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EDITORIAL

V
áÏené ãtenáfiky a váÏení
ãtenáfii, dostává se Vám do
rukou tfietí ãíslo ãasopisu
Sociální práce / Sociálna
práca, které se redakãní

rada rozhodla vûnovat tématu Komunitní
práce. Pokou‰íme se tak uchopit téma
nelehké a v na‰ich podmínkách nejedno-
znaãnû chápané.V praxi se komunitní
práce pouÏívá spí‰e ojedinûle a za stagnu-
jící lze oznaãit i situaci v oblasti teoretic-
ké a publikaãní. âasto jsou za synonyma
termínu „komunitní práce“ povaÏovány
pojmy „komunitní centrum“, „komunitní
plánování“, „terapeutická komunita“ atd.
Vymezení samotného termínu „komunit-
ní práce“ chybí, stejnû jako vymezení
vztahu mezi komunitní prací a sociální
prací. âásteãnû se v‰e odvíjí od neexistu-
jící akademické a profesní diskuse na toto
téma.V‰e je dále komplikováno módním
pouÏíváním pojmu „komunita“.
Obsah ãísla, které právû otevíráte, bohu-
Ïel odpovûdi na tyto otázky nepfiiná‰í.
Zrcadlí spí‰e souãasnou, dovolím si tvrdit
„zmatenou“ situaci. Komunitní práce tak
stále ãeká na svoje vymezení a ukotvení
v podmínkách ãeské a slovenské sociální
práce.
V praxi ãeské a slovenské sociální práce
lze sledovat pfiedev‰ím tfii oblasti, které
jsou oznaãovány jako „komunitní práce“.
Jedná se o komunitní plánování, aktivity
center pro komunitní práci a komunitní
projekty zejména neziskov˘ch nestátních
organizací, které se pfiedev‰ím zamûfiují
na práci s Romy. MoÏnostem sociální
práce s Romy v‰ak bylo vûnováno v roce
2003 ãtvrté ãíslo, proto jsme se rozhodli
toto téma omezit. BohuÏel se nám nepo-
dafiilo ani do jednoho ze zmiÀovan˘ch
ãísel získat pfiíspûvek na‰ich slovensk˘ch

kolegÛ, ktefií se komunitní práci s Romy
vûnují.
Za stagnující jsme oznaãili i situaci na
poli akademickém.Tento stav podle
na‰eho názoru odráÏí i zastoupení statí
vûnujících se komunitní práci v akade-
mické ãásti.Ani v tomto ãísle se nám
nepodafiilo otevfiít prostor pro diskusi.
Dosavadní publikaãní produkci na toto
téma lze povaÏovat za mizivou. První
a zatím jedinou ãesky psanou monografií
na toto téma je Hartlova kniha z roku
1997, která diskutuje odli‰nosti komunity
obãanské a terapeutické a naznaãuje
nûkolik moÏností teoretického uchopení
komunitní práce. Druh˘m v˘znamn˘m
pfiíspûvkem v ãeské odborné literatufie je
pfiíspûvek Kinkora v monografii vûnované
metodám sociální práce, která vy‰la
v roce 2003. Kinkor chápe komunitu
pfiedev‰ím jako lokalitu. K vymezení
komunitní práce a teoretick˘m v˘chodis-
kÛm se nevyjadfiuje a vûnuje se pfiede-
v‰ím popisu praxe komunitní práce
u nás. Na Slovensku publikovala v roce
2003 svoji disertaãní práci Anna Îilová
a popisuje v ní moÏnosti vyuÏití komunit-
ní práce s nezamûstnan˘mi. Pfies tyto
pokusy komunitní práce, ãi komunitní
sociální práce, v âeské republice a na
Slovensku stále ãeká na teoretickou
diskusi. AAlliiccee PPfifiííhhooddoovváá,,

tteemmaattiicckk˘̆ ggaarraanntt ããííssllaa

•••
SS oohhlleeddeemm nnaa bbllííÏÏííccíí ssee uuzzáávvûûrrkkuu

rrooããnnííkkuu 22000044 ppfifiiikkllááddáámmee ssllooÏÏeennkkuu

aa zzddvvoofifiiillee ÏÏááddáámmee oo uuhhrraazzeenníí ppfifieeddppllaatt--

nnééhhoo nnaa nnáásslleedduujjííccíí rrookk.. PPfifieeddppllaattnnéé

ããaassooppiissuu zzÛÛssttaannee vv rrooccee 22000055 pprroo

jjeeddnnoottlliivvéé sskkuuppiinnyy ooddbbûûrraatteellÛÛ vvee sstteejjnnéé

vv˘̆‰‰ii..                                       RReeddaakkccee
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• ZZ jjaakk˘̆cchh pprriinncciippÛÛ vvyycchháázzííttee
ppfifiii kkoommuunniittnníí pprrááccii??

Komunitní práce, kterou se
snaÏíme realizovat, vychází
z metody komunitního rozvoje,
kterou pouÏívá holandská
nezisková organizace Spolu
International Foundation,
v jejímÏ ãele stojí Jef Helmer
(na‰e organizace s panem
Helmerem spolupracuje).

Tato metoda staví na ãtyfiech
základních principech:

Komunitní akce – mobilizová-
ní ãlenÛ komunity k identifika-
ci jejich problémÛ a aktivního
hledání fie‰ení

Kooperace – podpora spoleã-
ného setkávání komunity
a ostatních zájmov˘ch skupin
(samospráva, sociální sluÏby
apod.), podpora spoleãné
diskuse o zájmech v‰ech
zainteresovan˘ch stran

Partnerství – vytvofiení
prostoru pro konstruktivní
dialog a spolupráci s lokální

samosprávou a dal‰ími relevant-
ními institucemi

Interkulturní dialog – snaha
o osvûtu jak minority, tak ãlenÛ
majoritní spoleãnosti, co se
t˘ãe pouÏívan˘ch kulturních
vzorÛ (romsk˘ch i ãesk˘ch),
prezentování dosaÏen˘ch
v˘sledkÛ v médiích

Fungování komunitních
center je podstatn˘m v˘sled-
kem komunitní práce v jednot-
liv˘ch lokalitách. UpozorÀuji na
velkou opatrnost pfii smû‰ování
v˘znamu slov „komunitní
centrum“ a „komunitní práce“.
Jedno z druhého mÛÏe vychá-
zet, ale jejich koexistence
nemusí b˘t nezbytnou nutnos-
tí.

•• JJaakk ffuunngguujjee ssppoolluupprrááccee
ss mmaaggiissttrráátteemm,, mmûûssttsskk˘̆mmii
ããáássttmmii??

Na‰e práce je primárnû
zaloÏena na aktivní participaci
obyvatel jednotliv˘ch lokalit.

aktivní úãast na fie‰ení
vlastních problémÛ

Komunitní práce umoÏÀuje
Obãanské
sdruÏení

Vzájemné
souÏití vzniklo
v roce 1997,

jako reakce na
dÛsledky rozsáh-

l˘ch povodní,
které katastro-

fálnû zasáhly
velkou ãást

Ostravy, mimo
jiné i mûstskou

ãást Ostrava- 
-Hru‰ov.

PostiÏen˘m
obyvatelÛm bylo
tehdy poskytnu-

to náhradní
bydlení v unimo
buÀkách v ãásti
Ostrava-Li‰ãina.
Mezi pÛvodními
obyvateli a oby-

vateli nov˘mi
zaãaly vznikat

nepfiíjemné
konflikty, k je-

jichÏ fie‰ení
pfiispûla nema-

lou mûrou
hrstka dobrovol-

níkÛ o. s.
Vzájemné
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V‰echny aktivity t˘kající se
lokalit jsou vÏdy realizovány
z podnûtu ãlenÛ komunity,
které vzejdou na pravideln˘ch
schÛzkách obyvatel, svoláva-
n˘ch sociálním pracovníkem
formou letákÛ pfiibliÏnû jeden-
krát mûsíãnû. Na tyto schÛzky
jsou ãasto zváni zástupci Úfiadu
mûstského obvodu Slezská
Ostrava (napfi. místostarosta pro
bytové záleÏitosti, místostarost-
ka pro ‰kolství, zástupci sociál-
ního odboru), ktefií pfiímo
v komunitû fie‰í aktuální pro-
blémy. Popfiípadû se spoleãnû
s obyvateli a sociálními pracov-
nicemi o. s.Vzájemné souÏití
domlouvají na krátkodob˘ch
nebo stfiednûdob˘ch strategiích
vedoucích k fie‰ení problémÛ
tûchto sociálnû (i geograficky,
napfi. Zárubek) vylouãen˘ch
lokalit.

Tato spoleãná setkání obyva-
tel slouÏí jednak k co nejpfies-
nûj‰í identifikaci problémÛ,
jednak k posilování pocitu
sounáleÏitosti místního spole-
ãenství (napfiíklad na spoleã-
n˘ch záleÏitostech spolu
jednotlivé klany v rámci moÏ-
ností spolupracují pfiesto, Ïe
v bûÏném Ïivotû komunity
pozorujeme opak), v neposled-
ní fiadû je dÛleÏit˘ prvek aktivní
participace na fie‰ení vlastních
problémÛ za podpory samo-
správy a o. s.Vzájemné souÏití.

V lokalitách Li‰ãina
a Zárubek ze spoleãného
setkávání obyvatel vznikly

místní rady sloÏené ze zástupcÛ
jednotliv˘ch domÛ a pracovní-
kÛ o. s.Vzájemné souÏití.Tyto
místní rady zastupují své
komunity pfii vyjednávání se
samosprávou, ãlenové tak
získávají zku‰enosti a doved-
nosti, jeÏ mohou b˘t nespor-
nou v˘hodou v jejich budou-
cím Ïivotû a vedou jak
jednotlivé ãleny rady, tak
i ãleny komunity k postupné-
mu osamostatnûní. Z toho
vypl˘vá, Ïe zpÛsob komunitní
práce realizovan˘ o. s.Vzájemné
souÏití klade nejvût‰í dÛraz na
proces zplnomocÀování (empo-
werment), coÏ jde ruku v ruce
s na‰ím cílem terénní sociální
práce – uschopnûní (enable).

•• KKoolliikk zzhhrruubbaa ÏÏiijjee oobbyyvvaatteell
vv llookkaalliittáácchh,, kktteerr˘̆mm ssee vvûûnnuujjee--
ttee??

