, hnev, neistotu, strach a obavy z budúcnosti ale aj z vlastného zlyhania a podobne.
Hľadajú odpoveď na otázku, prečo sa v takej situácii ocitli – porovnávajú
sa s ľuďmi, ktorí sú na tom lepšie, a prežívajú pocit nespravodlivosti. Tieto
emócie blokujú ich aktivitu, preto je potrebné, aby ich KSP (AKSP) neprehliadal. Naopak je užitočné venovať im pozornosť:
- dovoliť klientovi prejaviť emócie a odventilovať sa - často na ich
zmiernenie stačí, ak KSP (AKSP) nechá klienta vyhovoriť sa
- vyjadriť empatiu tiež pomáha zmierňovať silu emócií – pocit, že niekto
si vie predstaviť moju situáciu, má upokojujúci účinok -naznačuje, že
na problém nie je klient sám
- prejaviť pochopenie pre pocity – ich akceptácia – znamená pripustiť,
že v klientovej situácii je prirodzené prežívať pocity, aké má – zobrať
ich na vedomie, pochopenie pocitov ešte neznamená súhlas s celým
vecným obsahom toho, čo klient hovorí
- chrániť sebaúctu klienta – ukázať klientovi, že jeho situácia nedevalvuje
jeho hodnotu, ak aj urobil chybu – chyba nie je to isté ako vina zasluhujúca trest, s dôsledkami chyby je možné niečo urobiť – záleží aj na ňom.
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Dohováranie v prípade pocitov, ale ani v širšom zmysle, nepomáha. Výroky typu: „Musíš sa na to pozrieť inak“, „Nesmieš si z toho nič robiť“,
„Musíš sa viac snažiť“ a pod. sú neúčinné – klient si s nimi nevie poradiť,
lebo sú nekonkrétne a navyše často vyvolávajú odpor klienta – tlačia ho do
obrannej pozície.

6.5 NAJČASTEJŠIE CHYBY PRÁCE S KLIENTOM
Sú postupy práce s klientom, ktoré nielen nepomáhajú riešiť jeho problém,
ale naopak vzbudzujú snahu brániť sa riešeniu, posilňujú pasivitu a nekonštruktívne taktiky.
Je chybou, alebo je minimálne neužitočné a neúčinné, ak KSP (AKSP) vystupuje ako
• DOHOVÁRAČ
snaží sa ovplyvniť klienta tým, že mu vysvetľuje: aké chybné je jeho
správanie, ako je dôležité, aby robil to či ono, ako by sa mal zmeniť, ako
by sa mal starať o deti, ako by mal přestat piť...
• PREBERAČ POVINNOSTÍ A ZODPOVEDNOSTI
zaujíma rolu starostlivého rodiča, ktorý sa o klienta nezištne postará,
všetko pre neho, často aj za neho urobí
• KONTROLÓR
redukuje spoluprácu s klientom na opakovanú kontrolu toho, čo už
klient urobil na zlepšenie svojej situácie – rozhovor sa často podobá na
výsluch
• CHODIACE SVEDOMIE – MORALISTA
základným prvkom „spolupráce“ s klientom sú výčitky a moralizovanie, vety sa často začínajú otázkou „prečo“
• HODNOTITEĽ – SUDCA – ARBITER
pokladá si za povinnosť komentovať aktivity a výroky a prisudzovať
im nejakú hodnotu na škále: správne – nesprávne, zodpovedne – nezodpovedne, prijateľne – neprijateľne, rozhoduje o tom, čo je „pravda“,
aj kto ju má a podobne
• ZÁCHRANCA
jeho stretnutia s klientom sa podobajú organizovaniu evakuácie obyva59

teľstva pred cunami – okamžite vidí problém a rýchlo rozhoduje za klienta, čo treba urobiť, vydáva direktívy a varovania (samozrejme, nejde
o situáciu náhleho ohrozenia života)
• UTEŠOVATEĽ
vysvetľuje klientovi, ako sa nemá trápiť, ako sa všetko na dobré obráti
• EXPERT NA VŠETKO
rieši aj také aspekty problému klienta, na ktoré nemá odborné kompetencie – snaží sa byť lekárom, právnikom, policajtom, psychológom
• RADCA
udeľuje priame rady a návody, hovorí klientovi, čo má urobiť, čo by
bolo pre neho najlepšie
• TEORETIK
podáva klientovi rôzne kváziteórie takmer o všetkom, má k dispozícii
teoretické vysvetlenie príčin a súvislostí každej situácie
• PSYCHOLÓG
interpretuje klientove pocity, hovorí mu, prečo ich má, číta myšlienky,
robí závery o príčinách klientovho problému.
