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Viera veľká ako horčičné zrnko
Súčasný spoločenský diskurz je zaplnený témou migrácie. Otázok je viac opovrhnutím mávnuť rukou nad strachom
než odpovedí. Čo sa vlastne v spoločnosti deje? Čo a ako sa bude meniť? relevantného počtu obyvateľov sa nevypláca. Bezmocnosť vplývať na zásadné
Budeme sa musieť zmeniť aj my? Získame či stratíme?
Téma migrácie dokáže proti sebe postaviť rodičov, deti i najbližších priateľov.
Vidíme, ako výrazne sa polarizuje spoločnosť. Vždy, keď sa začnú okolo nejakej témy extrémne vyhraňovať názory,
je jasné, že tu pôjde o základné hodnoty.
Čím bližšie sú oslovené hodnoty k jadru
osobnosti, tým viac emócií vyvolávajú.
Názory už nie sú len názormi za/proti,
ale stávajú sa súčasťou identity človeka.
Ohrozenie v tejto rovine motivuje neostať
ticho, ale vykričať do sveta: Toto je dôležité, takto to vidím JA! Oba tábory chránia svoje ohrozené oporné body v živote.
Úlohou socioterapie je okrem iného
porozumieť mechanizmom, ako a prečo dochádza ku vzniku polarizovaných
skupín, čo nimi „hýbe“? Ako premostiť
rieku s jedným brehom ZA a druhým
PROTI?

Kto je kresťan?
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Prirodzenou reakciou na ohrozenie
je obrana. Bežnými obrannými mechanizmami sú skreslenie a popretie reality.
Ignorovanie a skresľovanie faktov badať
na jednom aj druhom brehu. Zdá sa mi,
že tí, ktorí utečencov vítajú, ignorujú reálne geopolitické, ekonomické a sociálne
limity. Bez širšieho konsenzu a diskusie
napríklad odmietajú určiť hornú hranicu
ročne prijatých ľudí. Hovoria, že to zvládneme. Diskusia sa pohybuje skôr v ide-

ologickej rovine, nie v rovine faktickej.
Zároveň ostáva názor významného počtu
ľudí, ktorí hovoria „nechceme sa deliť“,
odsunutý ako nedôležitý. Dochádza ku
slepému presadzovaniu humanistických
ideálov, hoci odmietaním širšej spoločenskej dohody sami tento ideál podkopávajú. Ja osobne sa s pomocou stotožňujem,
ale je jasné, že Európa nie je čarovný
nafukovací hrad. Každá spoločnosť má
niekde svoju hranicu, koľko nových občanov dokáže absorbovať. Bagatelizovanie rizík, neochota otvorene priznať,
že máme problémy s integráciou druhej
generácie, máme problémové celé štvrte
a že je problém so zamestnanosťou/integráciou niektorých ľudí, odporcov nijako
neupokojuje. Keď nevzniká čestná diskusia o tom, ako na tom sme, v skupine
PROTI logicky narastá napätie a obavy,
že problémy budú eskalovať.
K budovaniu mostov nepomáha ani
to, že obavy z brehu PROTI sú zmetené
zo stola veľkými moralizujúcimi gestami. Posolstvo z brehu ZA hovorí tým na
druhom brehu, že sú sebeckí, nie sú kresťania/humanisti, sú maloverní, nevedia
sa deliť, byť veľkorysí. S vami sa nebavíme, lebo nerozumiete, že tu ide o vyššie
ideály, o Dobro! Morálna nadradenosť
a vyvyšovanie sa nikdy neboli dobrým
štartovacím bodom v komunikácii, tobôž
nie k budovaniu mostov. S nezáujmom a

udalosti vyvoláva ďalší strach a ten často
hovorí jazykom hnevu. Je to ako nechávať na verejnom priestranstve zahrabaných plno nášľapných mín. Ak chceme do
tohto priestoru vodiť cudzincov a prežiť
v pokoji, oplatí sa pracovať s týmto strachom a premýšľať nad tým, ako ho ošetriť. Áno, niekedy sú to úplne iracionálne
strachy, ktoré nemajú opodstatnenie, ale
aj iracionálny strach ostáva strachom a
znamená silnú motiváciu konať. Čím je
väčší, tým je konanie nepremyslenejšie.
V mnohých diskusiách a príspevkoch
je podľa mňa nejasné rozlíšenie motívov.
Koná sa z pocitu zodpovednosti voči,
ktorý pre mňa v sebe obsahuje jasnú uvedomenú racionálnu zložku – zvažovanie
reálnej skutočnosti a tiež mieru slobody
svoju pomoc ukončiť, ak zaangažovanie
prerastá kapacitu pomáhajúceho. Konanie
z pocitov viny je hlboko ponorené v emócii, mimo rácia a „vinnému“ neposkytuje
slobodu povedať dosť, stačí. Toto sú podľa mňa ľudia, ktorí sa hnevajú na tých, čo
sú neochotní. Sami sa totiž ocitli v pasci.
V istom zmysle nemôžu inak a ak zostanú
osamotení v protiváhe s množstvom utrpenia, smerujú k sebazničeniu.

Svoje nedáme, cudzie nechceme!

Na druhej strane vidím aj z brehu
PROTI nezáujem o diskusiu: vaše hodnoty sú blbosti, je vám ľúto trápenia, detí?
No a čo! Nech si tam zostanú. Ani na bre-
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hu PROTI nie je vidieť ochota zaoberať
sa strachom druhých. Možno aj preto, že
nie je otvorene dekódovaný, ale zahaľuje
sa do rúška vyšších princípov. Môj názor
je, že breh ZA tiež bojuje o svoje kľúčové
body v živote. Premýšľanie: Mám a môžem dať; nechcem sa tváriť, že nevidím;
utrpenie mi nie je jedno, môžu človekom
hýbať rovnako silno ako strach o prácu
či život. Pohľad na nešťastníkov plahočiacich sa v zasneženom blate nekompromisne tne do živého. Týka sa ma to?
Netýka? Som dobrý človek? Potrebujem
ešte stále dostávať alebo môžem/viem/
chcem aj dávať? Len slepý nevidí, že tu
ide o zodpovedanie základných otázok,
osobnú morálku človeka. Na brehu PROTI zaznieva silná potreba ochrany svojho. Neochota odtrhnúť si z koláča. Neochota odložiť to svoje a nejakou časťou
prispieť. Otázkou je, či naozaj máme tak
málo. Málo času, statkov, pozornosti, pohodlia... Diskusiu zabíja najmä neochota
namáhať sa a prehodnocovať reálne fakty. Tak, ako jedna skupina riziká bagatelizuje, táto z ojedinelých udalostí hodnotí
celkový jav. Z jednotlivca usudzuje na
širokú skupinu ľudí. Zjednodušenia reality sú vždy lákavé. Vnášajú skreslený, ale
predsa len poriadok do mätúceho sveta. V
čiernobielej realite my sme dobrí, hentí
zlí, sa orientuje oveľa ľahšie ako v nejasnom: my sme aj dobrí, aj zlí a oni tiež.
Neznámi prichádzajúci sa ľahko
stávajú projekčným plátnom na všetku frustráciu. Sklamania, hnev, smútky
nachádzajú cieľ. Konečne sa môžu bezpečne ventilovať, ako keď sa dysfunkčná
rodina na chvíľu zjednotí v nadávaní na
suseda.

Stratený v hmle

K upokojovaniu verejného priestoru
nenapomáhajú politické či iné medializované diskusie. Ich princípom je väčšinou presvedčiť a/alebo poraziť. Všetci z
prítomných si chcú získať na svoju stranu
poslucháčov šikovným argumentovaním.
Úloha dobrého moderátora sa hodnotí
jeho schopnosťou účinne protirečiť, spochybňovať či konfrontovať prítomných.
Diskutéri sú prirodzene v strehu, hybné
sily svojich postojov nezverejňujú, motívy ostávajú neznáme. Je to vždy boj o to,
kto má pravdu. Kultúra počúvania, hľadania konsenzu a zmierenia sa vo verejných
diskusiách nepestujú. Ani v náznakoch
nedochádza k pokusu pochopiť konanie
protistrany, vyjasniť svoje východiská,
osobné premenné, ktoré sýtia politické
rozhodnutia. Nikto z prítomných neprehodnocuje svoje, len presviedča druhých.