Stanovit poãty obyvatel
jednotliv˘ch lokalit není pro-
blém, protoÏe tyto lokality jsou
jasnû geograficky ohraniãené:
Hru‰ov asi 260 obyvatel,
Zárubek zhruba 240 obyvatel,
Li‰ãina asi 400. Sociálnû-právní
poradnu nav‰tûvují klienti
z celé Ostravy i okolí. Ze
statistiky klientÛ vypl˘vá, Ïe
sluÏby poradny vyhledalo za
1. ãtvrtletí 2004 1 147 klientÛ,
ktefií poradnu za danou dobu
nav‰tívili celkem 2 242krát.Ve
2. ãtvrtletí vyhledalo sluÏby
1 293 klientÛ, celkem
1 753krát.

souÏití. V roce
1998 získalo
sdruÏení právní
subjektivitu
a ãinnost roz‰ífii-
lo o volnoãasové
aktivity pro dûti
a mládeÏ,
zaloÏením
komunitního
centra v unimo
buÀkách na
Li‰ãinû, a o pre-
venci a fie‰ení
sociálnû patolo-
gick˘ch jevÛ
nastartováním
terénní sociální
práce. Záhy se
pfiesunulo tûÏi‰tû
sociální práce ke
komunitní práci
a postupnû
vznikla dal‰í
komunitní centra
v lokalitách
Ostrava-Hru‰ov
a Ostrava-
Zárubek. Centra
se nadále
primárnû zamû-
fiují na volnoãa-
sové aktivity
a vzdûlávání.
Tyto lokality se
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•• KKoolliikk ffuunngguujjee,, pprraaccuujjee vv oo..
ss.. VVzzáájjeemmnnéé ssoouuÏÏiittíí vvee vvaa‰‰iicchh
pprroojjeekktteecchh pprraaccoovvnnííkkÛÛ?? JJssoouu
zzaappoojjeennii ii ddoobbrroovvoollnnííccii??

Vzájemné souÏití je rozdûle-
no na dva stûÏejní úseky:

1.T˘m sociálních sluÏeb –
sloÏen˘ z terénních sociálních
pracovnic v poãtu 4 + 1
romská asistentka (konkrétnû
na Zárubku a Li‰ãinû po jedné
pracovnici, na Hru‰ovû pÛsobí
dvû, ale kaÏdá na 0,5 úvazku
spolu s romskou asistentkou)
a dále ze dvou sociálních
pracovnic sociálnû-právní
poradny, plus koordinátora
celého na‰eho t˘mu.V souãas-
né dobû nemáme v t˘mu
Ïádného dobrovolníka proto,
Ïe jsou prázdniny. Pfies ‰kolní
rok máme jednoho aÏ dva
dobrovolníky, ktefií k nám
obvykle pfiijdou na povinnou
‰kolní praxi, ti, kter˘m se
práce zalíbí, tady zÛstávají
pfies rok jako dobrovolníci.
V blízké budoucnosti je na‰ím
zámûrem pfiijmout do t˘mu
dal‰í tfii Romy/Romky, s cílem,
abychom v kaÏdé lokalitû
a v poradnû mûli jednoho
romského asistenta. Pod ná‰
t˘m spadá také právník
sdruÏení.

2. Komunitní centra (KC) –
máme je ve tfiech lokalitách:
Li‰ãina, Hru‰ov, Zárubek. Nad
v‰emi centry stojí koordinátor
komunitních center. KaÏdé
centrum má svého vedoucího
a dále dva zamûstnance na

volnoãasové aktivity. Navíc dvû
komunitní centra provozují
ranou péãi (nûco jako matefiská
‰kola), kde je zamûstnána vÏdy
jedna uãitelka a jedna romská
pedagogická asistentka. Celkem
je pod úsekem KC zamûstnáno
v souãasné dobû 13 lidí a koor-
dinátor. DobrovolníkÛ pÛsobí
pfii komunitních centrech ‰est.
Napfiíklad Li‰ãina je specifická
velmi aktivní mládeÏí, takÏe
i dobrovolníci jsou pouze mladí
lidé.

•• CCoo jjee nneejjvvûûtt‰‰íí ppfifieekkááÏÏkkoouu
ppfifiii kkoonnttaakkttuu ss kklliieennttyy ((RRoommyy))??
LLzzee zzhhooddnnoottiitt vv˘̆vvoojj vvzzttaahhÛÛ
mmeezzii ssoocciiáállnníímmii pprraaccoovvnnííkkyy
aa kklliieennttyy zzaa ddoobbuu,, ccoo vv llookkaalliittûû
ppÛÛssoobbííttee??

Nejsem si vûdoma pfiekáÏek,
které by svou závaÏností
bránily samotné práci. Je
moÏné, Ïe kulturní rozdílnost
mÛÏe zpÛsobit urãité problémy
v komunikaci klienta a pracov-
níka, av‰ak já sama ani moje
kolegynû jsme se s tímto je‰tû
nesetkaly. Spí‰e si myslím, Ïe
pfiekáÏky obecnû nevznikají
tam, kde se jim obû strany snaÏí
aktivnû pfiedcházet (napfiíklad
alespoÀ základní znalosti
o historii, kultufie a zvycích
RomÛ). Snad jen k terénní práci
v jednotliv˘ch lokalitách:
nezbytnou nutností k rozjetí
jak terénní, tak komunitní
práce je znalost rodinn˘ch
klanÛ. Je tfieba b˘t si alespoÀ
vûdom jejich existence a jejich

vyznaãují
vysokou kon-

centrací RomÛ,
pfiibliÏnû 95 %.
Na dal‰í otázky

související
s ãinností o. s.

Vzájemné
souÏití odpovída-
la Mgr. Vendula

JabÛrková
z t˘mu sociál-

ních sluÏeb.
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dÛleÏitosti v samotné práci (musím vûdût,
koho s k˘m mÛÏu v rámci komunitních
aktivit pfiifiadit).

V˘voj vztahu sociálních pracovníkÛ
a klientÛ v lokalitách se velmi tûÏko
posuzuje, protoÏe vzhledem k nároãnosti
práce je fluktuace mezi terénními pracov-
níky znaãnû vysoká.Av‰ak dÛvûra na‰ich
klientÛ k Vzájemnému souÏití je i pfiesto
velmi dobrá, coÏ doloÏil i v˘zkum realizo-
van˘ v roce 2003, zamûfien˘ na kvalitu
poskytování sociálních sluÏeb o. s.
Vzájemné souÏití.

•• JJaakkéé vviiddííttee vv˘̆hhooddyy aa lliimmiittyy kkoommuunniittnníí
pprrááccee??

K nesporn˘m v˘hodám komunitní
práce patfií zlep‰ování celkového stavu
konkrétních lokalit, tzn. zamûfiení na
konkrétní pfiíjemce sociálních sluÏeb (na
rozdíl napfiíklad od komunitního plánová-
ní zamûfieného pouze na skupiny klientÛ
definovan˘ch pfiíli‰ obecnû).Tato v˘hoda
ale s sebou zároveÀ nese i limity – na
jedné stranû se snaÏíme komplexnû
zlep‰ovat Ïivotní situaci na‰ich klientÛ, na
druhé stranû si uvûdomujeme ambivalent-
nost tûchto aktivit. Klienti chtûjí z lokalit
ve velké vût‰inû pfiípadÛ odejít; po nás
Ïádají zlep‰ení souãasné situace, av‰ak
tímto zlep‰ováním jsou urãit˘m zpÛso-
bem omezováni v moÏnostech vystoupe-
ní z bludného kruhu sociálnû vylouãené-
ho Ïivota.

•• NNaa jjaakkoouu oobbllaasstt zzaammûûfifiuujjttee ppfifieeddeevv‰‰íímm
ssvvéé aakkttiivviittyy??

ProtoÏe jedním z nejvût‰ích problémÛ
na‰ich klientÛ je kvalita bydlení, zamûfiu-
jeme aktivity komunitní práce z velké
ãásti na zlep‰ování bytov˘ch podmínek
i okolního prostfiedí.

Jako pfiíklad mÛÏe slouÏit projekt
Modelov˘ dÛm:

• Vznikl na základû iniciativy Zárubecké
rady (tj. místní rady Zárubku). Podstatou
této iniciativy byla touha obyvatel komu-
nity zvelebovat si své chátrající domy.

• Obyvatelé sami navrhli, Ïe si svépo-
mocí vymalují spoleãné prostory domu.
Av‰ak samotní obyvatelé na materiál
nemûli dostateãné finance.

• Zde se projevila náklonnost úfiadu
mûstského obvodu Slezská Ostrava a na
nûkolika spoleãn˘ch setkání jeho zástup-
cÛ, ãlenÛ Zárubecké rady a pracovníkÛ
o. s.Vzájemné souÏití bylo vyjednáno
financování akce právû ÚMOb.

• Komunita si na schÛzce obyvatel
stanovila kritéria v˘bûru jednoho domu,
kter˘ bude vymalován, a bude tak slouÏit
jako precedens do budoucna.

• Jednou z podmínek byl úklid sklepÛ,
pÛd a okolí domÛ samotn˘mi obyvateli,
zde opût za podpory ÚMOb, kter˘ po-
skytl na své náklady kontejnery.

• Podle plnûní stanoven˘ch kritérií byl
vybrán jeden dÛm, kter˘ si obyvatelé
sami vymalovali.

• Ke kolaudaci byli pfiizváni zástupci
samosprávy a dal‰ích zainteresovan˘ch
organizací.

Malování spoleãn˘ch prostor se konalo
je‰tû ve dvou domech, letos chystáme
realizaci akce v dal‰ích alespoÀ dvou
domech.

•• JJaakkéé mmááttee ddaall‰‰íí pplláánnyy?? BBuuddeettee ssvvoojjii
ããiinnnnoosstt rroozz‰‰iififioovvaatt??

Na‰e plány, co se t˘ãe komunitní práce,
pochopitelnû nezÛstávají jen u malování
chodeb a u oprav domÛ. Rádi bychom se
pokusili o aktivní zvy‰ování zamûstnanos-
ti v na‰ich komunitách zprostfiedkovává-
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ním vzdûlávacích kursÛ, vytvofiením
vztahu vzájemné dÛvûry s firmami, které
by byly ochotné na‰im klientÛm poskyto-
vat bezplatné praxe a ãasem by se na
základû zku‰enosti s konkrétními lidmi
rozhodovaly, zda tohoto ãlovûka pfiijmou

do zamûstnaneckého pomûru.Vûfiíme, Ïe
tato idea není jen hudbou vzdálené
budoucnosti, ale Ïe se nám do roka
podafií takto umístit alespoÀ nûkolik
na‰ich klientÛ.

RRoozzhhoovvoorr ppfifiiipprraavviill PPaavveell BBaajjeerr

�

V lokalitû Zárubek uspofiádalo tamní komunitní centrum Den dûtí. 
Foto: Markéta LuÀáãková
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Centrum pro komunitní práci (CpKP)
stfiední Morava se sídlem v Pfierovû
realizovalo v roce 2002 Dobrovolnick˘
program, kter˘ navazoval na pilotní
projekt s názvem Nezamûstnaní jako
dobrovolníci. CpKP pfiipravilo tento
projekt s podporou Ministerstva práce
a sociálních vûcí âR, Hestie - NDC Praha,
Úfiadem práce v Pfierovû, Mûstsk˘m
úfiadem v Pfierovû a spoleãností EPICO
Olomouc.