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7. UKONČENIE PRÁCE S KLIENTOM

Cieľom práce s klientom je samostatnosť, prevzatie zodpovednosti za
seba, schopnosť riešiť svoje problémy bez pomoci iných. V konečnom dôsledku je to skvalitnenie jeho života a sociálna inklúzia (začlenenie). Ukončenie práce s klientom by malo byť teda v nejakom spojení s dosiahnutím
tohto cieľa.
Predovšetkým však musí nadväzovať na cieľ, ktorý klient a KSP (AKSP)
spoločne sformulovali v kontrakte. Môže byť užitočné už v dohode jasne
pomenovať konkrétne kritériá na posudzovanie toho, či bol cieľ dosiahnutý. Je to zároveň prevencia pokušenia zbytočne spoluprácu s klientom
predlžovať. Subjektívny dôvod na pokračovanie spolupráce môže mať aj
klient, aj KSP. Klient môže mať napríklad obavy zo samostatného fungovania, čo sa deje hlavne v prípadoch ak KSP (AKSP) klienta na seba svojím
ochraňovaním nadviazal. Alebo môže mať klient neprimerané očakávania
a stále dúfať, že je možné dosiahnuť nejaký ideálny stav a podobne. KSP
(AKSP) zase môže mať pocit, že ukončenie spolupráce je odmietnutím klienta a že jeho povinnosťou je byť klientovi stále k dispozícii.
Niekedy nie je možné jednoznačne určiť, či bol cieľ spolupráce, vyplývajúci z kontraktu, naplnený. Hlavne, ak nebol dostatočne konkrétny. Aj vtedy
môže byť iniciátorom ukončenia spolupráce klient (jeho želanie, pokiaľ ho
formuluje, treba rešpektovať), ale môže ho iniciovať aj KSP (AKSP) v prípade, ak už nemá klientovi čo ponúknuť a jeho situácia sa naozaj vyriešila
v reálne možnej miere.
Zvláštnou, zrejme skôr výnimočnou, situáciou a dôvodom na ukončenie
spolupráce je nejaká prekážka vzájomnej spolupráce – napríklad osobná averzia (nesympatia, odpor). Aj KSP (AKSP) sú len ľudia, ktorí môžu
byť niekomu sympatickí a inému nie. Alebo môže spoluprácu s klientom
komplikovať iný typ vzťahu, ktorý medzi sebou majú (napr. príbuzenský
vzťah), ktorý pôsobí pri práci rušivo. V takom prípade je však potrebné
ponúknuť klientovi možnosť spolupráce s iným sociálnym pracovníkom.
Pri ukončení vzťahu je užitočné dodržať tieto pravidlá:
- zhrnúť priebeh spolupráce i dosiahnuté výsledky a oceniť klienta
- dať priestor klientovi, aby sa k výsledkom riešenia problému vyjadril
- dohodnúť si katamnestické stretnutia, ktoré budú mať skôr informačný
charakter: „ako sa klientovi darí“ hlavne v oblasti, ktorá bola predmetom spolupráce – na túto dohodu sa môže KSP (AKSP) odvolať, keď sa
bude chcieť s klientom stretnúť a nevyvolať pri tom pocit kontroly
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ponúknuť možnosť spolupráce v prípade iného problému klienta alebo
v prípade neočakávaných komplikácií situácie.

V každom prípade, ak sa KSP (AKSP) alebo aj klient rozhodnú spoluprácu
ukončiť, je dôležité toto rozhodnutie jasne vysloviť.
Katamnestické sledovanie (sledovanie ďalšieho života) klienta môže potenciálne výdatne pomáhať v prevencii sociálnych problémov klienta a
byť zdrojom informácií na riešenie podobných problémov s inými klientmi – akousi formou spätnej väzby.
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8. ADMINISTRATÍVNA FORMA PRÁCE KSP

Administratíva je pre niekoho strašiakom, pre iného vytúženou činnosťou.
Anna rada zapisuje poštu do evidenčnej knihy. Je to pre ňu príjemnejšia
činnosť než komunikácia s klientom alebo riešenie konﬂiktu. Jakub radšej
prehádže vagón zemiakov, vyrieši konﬂikt medzi ním a nadriadeným, len
keby nemusel robiť zápisy alebo poriadok v kartotéke.