Potom je ťažké uveriť v možnosť zblíženia, nájdenia riešení medzi polarizovanými skupinami, nieto ešte v spolužití s
„cudzími“. Je na počudovanie, že spoločenské i politické diskusie, často vrcholiace závažnými rozhodnutiami, nie sú
facilitované odborníkmi na komunikáciu.
Teraz hovoríme o postfaktuálnej dobe,
ale to nie je v histórii žiadne nóvum. Že
ľudia nereagujú na fakty, ale na emócie,
je staré ako história ľudstva sama. Nové
je, že desaťtisíce necenzurovaných emočných diskusií voľne putujú svetom. Ľudia
sa nijako nezmenili, len naše osobné názory, postoje, emócie a skreslenia sú verejne čitateľné. Polarizácia spoločnosti sa
nedeje na základe faktov, ale na základe
neporozumených emócií a spor vzniká z
ich interpretácie. K rozuzleniu zamotanej
spornej komunikácie tak aj musíme pristupovať. Zaoberať sa faktami, keď lietajú emócie, je slepá ulička.
Z vlastnej skúsenosti zo skupín viem,
že mnohé fatálne nezmieriteľné spory a
vzťahy sa pri presnom pomenovávaní,
objasnení motívov a trpezlivom rozkrokovaní komunikácie končia porozumením. Nespočetne veľakrát som zažila zacyklenie komunikácie medzi desiatkami
ľudí, kde sa bojovalo o sedem možných
riešení. Pri správnom facilitovaní diskusie smerom k porozumeniu dochádza k
úplne hladkej konsenzuálnej dohode a
spokojnosti všetkých. Často som videla
ľudí hádať sa a zároveň obhajovať úplne
totožný postoj. Keď sú ľudia pohltení obranou svojho (voľne doplňte čokoľvek),
nepočúvajú, neuvažujú racionálne. Pri
vzájomnom ostreľovaní sa hlbšie a hlbšie betónujú vo svojich pozíciách. Som
hlboko presvedčená, že sa od seba nelíšime tak veľmi, ako si zvykneme myslieť.
V drvivej väčšine máme druhých na do-

sah podanej ruky. Stačí náhľad na svoje
strachy a vlčia hmla sa rozpustí. Netvrdila
by som to, keby som opakovane nebola
svedkom možno to už bude aj niekoľkých
stoviek takýchto zblížení.

Vyhrala som! Hm, škoda.

Socioterapia stojí na predpoklade, že
človek je tvor sociálny a spolupracujúci.
Zdravý jednotlivec bude hľadať spoluprácu, vzájomnosť. K zdravému životu patrí
seba-rozširovanie, nadväzovanie vzťahov
a znásobovanie podnetov prinášajúcich
rast v ktoromkoľvek smere. O zrelosti a
duševnom zdraví najlepšie svedčí otvorenosť: „Ja nad vecami nepremýšľam
takto.“ „Ako si na to prišiel? Idem chvíľu
premýšľať ako ty.“ Ak je iné vnímané ako
ohrozenie, okamžite eskaluje emócia a
následná diskusia len predstiera racionálne postupy. Ja problémy v samotnej polarizácii nevidím. Problém je v slabej úrovni komunikácie, minimálne v diskusiách
otvorených verejnosti. Z môjho pohľadu
úplne chýba cielená práca s verejnosťou.
Každý hlas by mal zaznieť a byť započutý, porozumený.
Človek sa za každých okolností chce
a bude obohacovať. Nezrelý človek tak
robí na úkor iných. Verí, že keď si urve
z cudzieho, vyhrá. Každá výhra na úkor
niekoho v širšom kontexte zákonite končí
prehrou. Konsenzus, zmierenie, zblíženie
vždy vidím ako mnohonásobné zisky. Socioterapia je primárne o dôvere v schopnosť človeka rozširovať svoju náruč. Spoločnosť je v otázke migrácie polarizovaná
len zdanlivo, na povrchu. V hĺbke sme
všetci na jednej lodi. Bojíme sa o seba a
líšime sa len v spôsoboch, ako sa ochrániť. Myslím si, že stačí viera veľká ako
horčičné zrnko a môžeme spolu žiť.
Viera Lutherová
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Mikrosvet s najlepším starostom
Ako sa žije v meste veľkom ako Žilina, kde koexistuje 138 národností?
Neprekvapí, že veľa mestskej agendy je venovanej manažmentu vzťahov,
bezpečnosti a budovaniu komunity. Starosta Bart Somers dostal za svoju
prácu medzinárodné ocenenie Najlepší starosta roka 2016 (2016 World
Mayor Prize).
Príbeh belgického Mechelenu je príkladom dobrej praxe a rozhodne hodný
šírenia. Mesto totiž pred 15 rokmi patrilo
medzi problémové, malo vysokú kriminalitu a 33-percentnú podporu extrémnej pravice. V súčasnosti je každé tretie
tu narodené dieťa cudzinec, každý piaty
občan moslim. Majú najväčšiu sýrsku a
arménsku a druhú najväčšiu marockú komunitu vo Flámsku. Pozornosť si získali v
krízovom roku 2015, keď mnohí moslimskí občania opúšťali Belgicko s úmyslom
bojovať na strane ISIS, ale z Mechelenu
neodišiel ani jeden.

Začať od bezpečia

V roku 2001 Somers zdedil mesto s
vysokou kriminalitou. Prioritou sa stalo
jej zníženie a „vyliečenie“ problémových
mestských častí. Podľa Somersa sú v
mnohých „...veľkých mestách štvrte, kde
vidíte, že to musí skončiť zle. Tam, kde
štvrte ovládajú kriminálnici, budú nasledovať extrémisti a teroristi.“ Na začiatku
bolo zvýšenie počtu policajtov a politika
nulovej tolerancie voči nerešpektovaniu
sa v spoločnom priestore. Somers si však

uvedomoval, že represia sama o sebe nestačí. Súbežne sa preto začali plánovať
aktivity v oblasti prevencie a terénnej
práce s mládežou.
Jednou z prvých bolo zaangažovanie
otcov problémových chlapcov. Starosta
s nimi osobne komunikoval a postupne
sa mu podarilo presvedčiť ich, aby na
projekte participovali ako dobrovoľníci. Zriadili sa otcovské večerné hliadky.
Mesto im poskytlo miesto na stretávanie a kávu zadarmo. O ostatné sa museli
postarať sami, koniec koncov išlo o ich
deti. Tento projekt sa ukončil o niekoľko
mesiacov, nakoľko problémy s nočnými
mládežníckymi výtržnosťami rýchlo pominuli.
No práca s problémovou mládežou ostala v hľadáčiku. Mesto prišlo s projektom
Starší brat. Zaangažovaní boli opäť ľudia
z rizikových častí. Tento raz vyberali mladých ľudí okolo dvadsiatky a mladších,
ktorí mali záujem o brigádu a zároveň si
chceli vyskúšať niečo ako sociálnu prácu.
Ich úlohou bolo tráviť čas na ihriskách a
dvoroch počas voľna a prázdnin. Komunikovali s tínedžermi, trávili s nimi čas a

hlásili, ak sa im zdalo, že niekde sa schyľuje k problému. Pre mladých mali byť
niečo ako starší rozumnejší bratia, ktorí
majú konštruktívnejšie nápady, ako tráviť
voľný čas.
Prevencia v oblasti bezpečnosti je súčasťou agendy do dnešných dní. Prácu
si môžete nájsť ako pracovník prevencie
pre majetkovú trestnú činnosť. Robí sa v
teréne, priamo v obytných štvrtiach. Pracovníci prevencie pomáhajú s riešením
prípadov drobnej majetkovej kriminality,
zbierajú informácie o nahlásených, ale aj
nenahlásených drobných prečinoch a medzisusedských krivdách. Gro práce spočíva najmä v prevencii. Zamestnanec zbiera
podnety, rieši ich s políciou, komunikuje s
občanmi, plánuje spôsoby, ako takúto činnosť včas zachytiť, navrhuje preventívne
riešenia a realizuje ich s dotknutou komunitou.
Ďalší z projektov sa zameriaval výslovne na recidivujúcich tínedžerských
delikventov a intervencia smerovala do
rodín. Cieľom bolo riešiť rodinné problémy, o ktorých sa predpokladalo, že budú
príčinou skorej delikvencie. Preventívne
projekty priniesli ovocie a v súčasnosti
patrí Mechelen medzi mestá s najnižšou
mierou kriminality v Belgicku.