„Projekt si kladl za cíl pomoci neza-
mûstnan˘m absolventÛm a dal‰ím neza-
mûstnan˘m z rizikov˘ch skupin udrÏet
sociální a pracovní návyky, získat nové
vûdomosti, zku‰enosti a kontakty.
DÛleÏit˘ aspekt rovnûÏ tvofiila prevence
psychosociální krize nezamûstnan˘ch,
plynoucí z dlouhodobé nezamûstnanos-
ti,“ fiíká Markéta Nováková z CpKP
stfiední Morava. Nezamûstnaní pÛsobili
jako dobrovolníci v neziskov˘ch organiza-
cích rÛzného zamûfiení. Po 50 aÏ 100
hodinách ãinnosti ve vybran˘ch organiza-
cích získávali Certifikát o získávání praxe,
kter˘m se mohou prokazovat pfii získává-
ní zamûstnání. Projektu se zúãastnilo
celkem 27 nezamûstnan˘ch a osm z nich
obdrÏelo certifikát. „Tfii nezamûstnaní
získali v prÛbûhu projektu trvalé zamûst-
nání v organizaci, kde vykonávali dobro-
volnickou sluÏbu,“ dokumentuje úspû‰-

nost projektu M. Nováková.
V roce 2003 projekt pokraãoval dále

jako dobrovolnick˘ program. Bûhem
tohoto roku vypracovalo CpKP stfiední
Morava akreditaãní dokumentaci, kterou
v listopadu 2003 schválilo Ministerstvo
vnitra âeské republiky. Schválením
získalo CpKP stfiední Morava oprávnûní
zprostfiedkovávat dobrovolnickou sluÏbu
dal‰ím organizacím, podle zákona
ã. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluÏbû.

„Od poãátku roku 2004 má
Dobrovolnick˘ program upravená pravi-
dla tak, aby vyhovovala zmínûnému
zákonu. Program Dobrovolnictví na stfied-
ní Moravû jsme roz‰ífiili na Hranice
a Lipník nad Beãvou. Bylo tedy Ïádoucí
vytvofiit urãitá kontaktní místa v jednotli-
v˘ch mûstech,“ fiíká pracovnice CpKP.
„V Lipníku spolupracujeme s mûstskou
knihovnou a v Hranicích s Matefisk˘m
centrem Dráãek, kde máme kontaktní
místa,“ dodává. Kontaktní osoby v tûchto
místech poskytnou zájemci prvotní
informace o programu, a umoÏní tak jeho
úãast v programu. Ostatní záleÏitosti jiÏ
fie‰í realizátor programu CpKP stfiední
Morava. „Dal‰í zmûnou oproti minul˘m
rokÛm je roz‰ífiení dobrovolnictví mezi
ostatní zájemce o dobrovolnickou ãin-
nost, nejedná se tedy pouze o nezamûst-
nané. Cílov˘mi skupinami na‰eho projektu

na stfiední Moravû
Dobrovolnick  ̆program CpKP 
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jsou nezamûstnaní, ostatní dobrovolníci
a pfiijímající organizace,“ vysvûtluje
M. Nováková.

Stfiední Morava patfií mezi regiony
postiÏené vysokou nezamûstnaností.
Pfiib˘vá více dlouhodobû nezamûstna-
n˘ch, ktefií jsou ohroÏeni sociální exkluzí.
„Ná‰ projekt jsme zamûfiili na posilování
sociálních vazeb nezamûstnan˘ch na
spoleãnost. Jde o to, abychom pomohli
nezamûstnan˘m zmírnit frustraci z dlou-
hodobé nezamûstnanosti, abychom jim
pomohli navázat nové kontakty a získat
nové dovednosti, které by jim pomohly
zv˘‰it jejich ‰anci na získání stálého
zamûstnání. U nezamûstnan˘ch absolven-
tÛ je také dÛleÏité pfiijít do styku s pravi-
deln˘m reÏimem, kter˘ zamûstnání
vyÏaduje.A v neposlední fiadû vede

dobrovolnická ãinnost k pocitu uÏiteã-
nosti pro spoleãnost a pro ty, ktefií
pomoc dobrovolníka vyuÏívají,“ popisuje
projekt.

V dobrovolnictví nemá âR tak velkou
tradici jako západoevropské a severoame-
rické zemû. „Urãitû je v‰ak dÛleÏité pro
rozvoj obãanské solidarity. Pro dobrovol-
níky tato ãinnost znamená urãité uspoko-
jení z pomoci druh˘m a moÏnost seberea-
lizace. Ná‰ projekt se chce zamûfiit
pfiedev‰ím na mladé dobrovolníky,
studenty, neboÈ je dÛleÏité oslovit s my‰-
lenkou dobrovolné pomoci pfiedev‰ím
mládeÏ,“ fiíká pracovnice pfierovského
CpKP.

Do pfiijímajících organizací pfiicházejí
dobrovolníci s nabídkou pomoci.
Vykonávají zde jak pomocné práce, tak

práci s klientem.
Dobrovolníci mohou
pracovat s klientem
individuálnû (osobní
asistence) i skupinovû
(krouÏky, volnoãasové
aktivity). Nejãastûji
b˘vají pfiijímající
organizace zamûfieny
na sociální sluÏby. Do
dobrovolnictví se
zapojují i ostatní
organizace, jako napfií-
klad psí útulky, ornito-
logick˘ spolek, organi-
zace zamûfiené na
ochranu Ïivotního
prostfiedí apod. „Pro

Dobrovolníci z Centra pro
Komunitní práci provádû-
jí mezi obyvateli anketu.

Foto: Archiv CpKP
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pfiijímající organizace má pfiínos dobro-
volník pro svÛj pohled zvenãí, pfiichází
ãasto s nov˘mi nápady, pfiínosem je i jeho
bezplatná pomoc klientÛm organizací,“
domnívá se M. Nováková.

Podle jejího názoru je dÛleÏité o dobro-
volníky peãovat a zajistit co nejhlad‰í
prÛbûh jejich ãinnosti. Proto vznikají tzv.
dobrovolnická centra, která mají za úkol
vybrat dobrovolníky, poskytnout jim
vy‰kolení, poji‰tûní a poté je vyslat do
organizace, která je potfiebuje.
„Umístûním dobrovolníka v organizaci
na‰e práce nekonãí. Dále komunikujeme
jak s dobrovolníkem, tak se zástupcem
organizace a snaÏíme se pfiedcházet
rÛzn˘m problémÛm. Dobrovolník nesmí
po‰kodit klienta a zároveÀ pfiijímající
organizace musí vytvofiit pro dobrovolní-
ka vhodné zázemí.“

V souãasné dobû spolupracuje CpKP
stfiední Morava se zhruba dvaceti rÛzn˘mi
pfiijímajícími organizacemi z Pfierova,
Lipníku nad Beãvou a Hranic, ve kter˘ch
vykonává dobrovolnickou sluÏbu na
30 dobrovolníkÛ z fiad studentÛ i neza-
mûstnan˘ch. Od poãátku roku 2004 byl
vydán zatím jeden certifikát, av‰ak vût‰ina
dobrovolníkÛ ve své ãinnosti stále pokra-
ãuje. „Na podzim chystáme pro dobrovol-
níky také doprovodné akce, typu motivaã-
ních a podpÛrn˘ch semináfiÛ, které
dobrovolníkÛm umoÏní získat dovednosti
potfiebné k hledání stálého zamûstnání.
Tuto sluÏbu pfiipravujeme pfiedev‰ím pro
nezamûstnané dobrovolníky, vûfiíme v‰ak,
Ïe bude uÏiteãná také pro budoucí
absolventy stfiedních ‰kol,“ vûfií
M. Nováková.

ZZpprraaccoovvaall PPaavveell BBaajjeerr

�

CCeennttrruumm pprroo kkoommuunniittnníí pprrááccii

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje

sluÏby v‰em zájemcÛm z vefiejné správy, obãan-

sk˘ch organizací a soukromého sektoru v následu-

jících oblastech:

ÚÚããaasstt vveefifieejjnnoossttii aa oobbããaannsskk˘̆cchh oorrggaanniizzaaccíí vv rroozzvvoojjii oobbccíí,, mmûûsstt aa kkrraajjÛÛ. Navrhujeme
a realizujeme programy úãasti vefiejnosti v investiãním plánování a rozhodování. Jedná
se napfiíklad o zapojení vefiejnosti do plánování a navrhování vefiejn˘ch prostranství,
do pfiípravy regenerace panelov˘ch sídli‰È, do pfiípravy strategick˘ch, rozvojov˘ch
nebo komunikaãních koncepcí (napfi. koncepce nakládání s odpady, generely zelenû
atd.) nebo také do pfiípravy dopravních staveb ãi jin˘ch investic.V rámci tohoto
programu organizujeme diskuse s vefiejností, interaktivní v˘stavy, ankety, sociologické
prÛzkumy a rovnûÏ zaji‰Èujeme vedení pracovních setkání s obãany. Pofiádáme vzdûlá-
vací programy v oblasti zapojování vefiejnosti pro pracovníky vefiejné správy.

MMííssttnníí uuddrrÏÏiitteellnn˘̆ rroozzvvoojj.. Poskytujeme konzultaãní sluÏby pfii pfiípravû projektÛ
zamûfien˘ch na místní sociálnû ekonomick˘ rozvoj pfii respektování principÛ ochrany
Ïivotního prostfiedí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionÛ,
mûst a krajÛ.Asistujeme pfii pfiípravû místních rozvojov˘ch projektÛ a aktivit zamûfie-
n˘ch na znev˘hodnûné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními
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partnery (vefiejnou správou, podnikateli a NNO), coÏ umoÏÀuje co nejvíce pfiizpÛsobit
projekty místním podmínkám.

RReeggiioonnáállnníí ppoolliittiikkaa EEvvrrooppsskkéé uunniiee aa rreeggiioonnáállnníí rroozzvvoojj ââRR.. Prosazujeme principy
partnerství a transparentního rozhodování v regionální politice Evropské unie.
V âesku prosazujeme konzultace a zapojení vefiejnosti a nevládních neziskov˘ch
organizací pfii pfiípravû a vyuÏívání Strukturálních fondÛ. Úãastníme se diskusí o podo-
bû regionální politiky, zprostfiedkováváme informace ostatním NNO v âesku a pfiipra-
vujeme spoleãná doporuãení a postupy. Na‰e zku‰enosti z âR pfiená‰íme do ostatních
kandidátsk˘ch a ãlensk˘ch zemí EU.