Administratíva, písomná forma práce KSP (AKSP), je však nevyhnutnosťou. Delíme ju na:
1. EVIDENCIU KLIENTOV A ZÁZNAMY O PRÁCI S RODINOU
2. ŠTATISTICKÉ PODKLADY O KLIENTELE A PRÁCI
3. VYPRACOVANIE SPRÁV O POVESTI ALEBO PODKLADOV NA
TIETO SPRÁVY
Všetky tri súčasti administratívnej práce sú potrebné. Nie vždy je však jasné, na čo konkrétna práca slúži. Je dôležité, aby to KSP (AKSP) vedeli a
aby boli v zhode s nadriadenými. Rovnako aj v tom, akú časť pracovného
času môže KSP (AKSP) vyčleniť na administratívnu prácu a akú na iné
činnosti. V zásade je potrebné, aby administratívna práca bola doplnkovou činnosťou k terénnej a nie naopak. Ak KSP (AKSP) väčšinu svojho
pracovného času venuje administratívnej zložke práce, je potrebné spolu
s nadriadeným hľadať možnosti zefektívnenia práce tak, aby sa administratíva redukovala.

8.1. EVIDENCIA KLIENTOV A ZÁZNAMY O PRÁCI S RODINOU A
KOMUNITOU
Evidencia klientov KSP (AKSP) je potrebná rovnako ako evidencia obyvateľov, ktorú vedie obec. V začiatkoch práce KSP (AKSP) spoznáva komunitu, v ktorej pracuje. Robí si písomné záznamy, diagnostikuje komunitu.
Spoznať oblasť, v ktorej pracuje, znamená spoznať hranice lokality, jej obyvateľov, rôzne skupiny, ktoré v komunite existujú, ako spolu fungujú, aké
mechanizmy používajú pri dosahovaní svojich cieľov, aké problémy ľudia
identiﬁkujú, ktoré z nich sú pre nich témou, aké prírodné a ľudské zdroje
sú v komunite, ktoré talenty, vedomosti a zručnosti v komunite môžu byť
zdrojom do budúcnosti.
Evidencia jednotlivých klientov a rodín je odlišná najmä v tom, že sa týka
jednotlivcov, obsahuje blízke osobné a rodinné údaje, ktoré treba chrániť
pred neprofesionálmi.
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Slúži KSP (AKSP) na prehľadné zaznamenávanie anamnestických údajov,
sociálnej diagnózy, dohody a plánu práce s klientom tak, aby sa o ne mohol oprieť v celom procese vedenia klientov. Spisový materiál slúži na zaznamenanie podstatných údajov tak, aby sa aj iný pracovník zorientoval v
aktuálnej situácii klienta v prípade výpadku KSP (AKSP).
ZÁSADY VEDENIA EVIDENCIE KLIENTOV
- evidenčný list klienta zakladáme v prípade, ak je predpoklad, že s klientom alebo rodinou budeme pracovať (nejde o jednorazový úkon)
- každý ďalší úkon zapíšeme bezprostredne po tom, ako sa stal, a založíme ho do spisového materiálu v ten deň alebo deň nasledujúci
- spisové materiály uskladňujeme v kartotéke (skrini), ktorá je uzamykateľná
- pred ukončením pracovnej zmeny skriňu vždy uzamkneme a kľúče
uschováme na chránenom mieste
- ku kľúčom má prístup len poverená osoba
- spisový materiál podlieha skartácii.
Evidencia klientov, ich problémov a zdrojov a našich postupov a dohôd je
pre KSP (AKSP) dôležitá. Prehľadne a efektívne vedená spisová dokumentácia nám šetrí prácu, orientuje nás v úkonoch, ktoré sme už urobili a ktoré
sme plánovali urobiť. Okrem nás musia byť údaje v spisovom materiále
zrozumiteľné aj pre ostatných kolegov, ktorí majú prístup k spisom.
Objektívne vedený spisový materiál s kvalitnými záznamami môže pomôcť KSP pri práci. Nekvalitne vedené záznamy môžu klientovi uškodiť.
Preto je dôležité, aby bolo zrejmé, čo sú objektívne zistené skutočnosti a čo
sú naše interpretácie videného a počutého.