My, Mechelenčania

Somers sa domieva, že zásadnou otázkou je: Kto sme, aká je naša identita? Člo4
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vek potrebuje byť súčasťou nejakej svorky, s ktorou sa stotožní. Potrebuje sociálny priestor, kde zapustí korene, pomenuje
ju svojím domovom a cíti sa s miestom
spojený. Národnostná a náboženská rôznosť sa ťažko lepí do celku, ale príslušnosť k „nášmu mestu“ je uchopiteľná a
môže pomôcť ľudí spájať. Mnoho drobných aj väčších projektov má za cieľ realizovať túto myšlienku. Preto napríklad
k mechelenským bielym nadrozmerným
bábkam (historicky typickými pre mesto)
pribudli aj hnedá a čierna. Tiež urobili výstavu viac ako 120 fotografií miestnych
občanov rôznej národnosti a inštalovali ju
na železničnej stanici. Projekt mal úspech
a inšpiroval k pokračovaniu. V súčasnosti môžete vidieť vizualizáciu životných
ciest 15 domácich, ktorí doputovali z najrôznejších končín sveta. Mapa osudu zobrazuje kľúčové miesta, križovatky, niekedy aj ľudí, ktorí mali na daného človeka
vplyv a nakoniec viedli k tomu, že zakotvil v Mechelene. Vidíte jeho tvár, čítate
jeho príbeh a máte pred sebou jeho cestu.
Výpovede a emócie zmenia anonymného
člena skupiny na človeka z mäsa a kostí,
podobného vám. Účinná cesta, ako meniť
predsudky, rozbíjať stereotypné myslenie
a rozpúšťať strach z neznámeho.
Osobná komunikácia a dôraz na to,
čo nás spája, sú pre prácu starostu Somersa typické. Dobre ju ilustruje reakcia
na teroristické útoky na bruselskom letisku. Somers išiel do miestnej mešity a
tam pred bohoslužbou prehovoril: „Som
tu preto, lebo si uvedomujem, že moslimovia sú dvojnásobné obete. Jednak ako
občania, ktorí sa boja teroristov a tiež ako
moslimovia, pretože teroristi robia z ich
náboženskej identity niečo barbarské.
Povedal som, že sa mi to nepáči a že sú
občania môjho mesta a ja nebudem akceptovať, ak ich niekto napáda.“ Takéto
veci posilňujú vzťah ľudí k mestu.
Mechelenčania zo svojej mnohorakosti urobili svoj charakteristický znak,
svoju výsadu. „My sme také mesto, kde
sme všetci iní a zároveň patríme sem. Už
to nie je flámske mesto, nie je ani marocké, ani moslimské, ani kresťanské, je
mnohoraké, proste mechelenské.“

Nevidieť skupiny, vidieť ľudí

Mesto pracuje na zlepšení spolužitia
a všíma si viacero rovín, kde bežne vznikajú deliace čiary medzi my a tí ostatní.
Na stránke mesta nájdete aj prehľadný
text sprístupňujúci problematiku odlišnej
sexuálnej orientácie a nevyhranenej sexuálnej identity (transgender). Keďže je
mesto multináboženské, radnica zostavila
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zaujímavý projekt Začať veriť, v ktorom
zlúčila zdravý pohyb, vzdelávanie a rozvoj vzájomnej náboženskej tolerancie.
Na stránke mesta si zadarmo stiahnete
brožúrku s mapou mesta, ktorá vás bude
sprevádzať cyklotrasou popri tucte kľúčových bodoch naviazaných na miestne náboženské komunity. Dozviete sa niečo o
mešite, miestnom budhistickom chráme,
architektonických vychytávkach, osobných príbehoch. Niekedy budete stáť pre
kultúrnym skvostom, malými staručkými
drevenými dverami a niekedy to bude len
nenápadná plechová brána.
Somers neustále bojuje proti vytváraniu segregovaných štvrtí, škôl, oblastí.
Tam, kde sa začne vytvárať jednofarebná
komunita, pracuje na „infiltrácii“ odlišnosti. Biele deti do farebných škôl, strednú triedu do chudobných štvrtí, chudobné
a/alebo farebné deti do elitných bielych
škôl. Starosta odmieta pracovať tzv. komunitným spôsobom. Tam je predpoklad,
že sa problémy riešia v rámci komunity.
Hovorí: „Myslenie v kategóriách komunít
môže byť problém. Nezaujíma ma komunita, lebo tá nemá za toto konkrétne dieťa
žiadnu zodpovednosť. Rešpektujem komunity, ale pracujem s ľuďmi.“
Somersovým cieľom je v každom
obyvateľovi mesta aktívne budovať občianstvo. V mechelenskom ponímaní to
znamená prepájanie inštitúcií navzájom
a inštitúcií s obyvateľmi. Pozývať ich
medzi seba aj aktívne chodiť medzi nich.
Neustále pripomínať – žijeme tu všetci spolu. Originálny je projekt miestnej
knižnice, ktorá posiela dobrovoľníkov
ochotných zájsť päťkrát týždenne na hodinu do rodín a čítať knihu pre deti. A
naopak, deti majú priamy dosah na dianie v meste. Každé dva roky sa vytvára
tzv. detská rada. Skladá sa z 10 až 20 detí
štvrtých a piatych ročníkov. Stretávajú
sa desaťkrát do roka, aby spolu predložili nápady a pripomienky na fungovanie
mesta z pohľadu dieťaťa. Pokiaľ sú ich
nápady realizovateľné, naozaj sa realizujú. Mesto podporuje implementáciu fínskeho programu proti šikanovaniu KIVA.
Zložili si k nemu aj svoju pieseň, ktorú
spoločne spievali deti všetkých základných škôl v meste na veľkom jesennom
happeningu. Princípom väčšiny projektov
je podchytiť všetky možné druhy skupín
a skupiniek, aby sa cítili byť súčasťou
mesta. Aktuálne napríklad prebieha výskum medzi občanmi nad 55 rokov, ako
trávia voľný čas, do akej miery sú zapojení do spoločenských a komunitných akcií.
Získané dáta poslúžia na cielenú prácu s
touto skupinou. Takýchto a podobných

Starosta Mechelenu B. Somers.

projektov sa za 15-ročnú históriu Somersovho starostovania nazbieralo nespočet.