VVzzddûûlláávváánníí,, ppooddppoorraa aa ppoossiilloovváánníí nneessttááttnníícchh nneezziisskkoovv˘̆cchh oorrggaanniizzaaccíí.. Podporujeme
a vzdûláváme ãleny obãansk˘ch a neziskov˘ch organizací na v‰ech úrovních.
Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináfie a vzdûlávací kursy s cílem posílit
neziskov˘ sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskov˘ch
organizací.

EEkkoopprrooggrraamm.. Realizujeme zejména strategické posuzování vlivÛ plánÛ, programÛ ãi
koncepcí na Ïivotní prostfiedí (tzv. SEA). Souãasnû s tím je spojeno i hodnocení vlivÛ
projektÛ, staveb, technologií apod. na Ïivotní prostfiedí (tzv. EIA) a hodnocení zdravot-
ních rizik. Do této oblasti patfií i tzv. IPPC (Integrovaná prevence a omezování zneãi‰-
tûní).V‰echny jmenované oblasti zpracováváme podle zásad místní Agendy 21, dan˘ch
zákonÛ a evropsk˘ch smûrnic.

PPooddrroobbnnûûjj‰‰íí iinnffoorrmmaaccee nnaalleezznneettee nnaa wwwwww..ccppkkpp..cczz..
MMííssttnníí zzaassttoouuppeenníí CCppKKPP::

ZZááppaaddnníí ââeecchhyy JJiiÏÏnníí ââeecchhyy

Americká 29 Dvofiákova 21
301 38 PlzeÀ 370 01 âeské Budûjovice
Tel./fax: +420 377 329 558 Tel./fax: +420 386 360 544
zapadni.cechy@cpkp.cz jizni.cechy@cpkp.cz
MMoorraavvsskkoosslleezzsskk˘̆ kkrraajj SSttfifieeddnníí MMoorraavvaa

Ostrãilova 19 KKaanncceellááfifi PPfifieerroovv

702 00 Ostrava Horní námûstí 12
Tel./fax: +420 596 138 006 750 02 Pfierov
ostrava@cpkp.cz Tel.: + 420 581 210 502
SSttfifieeddnníí ââeecchhyy Fax: + 420 581 219 555
Na Václavce 46 stredni.morava@cpkp.cz
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel./fax: + 420 251 560 776 KKaanncceellááfifi ZZllíínn

stredni.cechy@cpkp.cz Gahurova 292 - areál vily Tomá‰e Bati
760 01 Zlín
Tel.: + 420 577 213 140
zlin@cpkp.cz

SSííddlloo:: CCeennttrruumm pprroo kkoommuunniittnníí pprrááccii,, PPaallaacckkééhhoo 3300,, 775500 0022 PPfifieerroovv
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HHlleeddaajjíí ssee aakkttiivvnníí lliiddéé.. ZZnn.. DDoommaa uuÏÏ ttoo zznnááttee..

Dobrovolnick˘ program pro Pfierov, Lipník nad Beãvou a Hranice

Tento program podpofiili: Mûsto Hranice, HESTIA Národní dobrovolnické cent-

rum, MVâR

•• CCoo jjee ddoobbrroovvoollnniicckk˘̆ pprrooggrraamm??

Dobrovolnick˘ program navazuje na projekt Nezamûstnaní jako dobrovolníci, kter˘
probíhal v minul˘ch letech v Pfierovû.

V tomto roce bychom v‰ak rádi nabídli dobrovolnictví i dal‰ím zájemcÛm.
Rádi bychom tímto programem roz‰ífiili dobrovolnictví do povûdomí ‰iroké vefiej-

nosti a umoÏnili v‰em zájemcÛm získat nové zku‰enosti.

•• CCoo nnaabbíízzíímmee??

– moÏnost vyuÏití va‰ich dovedností a schopností tam, kde je to potfieba
– smysluplné a aktivní vyuÏití va‰eho volného ãasu
– získání nov˘ch zku‰eností a moÏnost potkat nové zajímavé lidi
– získání certifikátu po padesáti hodinách dobrovolné ãinnosti.

•• KKoommuu jjee uurrããeenn ddoobbrroovvoollnniicckk˘̆ pprrooggrraamm??

KaÏdému, kdo chce pomáhat v organizacích, které se zab˘vají sociálními sluÏbami
pro seniory, zdravotnû i mentálnû postiÏené, drogovû závislé, ale také v organizacích,
které chtûjí vyplnit voln˘ ãas dûtí a mlad˘ch a které se zamûfiují na sport nebo kultu-
ru.

•• JJaakkéé ddoobbrroovvoollnnííkkyy hhlleeddáámmee??

NejdÛleÏitûj‰í je chuÈ nûco dûlat. NezáleÏí na vzdûlání ani vûku. KaÏd˘ mÛÏe pomoci
nûkde jinde. Nûkdo umí malovat a zpívat, jin˘ spravit kohoutek a vyrobit poliãku.

•• JJee ddoobbrroovvoollnniiccttvvíí nnáárrooããnnéé nnaa ããaass??

KaÏd˘ dobrovolník si vybírá, kdy pfiijde a kdy odejde. Pomáháte, kdy mÛÏete a kdy
chcete vy. Je to na vás. Staãí se jen domluvit pfiímo v organizaci.Va‰e dobrovolnická
ãinnost bude smluvnû o‰etfiena.Ve smlouvû je uvedeno, kde chcete „dobrovolniãit“,
jak ãasto a jaké ãinnosti byste rádi v organizaci dûlali.V‰e záleÏí na na‰í domluvû.

•• CCoo kkddyyÏÏ bbuudduu cchhttíítt ppoommooccii aa nnûûccoo ssee rroozzbbiijjee??

Centrum pro komunitní práci stfiední Morava je akreditovanou organizací pro
dobrovolnickou ãinnost. Ruãí tedy za to, Ïe dobrovolník bude poji‰tûn za ‰kodu na
zdraví nebo na majetku, kterou zpÛsobí a která bude zpÛsobena jemu.
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•• MMÛÛÏÏee bb˘̆tt ddoobbrroovvoollnnííkkeemm ii nneezzaammûûssttnnaann˘̆??

Ano, stále hledáme dobrovolníky mezi nezamûstnan˘mi. Existuje doporuãení
Ministerstva práce a sociálních vûcí âR úfiadÛm práce, aby podporovaly dobrovolnic-
tví. Plníte-li své povinnosti vÛãi úfiadu práce, nic Vám nebrání vûnovat se dobrovolnic-
ké ãinnosti.

•• CCoo jjee ppoottfifieebbaa uuddûûllaatt??

Staãí zavolat nebo napsat na uvedené kontakty a domluvit si s námi schÛzku.
U nás získáte v‰echny potfiebné informace a zde Vám také zodpovíme v‰echny Va‰e

dotazy.

•• KKoonnttaakkttnníí cceennttrraa vv HHrraanniiccíícchh aa LLiippnnííkkuu nnaadd BBeeããvvoouu::

Pro dobrovolníky z Hranic a z Lipníku jsme zajistili kontaktní centra v jejich mûs-
tech.

Pro Hranice je to Matefiské centrum Dráãek, které sídlí na Purge‰ovû 1399, a kon-
taktní osobou je zde Ing. Zuzana âírtková.

V Lipníku mÛÏete získat základní informace v Mûstské knihovnû, kterou naleznete
na námûstí T. G. Masaryka 11, a obracet se mÛÏete pfiímo na Mgr. Miroslavu Stfielcovou.

•• VV jjaakk˘̆cchh oorrggaanniizzaaccíícchh mmÛÛÏÏeettee nnaappfifiííkkllaadd „„ddoobbrroovvoollnniiããiitt““??

Centrum v˘chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch v Pfierovû:
– asistence klientÛ pfii pracovní rehabilitaci
– spoleãníci pro procházky, doprovody do kina, domÛ, do Centra atd.
Domov dÛchodcÛ v Tovaãovû:
– spoleãníci pfii kulturní a zájmové ãinnosti, pfii osobních potfiebách seniora
– pomocné práce v areálu
– pomoc pfii terapeutick˘ch pohovorech (nutné vzdûlání)
Matefiské centrum Dráãek v Hranicích:
– pomoc ve v˘tvarném krouÏku
– pomoc s bûÏn˘m provozem
– pomoc pfii organizaci akcí
– administrativní práce
DDM ATLAS v Pfierovû
– pomoc pfii tréninku taneãních skupin
– pomoc pfii v˘ukov˘ch rukodûln˘ch programech
– práce s poãítaãem
– pomoc pfii dopravní v˘chovû
– pomoc pfii organizování nepravideln˘ch akcí
Kontaktní centrum Kappa v Hranicích
– administrativní práce
– v˘pomoc pfii lince dÛvûry
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•• KKddoo jjssmmee??

Centrum pro komunitní práci je vzdûlávací a konzultaãní nestátní organizace, která
se vûnuje úãasti vefiejnosti v rozvoji mûst a obcí, a pfiispívá tak k rozvoji obãanské
spoleãnosti v âR.

CpKP poskytuje poradenství neziskov˘m organizacím a institucím vefiejné správy.
Zab˘vá se místním udrÏiteln˘m rozvojem.

•• KKddee nnááss nnaajjddeettee??

Horní námûstí 12
750 02 Pfierov
tel.: 581 210 502
stredni.morava@cpkp.cz

•• KKoonnttaakkttnníí oossoobbyy::

Koordinátor projektu:
Bc. Markéta Nováková, 777 793 717
e-mail: marketa.novakova@cpkp.cz

•• ¤¤eeddiitteell::

Roman Haken, 777 793 711
e-mail: roman.haken@cpkp.cz 
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DDaanniieell RRoosseecckk˘̆,, Centrum pro komunit-
ní práci, jiÏní âechy

11.. Je vypracována sociálnû demografic-
ká anal˘za, aktivnû pracuje fiídící skupina
a tfii pracovní skupiny, uskuteãnila se
anketa pro ‰irokou vefiejnost, nyní jsou
distribuovány dotazníky pro rÛzné
skupiny uÏivatelÛ a zpracovává se anal˘za
finanãních tokÛ.

22.. Cílem komunitní práce je navrhnout
zpÛsob poskytování sociálních sluÏeb,
kter˘ by plnû odpovídal potfiebám lidí

Ïijících v regionu a byl by realizovateln˘
z hlediska moÏností zadavatelÛ a poskyto-
vatelÛ sluÏeb.

Dílãí cíle – splnûné:
a) Navázání spolupráce se zadavateli

a poskytovateli sociálních sluÏeb v regio-
nu, zapojení ‰iroké vefiejnosti do KP,
získání politické podpory ze strany
samospráv obcí, zformování fiídící skupi-
ny a pracovních skupin.

b) Zpracování sociálnû demografické
anal˘zy – obecné ãásti a ãásti speciální,
která mapuje poskytované sluÏby.