Osobné spisy klientov dávajú prehľad o tom, s ktorými rodinami sme spolupracovali. Čo sme riešili, aké zdroje na riešenie v rodine existujú, ako
sme postupovali a aký výsledok práce sme dosiahli. Záznamy nám uľahčujú prácu tak ako lekárovi, ktorý si vedie záznamy o zdravotnom stave
pacienta, o jeho ochoreniach a o postupoch liečby, ktoré lieky zabrali a ktoré nie. V prípade potreby len siahne do kartotéky a môže predpísať lieky.
V sociálnej práci nám kartotéka s rodinnou a sociálnou anamnézou môže
niekedy pomôcť, inokedy nás môže obmedziť v rozmýšľaní nad metódami práce. Je to vtedy, ak nepočúvame klienta a „nasadíme“ liečbu podľa
vyskúšaných postupov. Kartotéka nám teda uľahčuje zber údajov (kto sú
starí rodičia, kde bývajú, aký vzťah majú k vnukovi a podobne) a zároveň
nám dáva podklady na štatistické údaje.
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8.2. ŠTATISTICKÉ PODKLADY O KLIENTELE A PRÁCI
Okrem počtu klientov za určité stanovené obdobie sčítavame aj iné údaje,
ktoré môžu sprostredkovať prehľad o situácii a činnosti v našom regióne, o spôsobe rozhodovania, o najčastejších problémoch, vyskytujúcich sa
v komunite a pod. Podobnú štatistiku robia aj lekári alebo polícia, ktorí
sledujú, ako klesá alebo rastie chorobnosť v ich regióne, ako klesá alebo
rastie kriminalita. Na základe štatistických údajov vidíme, ako sa vyvíja
situácia s neplatičmi, drogovo závislými a údaje môžeme vyhodnocovať.
Našu činnosť vieme podľa toho smerovať. Je rozumné signalizovať potrebu nových služieb alebo ﬁnančnej podpory aktivitám v komunite. Ak v
mojej osade rastie počet drogovo závislých, je toto dôležitý údaj na rozhodovanie obecného úradu napríklad o tom, ktoré aktivity treba podporiť z
obecného rozpočtu. Štatistické údaje nám tak zároveň slúžia ako argument
na podporu dosahovania cieľov.
Problémy, zdroje na ich riešenie a postupy, ktorými sa darilo alebo nedarilo ich riešiť, evidujeme aj kvôli rozhodovacej a plánovacej činnosti našich
nadriadených. Štatistické údaje slúžia na porovnávanie vývinu situácie v
rôznych oblastiach, väčších celkoch. Tu dochádza najčastejšie k neporozumeniu účelu, prečo treba zapisovať a hlásiť konkrétne údaje nadriadeným.
Ak nie je jasné, na čo ktorý údaj slúži, najjednoduchšie je opýtať sa nadriadeného, aby ste zmiernili nedôveru v potrebnosť a použiteľnosť údajov.
Zároveň je dobre vedieť, že nie všetky údaje o práci vedú k plánovaniu,
niektoré sa používajú aj na dokladovanie potrebnosti funkcie sociálneho
alebo komunitného pracovníka v regióne.
Údaje o práci by nemali slúžiť len na jednoduchšiu kontrolu zo strany nadriadeného. Mohlo by sa stať, že by samotná práca skĺzla do vypĺňania tabuliek a jej zmysel by sa tým znižoval až strácal.
Ak porovnávame počet klientov a úkonov za určité obdobie, môžeme aspoň približne tušiť, ako sa vyvíja situácia v našej komunite. Nedá sa povedať, že čím viac klientov a úkonov, tým viac problémov je v komunite. Tento stav sa predsa dá vyložiť aj tak, že komunitný pracovník viac
pomáhal než v minulosti, preto by výsledkom mohla byť aj nižšia miera
problémov v komunite. Takéto rozmýšľanie asi nemá zmysel. Zo štatistických údajov sa skôr dá zistiť, ako sa menili problémy a zdroje ich riešení.
Či rastie počet závislých a treba vyvinúť stratégie na riešenie tohto problému, alebo narastá počet neplatičov nájomného, alebo maloletých matiek,
či detí, ktoré nechodia riadne do školy. V každom prípade štatistické údaje
treba vykladať s vedomím, že fakty je možné vidieť viacerými pohľadmi
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8.3. VYPRACOVANIE SPRÁV O POVESTI ALEBO PODKLADOV NA
TIETO SPRÁVY
Komunitného sociálneho pracovníka niekedy požiada súd, polícia alebo
ÚPSVR o správu, ktorá sa týka dieťaťa, mladistvého, jeho rodiny a sociálneho okolia.