Jeden s mnohými tvárami

Reálne výsledky komplexnej sociálnej politiky sa okrem nulovej podpory
pre ISIS a nízkej kriminality prejavili aj
v tom, že krajne pravicové strany volilo
menej ako 10 % obyvateľov. „Stará ľavica hovorí, že moslimovia/migranti sú
obete. Stará pravica hovorí, že sú problém. Problematizujú ľudí, pretože sú
súčasťou skupiny. Ja som nikdy na ulici
nevidel skupinu, vidím len ľudské bytosti. Všetci majú mnoho identít. Sú Belgičania, Maročania, moslimovia, majú radi
futbal, majú dieťa v škole, sú manželmi,
manželkami. Ak ich redukujeme na jednu
identitu, je to presne to, čo robí Daíš. V
ich svete sú len moslimovia a nemoslimovia. V mojom meste žije 86-tisíc rôznych
jednotlivcov,“ povedal Somers.
Neobáva sa ani ohrozenia tzv. západných hodnôt. Naopak, otvorenie sa iným
kultúram a náboženstvám a ich integrácia
so západným spôsobom života môže podľa neho všetkým iba pomôcť. Argumentuje dávnym bojom žien za svoje práva.
V tom čase boli vnímané ako ohrozujúce tradičnú rodinu, práva mužov, detí
a počiatok úplného úpadku civilizácie.
Teraz vieme, že ženy získali a nikto nič
nestratil. Podobnú paralelu vidí aj v súčasnej situácii. Inakosť je obohatením,
nebezpečnou sa stáva vtedy, ak ju chceme
ignorovať, zakázať, odmietnuť. Somers
je príkladom človeka, ktorý k sociálnym
problémom pristupuje s dôverou a otvorenosťou. Oficiálna stránka mesta pôsobí
ako veľký projekt hľadania spoločného a
všemožných ciest ku spojeniu. Proste príklad dobrej praxe.
Viera Lutherová
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vzťahy

Teória tigra, alebo kto je ten horší
Hľadala som v sebe námet na napísanie článku, keď práve vysielali
Keď som mu povedala, že ja mu v tom
český film Teória tigra, čo je príbeh o mužsko-ženských vzťahoch. Boli rozumiem a že chápem, ako ťažko mu v
v ňom zobrazené tri generácie žien, ktoré mali mužov pod absolútnou tom muselo byť, aj to, že aj „nešťastný“
spôsob riešenia je predsa len riešením,
kontrolou a považovali to za celkom normálne a samozrejmé.

Vzájomná (ne)spolupráca

Film bol natočený tak, že ste fandili
chlapom. Perfektné herecké výkony zobrazovali veľmi nesympatické ženy, ktoré ubližovali chlapom sympaťákom. Ak
niekto povie, že on je pod papučou, tak
sa nám akosi automaticky vyjaví predstava silnej ženy, čo veľkou papučou stojí
na hlave tomu „chudákovi“ chlapovi. V
skutočnosti on ale chudák vôbec nie je.
Sám sa tak rozhodol, on sám to dovolil a
spolupracoval. Filmový chlap to zdôvodnil tak, že si myslel, že ak bude robiť, čo
ona chce, bude spokojná. Asi to robil aj z
lásky, ale nefunguje to!
Takto žene len potvrdzoval, že jej teória je dobrá. Že chlap je niekto, kto nie
je pevný, že je to niekto, s kým sa dá
akokoľvek hýbať. Stačí si len vymakať
funkčnú stratégiu a nájsť čo najefektív-

nejší spôsob, ako posúvať figúrkou. Filmová žena tvrdila, že ona nikde chybu
neurobila. Bola presvedčená, že robila
maximum, úplne jej však chýbala schopnosť (či len ochota?) pozrieť sa na veci aj
očami muža.
Tento model je však celkom reálny
aj v praxi, preto sa s pármi tohto druhu
ťažko pracuje. Ak je jeden z dvojice presvedčený, že robí všetko a nie je prístupný sebareflexii, ich vzťahová situácia je
takmer neriešiteľná. Lebo potom sa kŕčovito držia hľadania chyby na náprotivku a
tlačia na jeho zmenu. Uvažovanie v takej
logike je potom zhruba takéto: „Čo už ja s
tým môžem robiť, už som urobila všetko,
už to musí len ten druhý pochopiť.“ A keď
nechápe, tak je buď hlúpy, nezrelý, alebo
nemá rád, ba dokonca mu to tak vyhovuje.

Kto hádže kameňom?

Nedávno sa oproti mne posadil muž,
ktorý bol taký utrápený a previnilý, až sa
na neho ťažko dívalo. Z môjho pohľadu
ho žena „dohnala“ až k nevere tým, že
ho dlhodobo nerešpektovala, bola voči
nemu ľahostajná, chladná a neakceptujúca. Bolo mu v tom tak zle, že svoju situáciu načas „poriešil“ neverou. Tá sa však
prevalila a jeho prevalcovali pocity viny,
ženin hnev a odmietanie nielen ňou, ale
aj celým ich okolím. Všetci sa postavili
na jej stranu, veď on bol ten, čo zhrešil a
porušil pravidlá.

niekoľkokrát sa opýtal, či to, čo vravím,
hovorím s plnou vážnosťou. Vyzeral, akoby sa vynoril spod hladiny a zhlboka sa
nadýchol. Následne si overoval, či to bol
len jednorazový nádych, alebo či by nebodaj mohol začať aj sám spontánne dýchať.
Ja si však nemyslím, že takíto muži
mali len smolu na ženy. Že nejakou nešťastnou náhodou natrafili práve na „rafiky“. Dokopy sa dajú vždy len ľudia, ktorí
sú v tom čase nejakým spôsobom kompatibilní. Aj obeť si hľadá svojho agresora.
Nikto však nakoniec nie je vo výhode a
obaja v konečnom dôsledku strádajú. Ak
nie je vo vzťahu rovnováha, časom sa určite objavia sa problémy, to je isté.
Spomínaný film sa nakoniec skončil
šťastne – utláčaný muž našiel po rokoch
strádania svoju slobodu a užíval si ju plnými dúškami. Žena „tyranka“ zostala
ešte viac zatvrdnutá vo svojich postojoch.
V živote si iba potvrdila to, čo celý čas
aj očakávala, lebo s takým nastavením k
inému záveru ani prísť nemohla. Ich dcéra a zať však pochopili, že to nie je dobrá
cesta životom a úplne zmenili jej smer.
Myslíte si, že aj v reálnom živote sa
môže všetko takto obrátiť na dobré? Som
presvedčená, že áno, ale musia chcieť
obaja. A ako hovorí klasik: Jediné, čo sa
vo vzťahu nedá zabezpečiť, je to, aby aj
ten druhý chcel!
Maja Kubišová
www.vztahovaporadna.sk

Foto Pixabay

Tento prístup k mužom sa vo filmovej
rodine posúval výchovou do ďalších generácií. Počas jeho sledovania som nadávkami častovala hlavné hrdinky, aby som
tak ventilovala svoj hnev. Môj partner bol
síce ticho, ale po skončení filmu povedal,
že ani pre neho nebolo jednoduché pozerať sa na to.
Uvedomila som si, že to vôbec nebola
fikcia, ale veľmi realisticky zobrazený život, že takých vzťahov je aj v skutočnosti
veľa a často sa objavujú aj v mojej poradni. Nie je ojedinelé, že príde do kúta zatlačený chlap s veľkým pocitom viny, ktorý
„uveril“ všetkým výčitkám, ktoré často
počúval. Myslím si, že nie iba výčitkám
svojej ženy, ale že už kedysi dávno uveril
výčitkám svojej matky. Tá totiž „pripraví“ syna na to, aby bol ochotný a schopný
fungovať s mocenskou ženou.
A ako vznikne mocenská žena? Tiež
jej niekto kedysi v detstve odovzdal posolstvo, že mužom sa veriť nedá, že sú
to nezodpovedné tvory, na ktoré nie je
bezpečné spoliehať sa. Dievča s takouto
výbavou sa potom podľa toho v živote zariadi. Drží muža pekne nakrátko. Vodí ho
na špagáte, lebo sa veľmi bojí, že ak by ho
pustilo, určite ujde. Neverí totiž tomu, že
by mohla stáť za to, aby s ňou bol dobrovoľne. Preto drží! Aj keď to možno znie
paradoxne, ale mocenská žena rovná sa
vystrašená žena.
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deti a výchova

Prečo sa deti tak správajú?