Komunitní plánování
jako demokratick˘ zpÛsob
plánování rozvoje

Komunitní plánování (KP) jako zpÛsob zaji‰tûní dostupnosti a rozhodování o podobû
sociálních sluÏeb pro‰lo pilotním ovûfiováním v rámci modulu 1 ãesko-britského projek-
tu Podpora MPSV pfii reformû sociálních sluÏeb na Písecku.V nûkter˘ch mûstech,
regionech uÏ mají zku‰enost s principy komunitního plánování, v dal‰ích oblastech se
teprve zavádûjí. Pro bliÏ‰í seznámení s komunitními plány jsme oslovili zástupce nûkoli-
ka organizací a úfiadÛ s tûmito otázkami:

1. MÛÏete konkretizovat, v jaké fázi se momentálnû nachází Vá‰ komunitní plán?

2. Co je cílem Va‰í komunitní práce? Jaké dílãí cíle si kladete?

3. Jak˘m zpÛsobem se do Va‰eho projektu zapojuje vefiejnost a neziskov˘ sektor?

4. Jak˘m zpÛsobem je ‰iroká vefiejnost informována o jednotliv˘ch krocích a v˘-

sledcích?

5. Jak se vefiejnost staví k Va‰í ãinnosti?

6. Jak˘m zpÛsobem hodnotíte efektivitu proveden˘ch krokÛ? Jaké máte v˘sledky?

7. Sledujete jiÏ dopady své ãinnosti v dané lokalitû?
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c) Zji‰tûní názorÛ a potfieb ‰iroké
vefiejnosti.

Dílãí cíle, na kter˘ch pracujeme:
a) Popis finanãních tokÛ v sociálních

sluÏbách v regionu Milevsko.
b) Zji‰tûní potfieb a pfiipomínek souãas-

n˘ch uÏivatelÛ soc. sluÏeb.
c) Vydání broÏury Sociální sluÏby

v regionu Milevsko.
d) Zpracování kompletace v˘stupÛ

z pracovních skupin, stanovení koneã-
n˘ch cílÛ a priorit.

e) Návrh aktivit, které je potfieba
realizovat, pfiíprava zásobníku projektÛ.

f) Vefiejné projednání KP.
g) Získání podpory pro následnou

realizaci zámûrÛ vypl˘vajících z KP.
h) Publikace KP Milevsko, konference

o KP.
33.. Neziskov˘ sektor – do KP jsou

zapojeni v‰ichni poskytovatelé soc. sluÏeb
v regionu, jejich zástupci vyvíjejí aktivní
ãinnost v rámci pracovních skupin,
a podílejí se tak na tvorbû KP.Tím dochá-
zí i k prohlubování spolupráce mezi
jednotliv˘mi poskytovateli.Vefiejnost –
ãást vefiejnosti na KP aktivnû spolupracu-
je (napfi. v pracovních skupinách). ·iroká
vefiejnost je o prÛbûhu práce na KP
informovaná, zapojila se pfiedev‰ím úãastí
na anketû, která zji‰Èovala pfiipomínky
a podnûty k poskytování sociálních
sluÏeb.

44.. Komunitní plán regionu Milevsko se
zpracovává pro oblast, ve které Ïije
20 000 lidí v 31 obcích. O prÛbûhu KP
jsou obyvatelé regionu informováni
pomocí informaãní kampanû, která byla
zpracována v zaãátcích práce na projek-
tu.Vefiejnost je informována pfies místní
a regionální tisk, internet, bude vyuÏito
i regionální rádio a místní TV kanál. Dále

jsou informace poskytovány pfies obecní
úfiady, sociální komisi, odbor sociálních
vûcí a ãleny pracovních skupin.V˘sledky
KP budou publikovány na CD-ROMu.

55.. âást vefiejnosti na KP aktivnû spolu-
pracuje (napfi. v pracovních skupinách).
Vzhledem k informaãní kampani mají
o práci na KP povûdomí témûfi v‰ichni
obyvatelé regionu. Do KP se zapojili díky
anketû pro vefiejnost – dotazník vy‰el
ãtyfiikrát v místním tisku, na internetu
a mimo to bylo 5 000 anketních lístkÛ
distribuováno dal‰ími zpÛsoby. Dostal se
tedy témûfi ke v‰em obyvatelÛm regionu
a zv˘‰il zájem o problematiku sociálních
sluÏeb.

Kladné ohlasy – lidé vnímají KP jako
demokratick˘ zpÛsob plánování rozvoje,
oceÀují, Ïe se do nûj mohou zapojit.

Záporné ohlasy – obavy, Ïe projekt
nebude dopracován nebo Ïe nebude
vyuÏíván, Ïe zÛstane „papírem v ‰uplíku“.

66. ZpÛsob hodnocení efektivity prove-
den˘ch krokÛ – hodnotíme porovnává-
ním s na‰ím plánem práce, kter˘ jsme
pfiipravili pfied zaãátkem práce na KP.
Efektivitu dále hodnotí fiídící skupina
(1x za mûsíc) a pracovní skupiny (nepra-
videlnû). DosaÏené v˘sledky zatím hodno-
tíme kladnû.

77.. Ano, zv˘‰il se zájem ‰iroké vefiejnosti
o problematiku sociálních sluÏeb, do KP
se zapojili poskytovatelé sociálních
sluÏeb, samosprávy obcí, uÏivatelé.
Prohloubila se tím spolupráce mezi
jednotliv˘mi poskytovateli sociálních
sluÏeb a mezi poskytovateli a obcemi.

MMggrr.. MMiicchhaaeellaa MMaacckkoovváá,, referentka
sociálních sluÏeb odboru sociálních vûcí
Krajského úfiadu Jihomoravského kraje
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11.. Jihomoravsk˘ kraj patfiil donedávna
k jednomu z mála krajÛ v âR, kde zatím
nebyl v Ïádné z obcí proces komunitního
plánování odstartován. Z tohoto dÛvodu
Rada Jihomoravského kraje na své 136.
schÛzi dne 26. 2. 2004 (usnesení ã.
4536/04/R 136 Rady Jihomoravského
kraje) vzala na vûdomí základní informa-
ce o principech, cílech a v˘hodách
komunitního plánování sociálních sluÏeb
a pfiedev‰ím schválila zámûr zahájit
proces komunitního plánování jako
metodu plánování sociálních sluÏeb
a metodu zpracování koncepce rozvoje
sociálních sluÏeb kraje. Odbor sociálních
vûcí Krajského úfiadu Jihomoravského
kraje jiÏ zapoãal s pfiípravou procesu
prostfiednictvím anal˘zy poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb. Probûhlo zmapování
souãasné situace formou dotazníkového
‰etfiení mezi starosty v‰ech obcí JMK
v období prosince 2003 aÏ ledna 2004
a získané informace jsou nyní zpracovává-
ny s cílem vytvofiit adresáfi poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb v elektronické i ti‰tûné
podobû.

Na zaãátku ãervence jsme rozeslali
informativní dopis obcím
Jihomoravského kraje, ve kterém obdrÏeli
starostové informace o zapoãetí procesu
a v˘zvu ke spolupráci.

22.. Komunitní plánování má velk˘
potenciál pro stanovení strategick˘ch
rozvojov˘ch plánÛ obcí, zapojování obcí
do mikroregionÛ, vytváfiení svazkÛ obcí
na základû jasnû definované potfieby
zaji‰tûní vefiejn˘ch sluÏeb.

K cílÛm komunitního plánování patfií
zejména:

a) zji‰tûní skuteãné potfiebnosti sociál-
ních sluÏeb pro jednotlivé územní úrovnû
na základû ‰iroké diskuse v‰ech zaintere-

sovan˘ch stran,
b) zaji‰tûní dostupnosti kvalitních

sociálních sluÏeb, které vycházejí ze
zji‰tûn˘ch potfieb uÏivatelÛ a specifik
místní komunity,

c) zefektivnûní (v dlouhodobém hori-
zontu) vynakládan˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ – podpora skuteãn˘ch potfieb,
vytvofiení pfiirozen˘ch mikroregionÛ,
sdílení finanãních nárokÛ na zaji‰tûní
potfieb.

33.. Celá realizace procesu komunitního
plánování se uskuteãní ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením Obãanská
poradna Brno, jejíÏ projekt Zahájení
procesu komunitního plánování v jiho-
moravském regionu získal pro rok 2004
dotaci ministerstva práce a sociálních
vûcí a dotaci z rozpoãtu Jihomoravského
kraje.

Aktivity v rámci projektu realizovaného
Obãanskou poradnou Brno si kladou za
cíl sbûr informací, zaji‰tûní informovanos-
ti vefiejnosti, podporu obcí k zahájení
komunitního plánování.V rámci projektu
bude realizována úvodní informativní
konference (pravdûpodobn˘ termín záfií
2004) a dále v˘cvikov˘ program triád pro
komunitní plánování (zadavatel, poskyto-
vatel, uÏivatel z obce), kter˘ vychází
z principÛ reformy podle Bílé knihy
v sociálních sluÏbách, standardÛ kvality
práce v sociálních sluÏbách a z legislativy,
která pfiená‰í zodpovûdnost za tyto
sluÏby na obce. Budou vytvofieny webové
stránky komunitního plánování v JMK.

Úãast neziskového sektoru a vefiejnosti
v procesu KP je nezbytná. Neziskové
organizace mají roli poskytovatelÛ sociál-
ních sluÏeb (dále se jedná o fyzické
osoby, organizace zfiízené obcí, krajem ãi
státem).V‰ichni poskytovatelé mají pfii
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komunitním plánování rovné postavení
a jejich cíle mají stejnou cenu.Vefiejnost
a dal‰í instituce musejí b˘t informovány
o komunitním plánování pfied zahájením
i v prÛbûhu celého procesu, neboÈ zmûny
v sociálních sluÏbách musí b˘t povaÏová-
ny za potfiebné. Je Ïádoucí, aby se vefiej-
nost procesu komunitního plánování
úãastnila od poãátku, na rozdíl napfi. od
role vefiejnosti na strategickém plánování
(pfii nûm se vefiejnost zapojuje aÏ pfii
pfiipomínkování koneãného produktu na
konci plánovacího procesu). Pfii pfiípravû
komunitního plánování jsou osloveny
a vyzvány ke spolupráci místní organiza-
ce a zájmové skupiny, kter˘ch se poskyto-
vání sociálních sluÏeb dot˘ká; efektivita
procesu komunitního plánování závisí na
mífie jejich zapojení.

66.. Projekt se nachází v poãátcích,
v první fázi jde o zv˘‰ení informovanosti
v obcích kraje a poskytnutí podpory pro
zahájení komunitního plánování.V bu-
doucnu bude tvorba komunitních plánÛ
podporována mimo jiné také prostfiednic-
tvím grantového schématu Podpora
sociální integrace v Jihomoravském kraji,
jehoÏ se stal gestorem odbor sociálních
vûcí KÚ JMK. Grantové schéma je realizo-
váno v rámci Spoleãného regionálního
operaãního programu (SROP).