Tieto správy slúžia spravidla na rozhodovanie súdu alebo ÚPSVR v rôznych oblastiach života detí a mládeže.

Môže ísť o:
1. vynesenie rozsudku v trestnej veci, keď sa mladistvý mal dopustiť trestného činu. Súd vtedy rozhoduje nielen o miere jeho viny, ale aj o najlepšom
spôsobe nápravy. Na to potrebuje čo najlepšie spoznať rodinné zázemie,
ale i školu, priateľov, mimoškolskú činnosť mladistvého, prípadne podstúpenie liečby závislosti, ak to bol jeden z dôvodov trestnej činnosti.
2. posúdenie, či súhlasiť s návštevou alebo prázdninami v rodine, ak je
dieťa vychovávané v inom než v rodinnom prostredí. Na to ÚPSVR potrebuje najmä súhlas dotknutej rodiny, zistenie, do akej miery bude o dieťa s
láskou a zodpovedajúcou opaterou postarané v stanovenom čase.
3. posúdenie, či súhlasiť so zrušením ústavnej výchovy nad maloletým
dieťaťom. Na to potrebuje celkovo prešetriť, či sa pomery v rodine dieťaťa
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zlepšili od času, keď bola nariadená súdom ústavná výchova.
4. posúdenie, či navrhnúť opatrenie na nápravu situácie v rodine tak, aby
bola pre dieťa priaznivejšia. Na to potrebuje poznať situáciu v rodine, spoluprácu s otcom, s matkou, prípadne s ich partnermi; ak je dieťa dostatočne staré, aj spoluprácu so samotným dieťaťom a jeho názor.
5. posúdenie, či vyňať dieťa z rodinného prostredia, alebo obmedziť, prípadne upraviť rodičovské práva tak, aby boli v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Na to treba poznať rodinu a jej situáciu, jednotlivých členov
a ich vzťahy, zároveň vzťah k dieťaťu, o ktoré ide.
Pri písaní týchto správ je dôležité uvedomiť si, že prvoradým pre nás je
chrániť záujem dieťaťa. Jeho práva chránime vždy na prvom mieste, a to
z dôvodu, že je najviac zraniteľné a najmenej schopné dovolať sa pomoci a podpory. Na to myslíme, keď prešetrujeme situáciu v rodine. Dieťa
nesmieme zraňovať našou prácou. Nekladieme dieťaťu otázky, ktoré by
ho hnali do vyjadrenia sympatií alebo lásky k jednému rodičovi na úkor
druhého. Ak sa k svojej situácii vyjadrí, berieme jeho výpoveď s plnou
vážnosťou.
ZÁSADY PÍSANIA SPRÁV:
- Správa musí byť pravdivá.
- Nesmie poškodiť klienta v zmysle udania nepravdivých, neoverených
alebo zavádzajúcich informácií.
- Ak rodina nie je evidovaná a nikdy sme s ňou nepracovali, je potrebné
to uviesť.
- Ak chceme dobre napísať správu, musíme vedieť, na čo bude slúžiť. V
tomto zmysle potom treba uvádzať údaje, ktoré sú potrebné na celkové
posúdenie situácie.
- Ak presne nevieme, na čo správa slúži, udávame len všeobecné údaje.
Medzi všeobecné údaje patrí:
Či je rodina evidovaná, odkedy a z akého dôvodu. Ako sa vyvíjala spolupráca s rodinou, s akým výsledkom sme spolupracovali, ako a kedy bola
spolupráca ukončená.
Údaje, ktoré budú slúžiť ako podklad na rozhodovanie súdu, získava a
spracúva priamo komunitný sociálny pracovník. Pri prenose informácií
z asistenta komunitného sociálneho pracovníka na KSP by mohlo dochádzať k skresleniam.
V prípade:
- mladistvého páchateľa trestného činu treba zistiť, ako sa správal od vy67
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konania skutku, z ktorého je podozrivý. Pre súd bude dôležitý údaj, že
máme informácie o tom, či sa jeho správanie zmenilo, alebo nie. Ak sa
napríklad dopustil trestného činu pod vplyvom omamnej látky, alebo
kradol kvôli tomu, aby si mohol kúpiť ďalšiu dávku, treba súdu oznámiť, ak sa mladistvý podrobil liečbe závislosti. Tento údaj ovplyvní rozhodovanie o treste. Rovnako dôležité budú údaje o tom, či mladistvý
študuje, alebo pracuje a ako sa zapája do verejného života. Ovplyvniť
rozhodovanie sudcu môže aj rodinná situácia, či má mladistvý v rodičoch alebo najbližšej rodine oporu, alebo je skôr dieťaťom ulice.