Každý náš čin, myšlienka, akt sú motivované napĺňaním nejakej potreby.
To, že si motív práve neuvedomujeme, že nám nie je známy, neznamená,
že neexistuje. Potreby a ich napĺňanie sú hnacím motorom, sú za naším
snažením, činnosťou, správaním.

Foto Pixabay

Tak je to u dospelých ľudí a tak je to aj
u detí. Hneď po narodení presne vedia, že
potrebujú jesť, spať, prebaliť, pohladiť...
Oznamujú to plačom, pretože nevedia
rozprávať a k uspokojeniu svojich potrieb
potrebujú iných ľudí. Rodičia si zvyčajne uvedomujú, že ich deti ich potrebujú,
no často iba veľmi ťažko hľadajú správnu
mieru napĺňania potrieb detí aj reagovania na ich prejavy, ktorými potreby vyjadrujú. Často počúvam sťažnosti rodičov, že
ich deti nechcú dosť spať, že sa nechcú
primerane obliekať, dosť jesť. Ale čo znamená dosť a primerane? Veď každý sme
iný a kým ja sa už trasiem od zimy, iným
ešte zima byť nemusí, hoci tí iní pociťujú
hlad, keď ja hladná ešte nie som.
Podľa amerického psychológa A. H.
Maslowa sú potreby usporiadané hierarchicky. Základom pyramídy sú fyziologické potreby (jedlo, spánok, vylučovanie...), ktoré musia byť uspokojené, aby
sa mohli napĺňať potreby stojace nad
nimi. Napríklad potreba bezpečia. Chápeme ju ako istotu, domov, stálosť, pravidlá

a hranice. Keď dieťa necíti istotu a hranice, vzniká chaos, ktorý je nebezpečný,
lebo sa nemá o čo oprieť. Takýto chaos
dnes často vzniká práve voľnou výchovou, kedy rodičia nestanovujú žiadne hranice a dieťa netuší, v akom priestore sa
môže pohybovať.
Potreba bezpečia je veľmi dôležitá aj
ako podmienka efektívneho učenia sa. To
znamená, že ak sa dieťa v škole necíti v
bezpečí, napríklad kvôli zlým vzťahom
so spolužiakmi alebo učiteľmi, nemôže sa
venovať učeniu a zisťovaniu nových informácií.
Ďalšou z potrieb, ktorú potrebuje mať
dieťa uspokojené, je potreba lásky a prijatia. Každý rodič, starajúci sa o svoje dieťa,
je presvedčený, že ho miluje a zahŕňa láskou. Ale zároveň k deťom často pristupujeme s podmienkami, dávame im najavo,
že ich neprijímame také, aké sú. Sú prijímané, keď si upracú, keď sa dobre učia,
keď spravia to, čo od nich chceme. To ale
nie je bezpodmienečná láska a deti sa v
takýchto podmienkach necítia milované.

Keď sa detí pýtali, prečo si myslia, že ich
mama ľúbi, odpovede boli veľmi rôzne:
„Lebo si so mnou robí úlohy.“ „Lebo, keď
som chorá, uvarí mi čaj.“ „Lebo mi to hovorí.“ „Lebo mi dá pusu na dobrú noc.“
„Lebo mi kúpila novú bábiku.“
Ďalšou potrebou v pyramíde potrieb je
potreba uznania, ktorá znamená ocenenie,
úctu, vlastnú dôležitosť. Každý chce byť
uznávaný, ocenený inými a často pre to
urobí čokoľvek. Deti nevynímajúc. Spomeňte si na to, keď budú najbližšie kričať
a „hnevať“...
Potrebou na vrchole pyramídy je potreba sebarealizácie, teda potreba rozvíjať
sa, učiť sa nové veci, rásť, objavovať a
porozumieť svetu. Malé dieťa je prirodzené zvedavé, chce vedieť, ako fungujú
veci, všetko ho zaujíma, všetko chce preskúmať. Dokáže sa aj stokrát opýtať prečo alebo ako, čo môže byť niekedy iritujúce a otravné. Ale ono nechce otravovať,
ono potrebuje vedieť. Je na rodičoch, na
dospelých, aby túto prirodzenú zvedavosť
neubili odmenami, trestami, známkami,
vyhrážkami...
Určite je zmysluplné rozumieť potrebám dieťaťa, ale nedá sa to bez toho,
aby dospelý človek najskôr neporozumel
vlastným potrebám, ktoré ho motivujú ku
konaniu. Ak budem poznať motívy svojho konania, môžem komunikovať jasnejšie, a tým sa moje vzťahy zlepšia.
Pomáha tiež uvedomenie si, že každý
človek je vo svojej podstate dobrý. Motívom, prečo koná, ako koná, je uspokojovanie jeho potrieb. Z toho vyplýva, že
deti nám nerobia naschvál, ani nás nechcú
vytočiť. Je pravda, že presne vedia, na
„akú strunu zahrať“, presne vedia, kde
je naša slabšia stránka, teda oblasť, kde
máme väčší strach. Ale robia to len preto, že uspokojujú svoje potreby. Ak si to
uvedomíme, pomôže nám to k nadhľadu a
k väčšej emočnej pohode. Pretože sa skôr
budeme zamýšľať nad tým, čo nášmu dieťaťu chýba, čo potrebuje. Budeme teda
zisťovať príčinu jeho konania a nie navzájom bojovať.
Som presvedčená, že keď ako rodičia
budeme empatickí k potrebám dieťaťa a
zároveň k našim vlastným potrebám, deti
sa to od nás naučia. Budú vedieť uspokojovať svoje potreby, nebudú sa potláčať a
zároveň dokážu byť empatické k potrebám ostatných. Takže sa všetkým bude
žiť lepšie. Lenka Čatlošová, lektorka
Rodičovský kurz – Ako vychovávať
deti bez boja a trestov
7

socioterapia

Foto Pixabay

spoločnosť

alkohol v tehotenstve
V súvislosti s graviditou žien je známe, že konzumácia alkoholu môže
poškodiť celkový vývin dieťaťa, a preto sa v prenatálnom období
všeobecne neodporúča. Avšak ešte stále sa stretávame s názormi, že aj v
tehotenstve môže žena príležitostne piť alkohol, najmä víno a v malých
množstvách. Niektoré názory nehovoria iba o tom, že takéto pitie je
neškodné, ale v niečom dokonca prospešné.
Mnoho žien sa počas tehotenstva
snaží ochrániť svoje dieťa pred rôznymi
možnými vplyvmi a dosiahnuť tak jeho
optimálny zdravotný a psychický stav.
Napriek tomu príležitostne konzumujú alkohol, pretože nepoznajú riziká takéhoto
konania. Alkohol radíme medzi teratogény, teda látky z vonkajšieho prostredia,
ktoré spôsobujú vývinové poruchy plodu.
Teratogénnych faktorov existuje niekoľko druhov, pričom alkohol radíme medzi
chemické teratogény. Pečeň plodu nie je
schopná eliminovať toxické účinky alkoholu. Je dôležité poznamenať, že za istých
okolností môže aj malé množstvo požitého alkoholu vyvolať nepriaznivý stav pre
plod.