IInnggrriidd ··tteeggmmaannnnoovváá,, odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví, Ostrava

11.. V souãasné dobû je hotov návrh
prvního Komunitního plánu rozvoje
sociálních sluÏeb, urãen˘ pro proces
konzultací. Konzultaãní proces slouÏí
k pfiipomínkování materiálu tûm osobám,
které se pfiímo nemohly zúãastnit na jeho
zpracování, a také vefiejnosti. Potrvá do

31. 8. 2004. Po zapracování pfiipomínek
bude plán pfiedstaven na konferenci
7. 10. 2004 v Ostravû, spoleãnû s pfiíklady
dobré praxe z dal‰ích mûst, která jiÏ mají
zku‰enost s komunitním plánováním.
Návrh plánu je k dispozici na
www.mmo.cz, odkaz „v‰echny aktuality“
a dále „aktuálnû ze sociální oblasti“.

22.. Zde vidím rozdíl ve dvou pojmech:
komunitní práce a komunitní plánování
(KP) jako forma plánování za úãasti tûch
subjektÛ, kter˘ch se zpracovávaná oblast
t˘ká. Dále budu hovofiit právû o formû
plánování.

Globálním cílem KP je poskytovat
obãanÛm mûsta kvalitní sociální sluÏby
s respektem k potfiebám uÏivatelÛ sluÏeb
a také ke zdrojÛm, které jsou k dispozici.
K tomuto cíli bychom se chtûli pfiiblíÏit
realizací postupn˘ch krokÛ v procesu
komunitního plánování, ve kterém jsme si
vytyãili následující dílãí cíle:

a) vytvofiit platformu pro úãinnou
spolupráci v‰ech zainteresovan˘ch
subjektÛ (samospráva, nestátní neziskov˘
sektor a dal‰í subjekty) pfii vytváfiení
a dosahování spoleãn˘ch cílÛ v oblasti
rozvoje sociálních sluÏeb,

b) nastartovat proces mapování a vy-
hodnocování potfieb uÏivatelÛ sociálních
sluÏeb,

c) vyvinout spoleãnû s dal‰ími mûsty
informaãní systém pro potfieby plánování
v sociální oblasti,

d) identifikovat a popsat hlavní problé-
mové oblasti, vztaÏené k vymezen˘m
cílov˘m skupinám, vãetnû návrhu jejich
fie‰ení,

e) formulovat strategické cíle a smûr
rozvoje sociálních sluÏeb a na jejich
základû definovat priority a urãit opatfie-
ní, která povedou k jejich naplnûní,
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f) vytvofiit podmínky pro úãelné vyuÏí-
vání vefiejn˘ch finanãních prostfiedkÛ
a podmínky pro vyuÏívání dal‰ích zdrojÛ
financování rozvoje sociálních sluÏeb,

g) poskytovat informace o probíhajícím
procesu i jeho v˘sledcích ‰iroké vefiejnos-
ti,

h) klást dÛraz nejen na v˘sledky, ale
rovnûÏ na samotn˘ proces komunitního
plánování (tj. vzdûlávání, získávání nov˘ch
dovedností a zku‰eností, t˘mová práce
apod.),

i) vytvofiit takové
struktury, které budou
schopny udrÏet
procesy funkãní i po
zpracování koncepãní-
ho dokumentu (potfie-
ba implementace
a následné aktualizace
koncepce),

j) postupnû vytvofiit
nástroje pro sledování
a vyhodnocování
kvality a efektivity
sociálních sluÏeb.

33.V poãátcích
procesu komunitního
plánování (kvûten–ãer-
ven 2003) jsme oslovi-
li v‰echny poskytova-
tele sluÏeb bez rozdílu
zfiizovatele (to zname-
ná i v‰echny NNO
pÛsobící v této oblas-
ti) ke spolupráci na
zpracovávání komunit-
ního plánu rozvoje
sociálních sluÏeb,

vysvûtlili jsme na‰e zámûry a cíle. Poté
jsme ustavili sedm pracovních skupin,
které pokr˘vají spektrum sociální péãe
(seniofii, obãané s du‰evním onemocnû-
ním, obãané s mentálním postiÏením,
obãané s jin˘m zdravotním postiÏením –
sluchové, zrakové, tûlesné a kombinované
postiÏení a civilizaãní onemocnûní, dûti
a rodina, obãané spoleãensky nepfiizpÛso-
bení a romské etnikum). Potfieby uÏivate-
lÛ sluÏeb jsme zji‰Èovali sociologick˘m
‰etfiením (v˘sledky rovnûÏ k dispozici na

Foto: Alena Pl‰ková



19SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

O ČEM
se mluvíKOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ JAKO DEMOKRATICKÝ ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE

www.mmo.cz, odkaz „odbory magistrátu“
a dále „odbor sociálních vûcí a zdravot-
nictví“. Je‰tû pfied zapoãetím práce
v pracovních skupinách byly v˘sledky
sociologického ‰etfiení k dispozici.
Vefiejnost má pfiíleÏitost k vyjádfiení
v právû probíhajícím procesu konzultací.
Vytvofiili jsme celkem 11 pfiipomínkova-
cích míst, moÏnost podat pfiipomínku je
i v elektronické formû. Do budoucna
uvaÏujeme o vytvofiení permanentní
pfiíleÏitosti k podávání námûtÛ a pfiipomí-
nek pro vefiejnost.

44.. Informujeme pravidelnû sérií ãlánkÛ
v Ostravské radnici (mûsíãník pro obyva-
tele Ostravy), také na internetov˘ch
stránkách.

55.. Odborná vefiejnost se k procesu staví
kladnû (aktivnû se podílela na ãinnosti
pracovních skupin), laickou vefiejnost se
nám zatím pfiíli‰ nedafií konkrétnû oslovit
a vtáhnout do problematiky. Proto uvaÏu-
jeme o zlep‰ení, viz v˘‰e.

66.. ProtoÏe se jedná se o dlouhodob˘
proces, skuteãné v˘sledky se dají mûfiit aÏ
z hlediska zlep‰ení konkrétní situace pro
urãitou skupinu uÏivatelÛ. Známe souãas-
né problémy, máme naplánováno fie‰ení,
které bude záviset jak na spolupráci celé
fiady subjektÛ, tak také na finanãních
zdrojích na jejich realizaci.

77.. V souãasné dobû se dá mûfiit efektivi-
ta procesu jako takového, a to plnûním
dílãích milníkÛ, coÏ se nám prozatím dafií
díky osobnímu nasazení a motivaci v‰ech
úãastníkÛ plánovacího procesu (celkem
se ve v‰ech skupinách úãastní cca 200
osob).

MMiicchhaall PPoolleessnn˘̆,, projektov˘ manaÏer,
Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem

11.. Centrum komunitní práce, poraden-
ská organizace, o. s., Ústí nad Labem, se
spoleãnû s mûstem Ústí nad Labem
a ostatními sociálními partnery zaãala
zab˘vat komunitním plánováním jiÏ
v roce 1998.V roce 2000 byl radou mûsta
pfiijat první Komunitní plán péãe mûsta
Ústí nad Labem na období let 2001 aÏ
2003.Tento komunitní plán byl koncem
roku 2003 a poãátkem roku 2004 vyhod-
nocen. Od konce roku 2003 byly zaháje-
ny práce na druhém Komunitním plánu
mûsta Ústí nad Labem na období 2004 aÏ
2006. Druh˘ komunitní plán mûsta Ústí
nad Labem byl schválen Zastupitelstvem
mûsta Ústí nad Labem a v tomto období
je naplÀován. Komunitní plánování
sociálních sluÏeb se stalo standardní
metodou ve mûstû Ústí nad Labem.

22.. Cílem na‰í spoleãné práce s ostatní-
mi sociálními partnery ve mûstû Ústí nad
Labem je fiízen˘ a pfiehledn˘ rozvoj sítû
sociálních sluÏeb, a to tak, aby co nejlépe
vyhovoval obãanÛm mûsta a citlivûji
reagoval na jejich potfieby.

Komunitní plánování ve mûstû Ústí nad
Labem pfiispívá k naplÀování tûchto cílÛ:

– umoÏnit lidem dÛstojn˘ Ïivot s péãí
a podporou, a to tam, kde si sami zvolí,

– vytváfiet a roz‰ifiovat síÈ sluÏeb tak,
aby se vyhovûlo nov˘m, dosud nefie‰e-
n˘m potfiebám a poÏadavkÛm lidí ve
v‰ech oblastech sociální pomoci,

– usilovat o vyváÏenost péãe smûrem
od péãe institucionální k péãi komunitní,

– usilovat o poskytování sluÏeb v co
nejvy‰‰í kvalitû podle standardÛ kvality,

– postupnû zajistit rovné podmínky pro
kvalitní poskytovatele sluÏeb bez rozdílu
zfiizovatele, s cílem co nejlépe vyuÏívat
dostupné finanãní zdroje na realizaci cílÛ
a opatfiení druhého komunitního plánu.
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33.. Vefiejnost je zapojena v procesu
konzultací návrhu komunitního plánu.
Zde vyuÏíváme v‰echna dostupná média,
místa s velkou náv‰tûvností lidí atd. Cel˘
proces konzultací vedeme písemnou
formou.Vefiejnost je prostfiednictvím
médií informována i o fázích pfiípravy
komunitního plánu a finální materiál je
téÏ volnû pfiístupn˘.V mûstsk˘ch novi-
nách (náklad 40 000 kusÛ) bude uvefiej-
nûn v˘tah z materiálu druhého komunit-
ního plánu mûsta Ústí nad Labem
a informace, kde je tento cel˘ materiál
k dispozici.

Neziskov˘ sektor je jedním z hlavních
ãlánkÛ struktury, která je pro procesy
komunitního plánování v Ústí nad Labem
vytvofiena. Zástupci v‰ech neziskov˘ch
organizací jsou ãleny pracovních (koordi-
naãních) skupin pro jednotlivé oblasti
sociální pomoci, celkem jich máme osm.

Tyto koordinaãní skupiny jsou základním
ãlánkem nejen pro vznik komunitního
plánu, ale i pro jeho naplnûní, celkem je
v tûchto skupinách na 150 zástupcÛ
subjektÛ. Skupiny jsou otevfiené a kaÏd˘
nov˘ subjekt má do nich pfiístup.