rozvodu manželstva súd obvykle skúma, kto z rodičov sa o dieťa alebo
deti stará viac a má možnosť deťom poskytnúť lepšie prostredie a podmienky na ďalší život. V takých situáciách nie je ľahké podať objektívnu správu. Treba si uvedomovať, že obaja rodičia majú rovnaké právo
byť so svojím dieťaťom a naša intervencia a správa smeruje k ochrane
dieťaťa, nie rodiča. Okrem starostlivosti o dieťa súd zvažuje aj vzťah,
ktorý dieťa má k rodičovi. Na vyjadrenie KSP je dôležitý údaj o tom, kto
z rodičov dieťa chce do svojej starostlivosti a čo každý z rodičov uvádza
ako dôvod.

zverovania do náhradnej rodiny treba preveriť, či rodina má dobré prostredie pre dieťa, primerané tomu prostrediu, ktoré by bolo považované
za dobré v komunite, z ktorej dieťa pochádza, či náhradní rodičia majú
predpoklady vychovávať dieťa, či sa vedia dobre postarať o svoje deti,
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či žijú spoločne v láske a v porozumení, či riešia konﬂikty bez násilia,
pripadne nepožívajú nadmerne alkoholické nápoje alebo nie sú závislí
od iných látok.
podmienečného prepustenia z výkonu trestu je potrebné prešetriť, či
rodina, do ktorej sa prepustený má vrátiť, žije na pôvodnej adrese, či sú
podmienky na to, aby sa prepustený mohol zamestnať alebo prípadne
mohol študovať.
prázdnin z výchovného ústavu je potrebné prešetriť, či rodina, do ktorej
má dieťa prísť na prázdniny, o tom vie, bude v tom čase doma, súhlasí
s prázdninami dieťaťa u seba a zároveň má vytvorené podmienky pre
dieťa aspoň také, aké sú bežné v tejto komunite.

Podmienkami sa rozumie napríklad vlastná posteľ, starostlivosť dospelej
osoby, dostatok jedla, ošatenie, možnosť tráviť podnetne voľný čas.
OSNOVA SPRÁVY O POVESTI
(E. Litavská, 2006)
Každá správa o povesti má obsahovať identiﬁkačnú časť, kde je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a skutočný pobyt,
resp. korešpondenčná adresa, telefón.
Obsahová stránka správy je odlišná podľa druhu žiadosti.
PRE ÚPRAVU PRÁV A POVINNOSTÍ K MALOLETÉMU DIEŤAŤU
- rozvod, zverovanie detí do výchovy jednému z rodičov, určovanie výživného, určovanie otcovstva, úprava styku rodiča s dieťaťom
- kto z rodičov a v akom rozsahu zabezpečuje starostlivosť o deti
- kto zabezpečuje osobnú starostlivosť, starostlivosť o domácnosť a úroveň tejto starostlivosti
- kto zabezpečuje a ako spoluprácu so školou (návštevy v škole, ZRŠ,
pomoc deťom pri príprave do školy)
- ako rodina, resp. deti trávia prázdniny
- ako deti trávia voľný čas a kto z rodičov sa na jeho vytváraní akou mierou podieľal
- ak je to známe, aký mali a majú rodičia vzťah k deťom
- aká je celková úroveň starostlivosti o deti
- majetkové pomery rodiny a zárobok, resp. vedľajšie príjmy rodičov
(napr. otec je zručný a pomáha pri opravách, stavbách a pod.)
- požívanie alkoholu, návykových látok rodičmi a iné závislosti v rodine
- správanie rodičov na verejnosti.
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CHARAKTERISTIKA MLADISTVÉHO PRE POTREBY TRESTNÉHO STÍHANIA
- rodinná anamnéza
- kto mladistvého vychovával, ku komu má blízky vzťah, vzťahy v rodine, širšia rodina
- osobná anamnéza – ako chodí do školy, jeho správanie, prospech a
dochádzka do školy, prípadné zapájanie sa do aktivačných prác alebo
prác v prospech komunity, zamestnanie
- ako využíva voľný čas, či sa venuje športu alebo inej činnosti, ktorú má rád
- kto má na mladistvého vplyv, ak je to známe (napríklad partia, tréner,
matka, priateľka).