Rôzne poškodenia

Spektrum porúch, ktoré vznikajú konzumáciou alkoholu počas tehotenstva,

označujeme skratkou FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Najzávažnejšou
z týchto porúch je fetálny alkoholový
syndróm (FAS), ktorý sa vždy prejavuje
poškodením centrálnej nervovej sústavy,
celkovým oneskoreným vzrastom a dysmorfickými črtami tváre. Prejavy FASD
sa rôznia v závislosti od množstva požitého alkoholu a od obdobia v tehotenstve,
kedy bol alkohol požitý. Jednak ide o fyzické prejavy, teda celkový nižší vzrast
dieťaťa, úzka horná pera, vyhladená podnosová priehlbinka (philtrum), úzke očné
štrbiny, vyhladený koreň nosa a iné. Hlavnou črtou FASD je však poškodenie CNS
– centrálnej nervovej sústavy. Môže byť
poškodená v troch úrovniach: štrukturálne (mikrocefália, agenéza corpus callosum a iné), neurologicky (epilepsia a iné
záchvaty, ktoré nie sú spôsobené postnatálnym poškodením alebo iným postnatál-

nym procesom) a funkčne. Ide o kognitívne deficity, poruchy zmyslového spracovania, narušenú komunikačnú schopnosť,
oslabenú hrubú a jemnú motoriku, taktiež
emocionálny a spoločenský rozvoj. Deti
s FASD dosahujú v IQ testoch často priemerné výsledky, avšak typickým je veľmi
nerovnomerný výkon v jednotlivých testoch. Často majú dobre vyvinutú expresívnu zložku reči, ale naopak veľmi oslabené porozumenie. Vo verbálnom prejave
používajú slová, ktorým sami nerozumejú. Neurofyziologické štúdie preukázali
výrazné deficity v učení. Deti, ktoré boli
vystavené expozícii alkoholu, majú narušenú pamäť, čo sa prejavuje najmä v bežnom fungovaní dieťaťa. Ďalšou problematickou oblasťou sú exekutívne funkcie,
teda skupina vyšších kognitívnych schopností. Ide napríklad o riešenie problémov,
abstraktné myslenie, plánovanie dopredu
či schopnosť byť flexibilný. Ďalej sú to
problémy so správaním a psychosociálne
ťažkosti, čo sa prejavuje v škole, doma
a celkovo v sociálnych vzťahoch. Tiež
sú náchylnejšie na rôzne psychiatrické
diagnózy, mávajú problémy so zákonom,
alkoholom a inými drogami, za čo môže
maladaptívne správanie. Často bývajú
8
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hodnotené ako hyperaktívne, impulzívne
alebo delikventné.
Prevalencia FASD medzi školákmi
v západnej Európe a USA je 2,5 – 5 %.
Najohrozenejšou skupinou sú deti v detských domovoch a v náhradnej rodinnej
starostlivosti. Výskum prezentovaný na
svetovej konferencii FASD v Londýne
2016 upozornil, že riziko u týchto detí
je až 70-násobné. Najvyššia prevalencia
bola zaznamenaná v rámci štúdie výskytu FASD (Palchik & Legonkova, 2011)
v detských domovoch pre deti so špeciálnymi potrebami v Rusku. Táto štúdia
zaznamenala výskyt FASD až u 425 – 680
z 1 000 detí.

trum (Ružomberok).
Najčastejšou otázkou verejnosti je prípustná miera alkoholu počas tehotenstva.
Doteraz realizované výskumy sa zhodujú
v tom, že neexistuje žiadne minimálne
bezpečné množstvo. Jedinou a stopercentnou prevenciou pred vznikom FASD
je absolútne nekonzumovať alkohol počas celého tehotenstva. U niektorých detí
sa matkine pitie alkoholu v prenatálnom
období nemusí prejaviť vôbec, u iných
však môže to isté prijaté množstvo alkoholu zanechať trvalé následky. Preto
každý jeden pohár alkoholu je pre vývin
dieťaťa riskantný.
Mgr. Petra Šteinecker
liečebný pedagóg

Problém na celý život

Poruchy fetálneho alkoholového
spektra sa nedajú vyliečiť, ide o celoživotný problém. Terapiami vieme do istej
miery ovplyvniť jednotlivé funkcie mozgu a tak uľahčiť dieťaťu s FASD celkové
fungovanie. Ukázalo sa, že najúčinnejším
spôsobom v rámci pomoci je aplikovať
tzv. neurobehaviorálny prístup. Prostredie
dieťaťa by malo byť upravené tak, aby
v ňom mohlo dosahovať optimálny vývin. V súčasnosti sa na Slovensku venujú
diagnostike a terapii FASD dve centrá:
Fascinujúce deti (Bratislava) a FAS Cen-
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Zo života detskej dedinky SOS
bude potrebovať a spytuje sa, či s daným

Detské dedinky SOS založil v roku1949 Rakúšan Hermann Gmeiner. postupom súhlasia.
Pôvodná myšlienka, poskytovať opateru a starostlivosť osirelým deťom,
ktorých rodičia zahynuli počas druhej svetovej vojny, sa postupne Vyznieva to ako intenzívna práca s
každým jedným klientom...
adaptovala na aktuálne spoločenské a sociálne potreby detí a ich rodičov.
Detí, ktoré nutne potrebujú ochranu a
podporu, je aj v súčasnosti veľa a detské
dedinky SOS im pomáhajú v 134 krajinách sveta. Pomoc im poskytujú v štyroch
základných oblastiach: ide o starostlivosť
o deti a rodinu, o podporu vzdelávania,
o zdravotnú starostlivosť a ak to situácia
vyžaduje, tak aj humanitárnu pomoc. O
tom, ako to funguje, sme sa rozprávali
so sociálnou pedagogičkou a terapeutkou
SOS Kinderdorf Hinterbrühl v Rakúsku,
Mag. Monikou Herdovou.
Aké je poslanie detskej dedinky SOS a
ako zariadenie funguje?

Foto Marianna Kadlečíková

SOS Kinderdorf Hinterbrühl je jednou z mnohých detských dediniek SOS v
Rakúsku. Hlavnou myšlienkou je ochrana
práv a záujmov detí a poskytovanie starostlivosti a terapie pre deti s traumou.
Poskytujeme tiež poradenské programy
pre rodiny na pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Pôvodná myšlienka
starať sa o osirelé deti sa rozšírila o sieť
„SOS mám”, ktoré sa o deti starajú ako

náhradní rodičia. Na takúto „SOS rodinu“
je naviazaná celá sieť sociálno-terapeutických vzťahov v rámci sociálno-terapeutického zariadenia dedinky SOS.
Prečo a za akých okolností sa prijímajú
deti do detskej dedinky SOS?
Vo väčšine prípadov požiadajú o pomoc rodičia, prichádzajú na úrad a priznávajú, že nevedia, ako ďalej. Potrebujú
poradiť a súhlasia s touto formou ústavnej
starostlivosti, ktorej cieľom je dostať dieťa späť do rodiny. No sú aj situácie, keď
je nutné dieťa z rodiny vyňať.
V čom konkrétne spočíva vaša práca?
Moja práca je špecifická tým, že pracujem prevažne s deťmi, ktoré prežili
traumu a ktoré potrebujú psychiatrickú
liečbu. Som sociálny pedagóg a terapeut
a aj vzťahová terapeutka pre klientov, u
ktorých určujem, ako sa s nimi bude pracovať. Vzťahový terapeut určuje opatrovateľský plán so všetkým, čo k nemu
patrí. Prizýva ostatných členov tímu k
spolupráci, odkomunikuje, čo od nich