44..,, 55.. Informace jsem jiÏ zmínil v pfied-
chozí otázce, je to hlavnû vyuÏití médií
a vyuÏití míst, kam lidé chodí (mûsto,
obvody, knihovna, informaãní centrum,
OSSZ atd.). Pfii prÛzkumu, kter˘ jsme
v roce 2003 provádûli spoleãnû s AV âR
u vefiejnosti – její pohled na zaji‰tûní
sociálních sluÏeb ve mûstû Ústí nad
Labem, napovídaly v˘sledky, Ïe vefiejnost
ví o ãinnosti mnoha sluÏeb, které jsou
poskytovány ve mûstû Ústí n. L., Ïe ví,
kam se obrátit, a Ïe zná spoustu poskyto-
vatelÛ sluÏeb. Z tohoto mÛÏeme usuzovat,
Ïe vefiejnost ví o nabízen˘ch sluÏbách, ví,
které vznikají, a ví, kam se obrátit.

Foto:  Stanislav Beránek
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MÛÏeme to spojit s tím, Ïe je to díky
komunitnímu plánování ve mûstû.
Myslím, Ïe je téÏ v˘znamné zapojení
samotn˘ch uÏivatelÛ do procesÛ komunit-
ního plánování. Samotní uÏivatelé jsou
buì pfiímo zastoupeni v koordinaãních
skupinách nebo cílenû oslovováni v jejich
pfiirozeném prostfiedí pfii pfiípravû návrhu
komunitního plánu péãe a pfii procesu
konzultací. Napfiíklad v rámci procesu
konzultací prvního komunitního plánu
bylo osobnû diskutováno s 240 uÏivateli
sociálních sluÏeb.

66.. V rámci prvního a druhého komunit-
ního plánu péãe pravidelnû vyhodnocuje-
me naplÀování jednotliv˘ch opatfiení
(monitoring naplÀování 1x roãnû) a pak
provádíme celkovou revizi naplnûní
komunitního plánu péãe. K tomuto úãelu
máme dvû tabulky, jednu textovou a jed-

nu mapující pfiehled toku finanãních
prostfiedkÛ do opatfiení. Z celkové revize
komunitního plánu péãe mÛÏeme vyãíst
poãty vzniku nov˘ch sluÏeb, programÛ,
mnoÏství finanãních prostfiedkÛ, poãty
klientÛ, rozklad finanãních prostfiedkÛ –
podíl jednotliv˘ch zdrojÛ atd. Revize
komunitního plánu péãe je rozsáhl˘m
materiálem, kter˘ ukazuje efektivitu,
dosaÏené v˘sledky a dopady komunitního
plánování na území mûsta Ústí nad
Labem.

77.. Komunitní plánování sociálních
sluÏeb je v Ústí nad Labem osvûdãenou
metodou, která pfiispívá nejen k rozvoji
sluÏeb a spokojenosti klientÛ-obãanÛ, ale
i k rozvoji spolupráce mezi v‰emi sociál-
ními partnery.

PPfifiiipprraavviillii PPeettrraa ZZoouubbkkoovváá,, PPaavveell BBaajjeerr

�
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Do systému práce obãansk˘ch poraden
sdruÏen˘ch v Asociaci obãansk˘ch
poraden, jako jedna z dÛleÏit˘ch souãástí,
patfií práce s dobrovoln˘mi poradci. Proto
jsou dobrovolní poradci, jiÏ od zaloÏení
Obãanské poradny Brno v roce 1997,
souãástí poradenského procesu.
„Dobrovolnick˘ obãansk˘ princip pfie‰el
do na‰í práce z britského modelu.
Vychází z pfiedpokladu a ovûfiené zku‰e-
nosti, Ïe vy‰kolen˘ dobrovolník s vlastní-
mi zku‰enostmi mÛÏe b˘t spoluobãanÛm
velmi platn˘. UÏ proto, Ïe s klienty
obãanské poradny komunikuje jim
blízk˘m a srozumiteln˘m zpÛsobem
vyjadfiování a jsou mu blízké jejich
obtíÏné Ïivotní situace,“ vysvûtluje
fieditelka brnûnské OP Blanka Pfiikrylová.

Nejprve mûli v poradnû dobrovolníkÛ
jen nûkolik, pfieváÏnû z fiad studentÛ FSS
MU. Nejvût‰í rozvoj dobrovolnického
hnutí poradna zaznamenala v roce 2001,
kdy se zaãalo ‰kolit souãasnû 12 dobro-
volníkÛ. Od tohoto roku v poradnû
pracuje prÛmûrnû ‰est aÏ devût dobrovol-
níkÛ. „Jde o pomûrnû nároãnou formu
dobrovolnické práce, jejíÏ tûÏi‰tû spoãívá
v komunikaci s klienty, v orientaci v jejich
problémech a vyhledávání moÏn˘ch
zpÛsobÛ fie‰ení jejich problémÛ. DÛraz
klademe na zplnomocÀování klientÛ, na
jejich podporu, aby dokázali zvládat svoje

situace. Dobrovolníkem, kter˘ chce
v obãanské poradnû pracovat jako porad-
ce, se nemÛÏe stát kaÏd˘,“ zdÛrazÀuje
fieditelka. Na dobrovolníky mají v porad-
nû základní poÏadavek - ukonãené stfiedo-
‰kolské vzdûlání. K dal‰ím pfiedpokladÛm
samozfiejmû patfií ochota uãit se nové
vûci, vÛle vstfiebávat velké mnoÏství
informací, komunikovat s lidmi a chuÈ
pomáhat ostatním. DÛleÏité je i to, zda má
zájemce dostatek volného ãasu, kter˘
mÛÏe poradnû vûnovat. Oãekává se
pfiibliÏnû 4–5 hodin t˘dnû. „JestliÏe
zájemci o dobrovolnictví úspû‰nû absol-
vují v˘bûrové fiízení, ve kterém se zajímá-
me pfiedev‰ím o jejich motivaci, ãasové
moÏnosti a schopnost komunikovat,
nastává období za‰kolení, které trvá ãtyfii
aÏ pût mûsícÛ. Îádn˘ dobrovolník nemÛ-
Ïe pracovat s klienty, aniÏ by absolvoval
pfiedepsané ‰kolení,“ poznamenává B.
Pfiikrylová.

PPoorraaddeennssttvvíí ssttoojjíí nnaa kkoommuunniikkaaccii
ss kklliieennttyy

Systém za‰kolování vypracovala
Asociace obãansk˘ch poraden. Postupuje
podle nûj v‰ech 34 souãasn˘ch obãan-
sk˘ch poraden v âeské republice.
Dobrovolník se stává adeptem, chodí do
poradny pravidelnû v dohodnuté dobû.
Seznamuje se s chodem organizace,

Dobrovolnictví umoÏÀuje
získat nové dovednosti
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s prÛbûhem poradenské ãinnosti, zúãast-
Àuje se náslechÛ se zku‰en˘mi poradci.
Souãasnû musí prostudovat i systém
‰kolicích materiálÛ, kter˘ tvofií ‰est
modulÛ. Kromû toho se je‰tû dobrovolní-
ci ve skupince scházejí a diskutují o mo-
dulech, vyjasÀují si danou problematiku,
uãí se principÛm obãanské poradny
a systému práce s klientem, objasÀují si
základy právního fiádu. Jakmile ukonãí
studium modulÛ a seznámí se s chodem
poradny, absolvují t˘denní pobytov˘ kurs
zamûfien˘ na komunikaci s klientem.
„Obãanské poradenství je postaveno
pfiedev‰ím na komunikaci s klienty.
VyuÏíváme EganÛv model, kter˘ pomáhá
poradcÛm vést strukturovan˘ rozhovor
a vyuÏívat jejich komunikaãní dovednosti
ke zji‰tûní klientova problému.
NejdÛleÏitûj‰í je rozpoznat, co klienty
skuteãnû tíÏí, kde se pfiípadnû nachází
pfiíãina problému, pomoci klientovi
zorientovat se v jeho situaci, informovat
jej o jeho právech a souãasnû povinnos-
tech,“ pfiibliÏuje fieditelka brnûnské OP.
Na pobytovém ‰kolení si dobrovolníci
z rÛzn˘ch poraden mezi sebou navzájem
v bezpeãném prostfiedí vyzkou‰í své
komunikaãní dovednosti. Na závûr poby-
tového ‰kolení obdrÏí certifikát. Kromû
nácviku komunikaãních dovedností
a studia ‰kolicích modulÛ je‰tû absolvují
odborná ‰kolení k jednotliv˘m oblastem,
kter˘mi se obãanské poradenství zab˘vá,
napfi. pracovnûprávní problematika,
bydlení, majetkoprávní vztahy, sociální
zabezpeãení atd.Tato odborná ‰kolení
pravidelnû absolvují spoleãnû s profesio-
nálními poradci po celou dobu jejich
pÛsobení v poradnû. ·kolení, které
zabezpeãuje jak poradna sama, tak
Asociace obãansk˘ch poraden spoleãnû

pro v‰echny obãanské poradny, si klade
za cíl umoÏnit takové vzdûlání poradcÛ,
aby mohli klientÛm podávat kvalitní
a aktuální informace. „Po absolvování
celého vzdûlávacího cyklu je‰tû dobrovol-
níci projdou závûreãn˘m pohovorem, kde
zji‰Èujeme, nakolik zvládli systém práce
s klientem, a potom se uÏ mohou úãastnit
poradenské práce. Není to tak, Ïe by byli
hozeni hned ,do vody‘. Sice jiÏ pracují
s klientem, ale pomáhá jim zku‰en˘
kolega nebo já jako fieditelka. Pomáháme
jim zvládnout komunikaci s klientem
a vyhledat informace tak, aby rada, kterou
klient obdrÏí, byla kvalitní. Dobrovolníci
se sami rozhodnou, kdy se cítí dostateãnû
jistí na to, Ïe mohou pracovat s klientem
samostatnû. Nûkdo je radûji hozen do
vody, nûkdo potfiebuje del‰í pfiípravu, ale
za nejdÛleÏitûj‰í povaÏuji pfiedávat klien-
tÛm co nejkvalitnûj‰í informace,“ sdílí se
B. Pfiikrylová. Poradci mají moÏnost,
pokud odpovûì vyÏaduje del‰í ãas pro
vyhledání informací, domluvit si s klien-
tem, Ïe jim odpovûì sdûlí telefonem,
nebo si domluvit dal‰í konzultaci. Pfiípad
klienta mohou prodiskutovat s konzultan-
ty, s nimiÏ poradna spolupracuje, se
zku‰enûj‰ími kolegy nebo s právníkem,
kterého má poradna rovnûÏ jako konzul-
tanta.