SPRÁVA PRE SKRÁTENIE TRESTU (PODMIENEČNÉ ODSÚDENIE, PREPUSTENIE )
- ako sa dotyčný prejavoval pred nástupom trestu
- aké mal medziľudské vzťahy
- spolužitie v rodine (aké má vzťahy s rodičmi, so súrodencami)
- vzťah s manželkou/družkou a vzťah s deťmi, kto sa o ne stará v jeho
neprítomnosti
- či má svoju predchádzajúcu rodinu, alebo sa počas výkonu trestu rozpadla
SPRÁVA O ŽIADATEĽOCH O NÁHRADNÚ RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ
- informácie o vlastných deťoch, ako sa o ne starajú alebo starali, či deti
študovali a kde, čo teraz robia, aké majú vzťahy k rodičom
- vzťahy vo vlastnej rodine a v širšej
- úroveň života rodiny a hospodárenie
- pri bezdetných manželoch – ako sa správajú k deťom zo susedstva
- materiálne zabezpečenie rodiny
- prejavy správania, závislosti, vzťahy so susedmi
- zapájanie sa do diania v obci a spôsob trávenia voľného času.
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9. ETICKÉ PRAVIDLÁ PRI PRÁCI S INFORMÁCIAMI O
KLIENTOCH:

Okrem súdu, polície a ÚPSVR môžu o informácie o našich klientoch žiadať
školy, lekár alebo iné inštitúcie.
Nie je možné podávať informácie o živote klientov, rovnako ako lekár nám
nedá informácie o chorobách svojich pacientov. So školami síce spolupracujeme, ale vždy strážime, čo povieme, ako a komu. Nesmieme poškodiť
klienta tým, že by sme zneužili informácie o ňom.
Inšpiráciou nám môžu byť aj Etické pravidlá, ktoré boli vytvorené pre terénnych sociálnych pracovníkov
ETICKÉ PRAVIDLÁ PRÁCE TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
(prebrané z príručky ATSP a upravené)
-

Koná v záujme klienta
Nezneužije informácie, ktoré sa o klientovi dozvedel
Nepočúva informácie, ktoré by musel hlásiť
Je spoľahlivý a dochvíľny
Sľubuje len to, čo môže splniť a potom to splní, nesľubuje neisté
Nekoná nič bez porady s klientom
Neponáhľa sa
Svoje služby poskytuje všetkým klientom bez rozdielu
Uvedomuje si hranice vlastných kompetencií a právomocí a včas odošle
klienta
Rešpektuje odlišné názory kolegov a spolupracuje s nimi v prospech
klienta
Spolupracuje s tými, ktorým odosiela klienta
Zvyšuje kvalitu a prestíž služieb a inštitúcie, ďalej sa vzdeláva
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PhDr. Alena Ambrózová
vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. V rámci ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy absolvovala 5-ročný výcvik v psychoterapii
SUR v Prahe, intenzívny 2 ročný sociálno psychologický výcvik zameraný
na sociálne zručnosti a celý rad ďalších dlhodobých aj kratších výcvikov
napr. v metódach supervízie, vyjednávaní a pod.
Podstatnú časť svojej profesionálnej dráhy pracovala v sociálnej oblasti, z
toho najdlhšie ako poradenský psychológ v Centre poradensko-psychologických služieb. V rámci poradenskej praxe pracovala s náhradnými
rodičmi. Bola tiež supervíznym konzultantom pracovníkov siete poradní
na Slovensku. Takmer 12 rokov bola externým učiteľom Katedry sociálnej
práce PgF UK v Bratislave. Participovala aj na realizácii niekoľkých projektov zameraných na ľudské práva a špeciálne na práva detí, na pomoc
ľuďom s rôznymi typmi handycapu, nezamestnanými a podobne. Takmer
18 rokov pôsobí ako lektorka tréningov sociálnych zručností. Lektorsky
sa podieľala na programoch rozvoja sociálnych kompetencií pre rôzne
profesijné skupiny: sociálnych pracovníkov, policajných vyšetrovateľov,
sudcov, zdravotníkov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o onkologických
pacientov a v oblasti prevencie. V súčasnosti pracuje hlavne v oblasti rozvoja ľudských zdrojov ako konzultantka a trénerka v programoch zameraných na osobnostný rozvoj a organizačné správanie, hlavne na leadership,
komunikáciu a uplatňovanie kooperatívnych postupov v rôznych typoch
sociálnych situácií.