Áno. Individuálna opatera je práca
nad rámec, kedy sociálny terapeut prichádza za klientom mimo svojej služby.
S klientom sa dohodne, ako budú tráviť
spoločný čas. Dôležité v tomto terapeutickom vzťahovom systéme je, že má vo
všetkom slobodnú ruku. Napríklad jeden
môj klient chodil na terapeutické sedenia
do Viedne, kde bol pasívny a počas sedenia zjedol šesť žemlí. Vymyslela som
preňho terapiu prácou, pretože bolo evidentné, že rád majstruje. Našla som stolára, ktorý mal ľudský prístup, dohodla sa
s ním na podmienkach, a tak jeho terapia
prebiehala formou práce. Trvalo to asi pol
roka, vytvoril veľa produktov a postupne
sa otvoril, dokázal precítiť zážitky, vrátiť
sa späť aj k tým, ktoré ho traumatizovali.
Aký je vek detí, s ktorými pracujete?
V našom zariadení sú deti od 6 do 12
rokov, niekedy môžu zostať aj do štrnástich, záleží od toho, ako dieťa spolupracuje a ako spolupracuje jeho biologický rodič, ktorý musí do terapeutického procesu
dobrovoľne vstúpiť.
Terapeutický proces teda nie je
izolovaný, prerastá rámec individuálnej
terapie?
Presne tak. Vytvára sa sieť vzťahov,
ktorá sa adaptuje na aktuálne potreby
dieťaťa a proces, ktorý v nej prebieha,
sa priebežne kontroluje. Nastavujú sa
interné procesy, ktoré sú v plynulom stave, neustále sa kontroluje, či sa daný cieľ
napĺňa, akým smerom sa ide, čo sa chce
dosiahnuť. Táto spolupráca je postavená
na báze denného pobytu dieťaťa. Spolupracuje sa s konziliárnym psychiatrom,
supervízorom, psychoterapeutmi v rámci
našej dedinky SOS, pedagogickým vedúcim, ale aj s prizývanými terapeutmi
zvonku. Odborná poradkyňa má na starosti prácu s rodičmi, biografiu a individuálne rozhovory s deťmi, ale aj s ich
rodičmi. Cieľom je, aby rodič prichádzal
do zariadenia, kde je vítaný. Pozorujeme,
ako fungujú vzťahy medzi dieťaťom a
rodičom, rodič dostáva spätnú väzbu a aj
rodič dáva spätnú väzbu nám.
Neobvyklé, že rodič dáva spätnú väzbu
vám, odborníkom...
10
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Spätných väzieb máme niekoľko. Na
kontrolu chodí aj Úrad pre dohľad nad sociálnou starostlivosťou a zisťuje, ako sa
napĺňajú tzv. opatrovateľské plány. Máme
neskutočne veľa sedení rôzneho charakteru. Minimálne raz za týždeň tri až štyri
hodiny prebiehajú tzv. intervenčné rozhovory. V rámci nich sa prediskutuje, ako
sa s klientom pracuje a aké sú hypotézy o
jeho napredovaní. Veľké slovo má klient,
ktorý sa tiež rozhovorov zúčastňuje, môže
sa pýtať, čo chce a koľko chce. Je mu
sprístupnená aj záverečná správa a keď
jej nerozumie, dostáva vysvetlenie.
Máte relatívne bohato rozvetvený tím
odborných pracovníkov. Nemáte medzi
sebou „trhliny”, dokážete zaujať ku
klientovi jednotný postoj?
Pomáha nám odborné vzdelávanie,
ktorého máme veľmi veľa. Teraz práve
prebieha vzdelávanie s názvom Nová autorita, ktorá prináša a zjednocuje postoj
odborníkov. Zjednodušene povedané je
to autorita cez vzťah. Vzdelávanie sa poskytuje pre celú SOS dedinu vrátane kuchárov, pomocných síl, upratovačiek, administratívnych pracovníkov, údržbárov,
pretože všetci na dieťa svojimi postojmi
vplývajú. Cieľom vzdelávania je tieto postoje zjednocovať.
Istota vášho tímu je základ istoty pre
klienta...
Vyjasňovať si hodnotovú sústavu je
veľmi dôležité. Aj deti majú raz do mesiaca detský parlament, kde vyjadrujú
svoje postoje, túžby, priania, môžu aktívne spolurozhodovať o veciach zariadenia,
v ktorom sú umiestnené.
Ako sa vzdelávanie prenáša do života
SOS dedinky?
Každý člen odborného tímu má inú
históriou, inú terapeutickú školu, iný
postoj, čo si samozrejme, odnáša klient.
Nová autorita je rozhodnutie „zhora”, že
tento postoj je náš, že to takto musí ísť.
Keď s tým pracovník nie je stotožnený,
nemôže v zariadení pracovať. Ako som už
spomenula, obsah vzdelávania je široký,
naposledy sme pracovali na tom, ako komunikovať pri deeskalácii.

flikt eskalovať alebo nie. Nová autorita
hovorí to, že keď s ním nadviažem vzťah,
budem ho sprevádzať, nebudem ho posudzovať, budem s ním tu-a-teraz, tak
ho vlastne deeskalujem. Je to v podstate
princíp humanistickej psychológie. Klient
sa cíti vypočutý, nehodnotený, porozumený a tým, že má ku mne dôveru, ľahšie
prijme pravidlo.

vráti sa, ukazujem mu, že som jeho návratu rada. Vytváram prostredie, kde je
pokoj. V prípade, že iba inscenuje, som
za to, aby dostal jasnú direktívnu spätnú
väzbu, že je to hra a že má na to, aby čosi
zvládol, napríklad byť sám na izbe.

Ako sa vám darí nadväzovať vzťah s
deťmi, ktoré prežili traumu?

Pracujem s veľmi traumatizovaným
klientom z južného Rakúska. Žiadne zariadenie nebolo ochotné prijať ho. Tento
chlapec si osvojil svojský spôsob fungovania, rozkazoval iným. Okolie ho ľutovalo, a tak sa naučil, že dosiahne všetko,
čo chce. U nás sa učí byť sociálne integrovaný a učí sa prijať to, že aj my od neho
niečo chceme a čakáme. Vzhľadom na
svoj vek sa musí pripraviť na to, že od nás
bude musieť odísť. V rozhovoroch som
ho zachytila tým, keď som mu povedala:
tebe je ťažko, keď sa o tebe niekto rozhoduje, pretože si bol zvyknutý, že ty sa rozhoduješ o iných. Vtedy sa rozplakal, začal
spolupracovať. A toto sú tie momenty v
ostatnom zhone, v spleti termínov, návštev lekárov a vo všetkom, čo musíme
obstarať.

Hlavné slovo majú pravidlá, ale veľmi
dôležitý je aj vzťah s deťmi. Keby som s
nimi vzťah nemala, nemohla by som od
nich žiadať, aby prijali nejaké pravidlo.
To by bola to utópia. Podľa výskumov
totiž až 80 % detí, ktoré boli traumatizované, doma nepoznalo žiadne pravidlá.
Preto prvé, čo nastane po ich nastolení, je
mierny šok.
Ako sa tieto deti učia
slobodnému fungovaniu?

slobode,

Samozrejme, majú právo na slobodu.
Keď majú napríklad povinnosť mať hodinu obedný pokoj, samé sa rozhodujú, čo
budú počas tej hodiny robiť. Ja som tam
pre ne a pýtam sa, čo potrebujú, aby to
zvládli. To je to liečebný proces, lebo tieto deti naozaj nepoznali žiadnu istotu. My
sme tam preto, aby sa o nás mohli oprieť.
Zdá sa, že musíte byť stále pripravení
reagovať na napäté situácie...
Áno, preto veľa trénujeme komunikáciu, učíme sa reagovať na klienta. Čo je
pre mňa osobne veľká výzva a niekedy sa
cítim ako revolucionár, keď sa učím rozlišovať, kedy klient prichádza s „veľkým
psychiatrickým okom” a kedy iba inscenuje. Keď zachytím psychiatrické príznaky, zužujú samu oči a je bledý, viem, že
nemá význam robiť nič, iba mu ukazovať,
že som tu pre neho. Alebo keď utečie a

Máte pre seba aj výzvy, situácie,
vďaka ktorým načerpáte chuť ďalej
pracovať?

To, čo popisujete, vyznieva ako
socioterapia v praxi. Pracujete s
dieťaťom, jeho rodinou, školou a aj vy
odborníci medzi sebou.
Zdá sa, že áno. Pre nás ako tím je dôležité zosúladiť sa. Kým nie sme kompaktní, naša práca nebude účinná a pre
klientov nebudeme dôveryhodní. A ešte
niečo, včera sme dostali správu, že SOS
Horné Rakúsko chce naše know-how,
chcú prevziať náš systém, hoci aj my ho
ešte stále iba tvoríme. Ale spätná väzba,
že sa práca nášho odborného tímu niekomu páči, nesmierne teší.
Lívia Lozsi

Vedela by ste uviesť príklad, kedy
takúto komunikáciu praktizujete?

Foto Pixabay

Naši klienti chodia do školy, ktorá
je napojená na náš princíp. Keď nám zo
školy zavolajú, že klient je v napätí, že
je konflikte s inými, sme pripravení intervenovať. To, ako s ním komunikujem,
ovplyvňuje, či sa upokojí, či sa bude kon11
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poviedka zo života

Odvrhnutý anjelik

Foto Pixabay

Zasa stojí pri bráne. Brčkavé vlasy
okolo bledej tváre. Nervový tik s neúprosnou pravidelnosťou vyrobí na tvári nepekný úškľabok a trhne celým ramenom
dozadu. Posunky sprevádzané neartikulovaným tichým škrekotaním: Môže tvoj
pes ja spolu von prechádzka? Spýtavo sa
díva. Áno, môže. Podávam mu vôdzku.
Neisto sa zaškerí a odvádza si psa. Nervozita a ľútosť mi stiahnu hrdlo. Idem dnu a
prepadne ma intenzívny kokteil pocitov.
Smútok zmiešaný s pocitmi viny a trochou hnevu, prikrytý papierovým dáždničkom totálnej bezmocnosti. Poznám ho
už dlho. Smutný príbeh.
Sociálka ho našla, keď mal asi dva a
pol roka. Príšerne zanedbaná domácnosť,
v ktorej sa o neho staralo niekoľko starších súrodencov, pričom najstarší mal necelých desať rokov. Matka žila túlavým
spôsobom. Občas sa ukázala, niekedy doniesla aj jedlo a nejaké peniaze. Väčšinou
nedoniesla nič. Deti sa pretĺkali, ako sa
dalo. Žobrali, kradli, vyberali smetiaky,
niekedy dostali niečo od susedov. Jeho
súrodenci mali dosť problémov so sebou.
Nechcem si ani predstavovať, ako často
musel byť sám, hladný, uplakaný, mokrý
a ponechaný bez pomoci.
Keď deti konečne vzali do starostlivosti štátu, išiel do profesionálnej rodiny.
Je ťažké pochopiť, ako sa to môže stať,
ale trvalo ďalšie dva roky, kým zistili, že
dieťa vôbec nepočuje. Jedným z dôsledkov biedneho štartu do života bola diag-

nóza: praktická hluchota. Jeho cesta viedla do detského domova a internátnej školy
pre sluchovo postihnuté deti. Ľudia si ho
obľúbili. Keď bol čistý, vyzeral ako malý
anjelik. Okrúhla tvárička, brčkavé vlasy
a veľké oči mu pomáhali získať si trošku
lásky navyše. Extra dávka trpezlivosti
bola potrebná. Ako to u detí s takto zlou
históriou býva, správanie bolo problematické. Anjelik bol divý, impulzívny, zaujatý len vlastnými potrebami. Dostával sa
do konfliktov s inými deťmi aj dospelými.
Požiadavky okolia často vyvolávali silné
afektívne výbuchy. Anjelik kopíroval
štandardnú vývinovú krivku. Dlhé mesiace pobytu v predvídateľnom prostredí,
bezpečie, sýtenie základných biologických a citových potrieb postupne krôčik
po krôčiku viedli k upokojovaniu. On si
zvykol na nich, oni na neho a spolužitie
sa vtesnalo do trochu krivoľakých, koľají.
Zabehnuté bolo jedného dňa narušené.
Do domova prišla mamička so sluchovým postihnutím. Má dve deti a rada sa
by postarala aj o iné, ktoré toľko šťastia
nemalo. Voľba padla na Anjelika. Ako
inak. Vyzeral rozkošne. Pre dieťa veľká
šanca. Mohol by mať rodinu. V meste je
aj škola pre slucháčov. Super. Mladá pani,
pozor! Vyzerá ako anjelik, driemu v ňom
však démoni. Dávne strachy, ktoré nemajú meno ani presnú podobu. Prebúdzajú
sa nečakane, pre nás často nepochopiteľne. Vedia rozbúriť vnútorný svet Anjelika
s neuveriteľnou silou. Pár turbulentných

diskusií: ona ho nezvládne, pozri na ňu;
a to ho nedáme do rodiny?; a čo keď to
zvládne?! Ťažké rozhodovanie a nakoniec
vyhrala nádej.
Zo dva roky prichádzali kusé správy.
Začal tam chodiť do školy, dokonca pre
deti s normálnym intelektom. Pri takto
silnej ranej deprivácii je to malý zázrak.
Zdalo sa, že jedno dieťa bude zachránené,
až sa jedného pekného septembra objavili
v škole. Mladá žena posunkuje: tam škola
zle, stále problém, zlý je, bola psychiatria dlho, nepomohlo, lepšie škola sem,
internát môže? Anjelikove oči skáču roztržito po zúčastnených. Na internáte ho
poznajú. Ááále čo, veď dobre bude, nie?
Postupne to začalo prichádzať. Rôzne zlé
správy. Tam zúril, hento rozbil, neposlúcha. Pestúnka mu nezašije, nenabalí. Ani
sa nerozlúči. Položí tašku a zmizne.
Na terapiách Anjelik kreslí špicatých
zubatých čertov, ten najškaredší z nich je
on. Striedavo skáče po miestnosti ako šialenec, hneď nato sa nechá varovať v náručí ako bábätko. Všetkým nám je jasné,
že to s novou rodinou nevyjde. Čakáme
len na zverejnenie toho, čo všetci vedia.
Ako sa priblížili prázdniny, Anjelik skončil znova v detskom domove.
Už je veľký, nevyzerá ako anjelik.
Problémy sa vystupňovali. Prestal byť
schopný zvládať nároky základnej školy. V inteligenčných testoch je úplne pod
svoju osobnú normu. Nechce ich robiť.
Načo. Uzatvárame: preloženie do špeciálnej školy. Detský domov sa strieda s pobytmi na psychiatrii, ktoré nič nevyriešia.
Nikto mu tam nerozumie. Návšteve sa poteší, ale reaguje zmätene. Počas bežiacich
rokov mu zvyšujú dávky. Na čas sa upokojí a potom ho znova chytia besy. Prázdniny znamenajú dlhý pobyt na psychiatrii
a oddych pre vychovávateľov.
Zo školy som odišla. Občas ho stretávam. Prehodíme pár posunkov. Oči sú
úplne prázdne, bez radosti. Už roky som
ho nevidela usmiať sa. Nikto ho nechce,
ani deti, ani dospelí. Pôsobí ako stratený
psík. Aha, búcha na bránu. Vrátil sa. Podáva mi psa: Môže návšteva? Nie, prepáč,
veľa práce, ahoj. Takých, ako on, chodí
niekoľko. Ďalších som odmietla. Nevládzem viac. Prepáč, ahoj. Zabuchnem mu
bránu pred nosom. Chce len trocha lásky a nikto ho nechce. Ani ja. Zasa sa raz
cítim ako vrah a nechcem myslieť na to,
ako sa cíti Anjelik.
Viera Lutherová
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2. Intenzívny výcvikový program
Cieľová skupina:
vychovávatelia, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia,
ošetrovateľky a iné pomáhajúce profesie
Organizácia:
12x predĺžený víkend (25 hod/1 víkend, cena 70 EUR)
3x intenzívka (37 hod/intenzívka, cena 100 EUR)
Úvodné stretnuIe:
23. – 26.november 2017, Moravský Svätý Ján
AbsolvenI výcviku budú zapísaní
do Zoznamu socioterapeutov SK,
ktorý vedie IPS.
Prihlášky a info:
PhDr.Lívia LOZSI – livialozsi@gmail.com
0917 11 00 67
Prihlášky akceptujeme podľa poradia, v akom budú prichádzať.
Zoznam prihlásených pozri: www.socioterapia.sk
Počet účastníkov – max 26
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