Mgr. Irena Vitálošová
je pôvodným vzdelaním sociálna pracovníčka. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch pracovala v štátnej správe ako kurátorka mládeže. V
rovnakej oblasti ale odlišnými formami pracovala v Pedagogicko-psychologickej poradni mládeže. Od roku 1998 učí na PdF UK, katedre sociálnej práce. Od výkonu „case managementu“ a tréningov pre rôzne cieľové
skupiny prešla k štúdiu komunitnej práce. Zistila, že všade kde pracuje
potrebuje viesť administratívu, písať, zaznamenávať. Napriek tomu že
je radšej v živom kontakte s ľuďmi, práve písanie ju niekedy posúva k
porozumeniu.
Doc. Dr. Vladimír Labáth PhD.
študoval pedagogiku, neskôr liečebnú pedagogiku, vzdelanie si rozšíril
aj o pedagogickú psychológiu. Dvanásť rokov pracoval v diagnostickom
ústave pre mládež, kde sa v praktickej terapeutickej činnosti naučil väčšinu
z toho, čo doteraz vie o práci so skupinou. Neskôr pôsobil vo Výskumnou
ústave detskej psychológie a patopsychológie, od roku 1990 učí na Peda74

gogickej fakulte Univerzity Komenského (Katedra liečebnej pedagogiky,
neskôr Katedra sociálnej práce). Niekoľko rokov pôsobil v mimovládnej
organizácii PDCS, v rokoch 1996 - 2006 viedol ﬁrmu ARK tréning, poradenstvo, mediácia, s. r. o.
Od konca osemdesiatych rokov sa angažuje vo vzdelávaní dospelých v
troch oblastiach – v príprave budúcich psychoterapeutov (dlhodobý dynamicky orientovaný výcvik v skupinovej psychoterapii), v sociálno-psychologických zručnostiach pre rôzne pomáhajúce profesie a pre riadiacich
pracovníkov. V prvej polovici deväťdesiatych rokov, po absolvovaní viacerých študijných pobytov v zahraničí, sa jeho záber rozšíril o problematiku konﬂiktov, vedenia a riadenia, organizačného rozvoja a špeciﬁckých
oblastí práce s ľuďmi. V posledných rokoch sa výrazne zapojil do rozvoja a
propagácie mediácie v SR. Viedol tréningové a facilitačné stretnutia okrem
ČR a SR v ďalších 9 krajinách. Založil viaceré organizácie a projekty, aktívny je aj publikačne.
Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach pred
piatimi rokmi inicioval Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity. Na základe metodík organizácie Člověk v tísni ho neskôr realizovala Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov. V roku 2004 sa stal
národným programom s vyše 600 sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi, ktorý administruje Fond sociálneho rozvoja (FSR).
Cieľom programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach
je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu. Podľa materiálov FSR, realizácia programu je nastavená tak, aby
odstraňovala príčiny sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej
práce komunitného sociálneho pracovníka a asistenta komunitného sociálneho pracovníka 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.
V súčasnosti sa program uskutočňuje prostredníctvom 184 obcí a 4 mimovládnych organizácií.
Odborné vzdelávanie a supervíziu pracovníkov programu v súčasnosti
pre FSR realizuje PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia
prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu Terénna sociálna práca a supervízia.
Vydanie tejto brožúrky je súčasťou vzdelávania komunitných sociálnych
pracovníkov.
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PDCS, o. z. - Partners for Democratic Change Slovakia(PDCS) je nezávislé občianske združenie, ktoré v rámci medzinárodnej siete Partners
for Democratic Change International(PDCI) pôsobí ako nestranícka mimovládna pomáhajúca a vzdelávacia inštitúcia. Vzniklo v roku 1991 na pôde
Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1993 bola založená nadácia,
neskôr občianske združenie. Poslaním PDCS je pomôcť tvoriť a posilňovať
demokratickú kultúru a šíriť demokratické prístupy a inštitúty pre prevenciu a riešenie konﬂiktov v spoločnosti, najmä na Slovensku. PDCS má
od r. 1999 akreditáciu Ministerstva školstva SR na svoje tréningové programy, najmä na výučbu programov spojených s manažmentom neziskových
organizácií a s fungovaním tretieho sektora na Slovensku. V súčasnosti
realizuje PDCS akreditovaný vzdelávací program Terénna sociálna práca
a supervíziu pre program FSR.
www.pdcs.sk, e-mail: pdcs@pdcs.sk
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