Do Obãanské poradny pfiicházejí
dobrovolníci dvojího typu. Jeden tvofií
studenti, vysoko‰koláci, ktefií ãinnost
v poradnû vyuÏívají tfieba jako praxi.
Druh˘m typem jsou dobrovolníci z fiad
obãanÛ, napfiíklad maminky na matefiské
dovolené, lidé, ktefií ãerstvû ode‰li do dÛ-
chodu a mají mnoho zku‰eností a síly
pomáhat druh˘m, nebo osoby, které
samostatnû podnikají a nabízejí svÛj
voln˘ ãas pro pomoc potfiebn˘m. „U stu-
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dentÛ se projevuje vy‰‰í fluktuace, záleÏí
pfiedev‰ím na zkou‰kov˘ch obdobích,
prázdninách apod. Mnohem radûji jako
dobrovolníky vítám druh˘ typ dobrovol-
níkÛ, kter˘ si poradnu zafiadí do svého
t˘denního programu a spolehlivû vûnuje
zhruba pût hodin t˘dnû poradnû,“ pfiibli-
Ïuje fieditelka.Tyto lidi motivuje pfiede-
v‰ím vlastní zku‰enost, kdy potfiebovali
poradit v tûÏké Ïivotní situací, ale nevûdû-
li, kam se obrátit, a uvítali by pomoc,
jakou obãanská poradna poskytuje. Pfii
fie‰ení sv˘ch situací si vût‰inou museli
poradit sami, a naãerpali tak fiadu zku‰e-
ností, které mohou pfiedávat dal‰ím.
„Skvûl˘mi dobrovolníky jsou napfi. mamin-
ky na matefiské dovolené, které mají
spoustu energie. Pfii tomto typu dobrovol-
nictví se souãasnû mohou pomalu vracet
do spoleãnosti, zvy‰ovat si kvalifikaci,
získat mnoho uÏiteãn˘ch informací,“
dodává.

··kkoolleenníí llzzee bbeezz zzddÛÛvvooddnnûûnníí uukkoonnããiitt

Zku‰enosti s dobrovolníky má fieditelka
veskrze kladné. „Pro práci dobrovolného
poradce se zpravidla rozhodují velmi
motivovaní lidé, s potfiebou dûlat nûco
navíc a vût‰inou jsou i velmi spolehliví.
S dobrovolníky mám dohodu, Ïe mohou
bûhem za‰kolení bez zdÛvodnûní kdyko-
liv odejít, pokud jim tento typ dobrovol-
nictví nevyhovuje.Teprve po ukonãení
celého ‰kolení, které hradíme, uzavíráme
s dobrovolníky pfiíkazní smlouvu s roã-
ním závazkem práce v poradnû.“
DobrovolníkÛm v organizaci pravidelnû
poskytují individuální a skupinovou
supervizi. Odborná supervizorka pomáhá
dobrovoln˘m i profesionálním poradcÛm
zvládat obtíÏné nebo krizové situace
v jejich sluÏbû. KlientÛm v OP zdÛrazÀují,

Ïe jednají s vy‰kolen˘m poradcem, kter˘
není advokát ani právník.

âinnost, kde by mohla pomáhat lidem,
hledala Hana Pospíchalová z Brna. „Zaujal
mû ãlánek, kter˘ jsem ãetla v novinách
o dobrovolnících v Obãanské poradnû.
Pfii‰la jsem se zeptat, zda by mû nevzali,
pro‰la jsem za‰kolením a uÏ jsem tady
dlouho, skoro ãtyfii roky,“ vypráví Ïena,
která pracuje jako osoba samostatnû
v˘dûleãnû ãinná. „Mám nûjak˘ voln˘ ãas,
tudíÏ se mohu poradnû vûnovat. Jsem zde
spokojená, ãinnost poradce vyhovuje
m˘m pfiedstavám,“ fiíká H. Pospíchalová.
Nejvíce si cení na práci v poradnû toho,
Ïe se mÛÏe uãit nov˘m dovednostem,
získávat stále ‰ir‰í obzory.

Dobrovolnictví nemá v âeské republice
tradici. Kolem roku 2000 ve‰lo dobrovol-
nictví více do povûdomí vefiejnosti a lidé
se zaãali hlásit do Obãanské poradny
sami. Zájem o dobrovolníky inzeruje
rovnûÏ OP na sv˘ch webov˘ch stránkách,
kde se dozvûdí pfiípadní zájemci více.
„Tato práce poradcÛm pfiiná‰í velké
uspokojení ze smysluplné ãinnosti.
Obzvlá‰È, kdyÏ obãas klient pfiijde podû-
kovat, Ïe se mu podafiilo s pomocí porad-
ce jeho situaci zvládnout nebo zlep‰it.
Osobnû dobrovolníky v poradnû velmi
vítám a ráda s nimi pracuji, pfiicházejí
nesmírnû motivovaní tím, Ïe chtûjí nûco
dûlat pro druhé. RovnûÏ jsou pomocí pro
profesionální poradce, pomáhají udrÏovat
nad‰ení v celém kolektivu,“ svûfiuje se
B. Pfiikrylová.

V souãasnosti pracuje v brnûnské
Obãanské poradnû 10 dobrovolníkÛ,
z toho ‰est jich pracuje jako poradci, dal‰í
zpracovává webové stránky, dvû dobrovol-
nice, ãlenky Asociace mediátorÛ, poskytu-
jí bezplatnou mediaci. K dobrovolníkÛm
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patfií i právní konzultant. Nûktefií dobro-
volníci pracují v poradnû jiÏ skoro ãtyfii
roky a v souãasnosti je poradna kapacitnû
poradci zabezpeãena.Vzhledem k tomu,
Ïe nûktefií dobrovolní poradci budou
z poradny odcházet, chtûli by vy‰kolit
v Obãanské poradnû Brno koncem

leto‰ního roku a zaãátkem pfií‰tího roku
dal‰í dobrovolníky. Zájem mají pfiedev‰ím
o obãany z oblasti znev˘hodnûn˘ch
skupin, protoÏe jim mÛÏe ãinnost v po-
radnû posílit sebevûdomí nebo získat
kvalifikaci pro dal‰í práci.

PPaavveell BBaajjeerr

�

OOBBââAANNSSKKÁÁ PPOORRAADDNNAA BBRRNNOO

PPoosslláánníí oobbããaannsskkéé ppoorraaddnnyy

Obãanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc v‰em, ktefií se na ni obrátí. Je
nezávisl˘m místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází obãany pfii jejich
obtíÏích.

Usiluje o to, aby obãané netrpûli neznalostí sv˘ch práv a povinností, neznalostí
dostupn˘ch sluÏeb nebo neschopností vyjádfiit své potfieby ãi hájit své oprávnûné
zájmy.

Podílí se na ãinnosti Asociace obãansk˘ch poraden a spoleãnû upozorÀují pfiíslu‰né
státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na nefie‰ené problémy obãanÛ ve
snaze ovlivnit v˘voj politiky a sociálních sluÏeb.

KKoommuu jjee ppoorraaddnnaa uurrããeennaa??

Poradna je urãena v‰em lidem, ktefií se dostali do obtíÏné Ïivotní situace a nedove-
dou ji fie‰it vlastními silami. Poradna se nespecializuje jen na urãit˘ typ problémÛ, ale
je otevfiena lidem, ktefií hledají pomoc. NemÛÏe poskytovat bezplatné právní zastoupe-
ní a nezab˘vá se komerãními záleÏitostmi.

CCoo vváámm mmÛÛÏÏeemmee ppoosskkyyttnnoouutt::

– bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství
– praktické, vûcné a správné informace
– kontakty na organizace zamûfiené na odbornou sociální pomoc
– intervenci a vyjednávání ve prospûch klienta
OO ppoorraaddnnûû

Obãanská poradna Brno je nestátní, neziskové obãanské sdruÏení. Svoji poradenskou
ãinnost zahájila jiÏ v roce 1997 a stala se nedílnou souãástí nabídky sociálních sluÏeb
mûsta Brna. Její sluÏby vyuÏívají i obãané celého jihomoravského regionu.
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Obãanská poradna Brno je souãástí ‰ir‰ího zámûru vybudovat plo‰nou síÈ obãan-
sk˘ch poraden v celé âeské republice. Poradny Asociace obãansk˘ch poraden pracují
podle stejné metodiky práce s klientem, vyuÏívají jednotnou aktuální informaãní
databázi.Asociace obãansk˘ch poraden je souãasnû garantem kvality poradenství
v poradnách asociace, prostfiednictvím zavádûní minimálních standardÛ kvality obãan-
sk˘ch poraden.

Obãanská poradna Brno poskytuje sv˘m klientÛm bezplatnou pomoc prostfiednic-
tvím odbornû vy‰kolen˘ch poradcÛ. Zachovává naprostou diskrétnost o údajích
klientÛ, vystupuje nestrannû a je nezávislá na jin˘ch subjektech nebo institucích.

Obãanská poradna nabízí sv˘m klientÛm pomoc pfii orientaci v síti sociálních
sluÏeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíÏí.
Na obãanskou poradnu se obracejí lidé nejãastûji s problémy v následujících oblas-
tech:

– bydlení
– rodina a mezilidské vztahy
– sociální zabezpeãení
– pracovnû-právní vztahy a zamûstnanost
– ochrana spotfiebitele
– právní systém a právní ochrana
– jiné

V˘hodou, kterou obãanské poradenství pfiiná‰í, je snaha poskytnout sv˘m klientÛm
takovou komplexní péãi, aby se v jednom místû dozvûdûli co nejvíce potfiebn˘ch
informací.

KKoonnttaakkttnníí úúddaajjee::

Obãanská poradna Brno
Anenská 10
602 00 Brno
tel./fax: 545 241 828
e-mail: poradna.brno@volny.cz
http://www.volny.cz/poradna.brno
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Mgr. Marek Topolovsk˘,
koordinátor procesu komu-

nitního plánování, odbor
sociálních vûcí, HavlíãkÛv Brod

11.. Ministerstvo práce a sociál-
ních vûcí âR prezentuje komu-
nitní plánování jako metodu,
kterou lze na úrovni obcí nebo
krajÛ plánovat sociální sluÏby
tak, aby odpovídaly místním
specifikÛm a potfiebám jednot-
liv˘ch obãanÛ.

Podle mého názoru je nejvût-
‰ím pfiínosem tohoto procesu
moÏnost vefiejnosti aktivnû se
podílet na budoucí podobû
sociálních sluÏeb v dané
lokalitû. Doposud vût‰inou
pasívní obãané se nauãí po-

stupnû komunikovat o sv˘ch
pfiáních a potfiebách s pfiedsta-
viteli radnic a poskytovateli
sociálních sluÏeb a zaãnou bez
obav projevovat svÛj názor.

Zadavatelé (obce, mûsta)
získají tímto procesem moÏnost
zpûtné vazby pfiímo od uÏivate-
lÛ jednotliv˘ch sluÏeb – tedy
od tûch, kdo sluÏby skuteãnû
vyuÏívají.To jsou pro plánování
nov˘ch sociálních sluÏeb nebo
pro hodnocení jiÏ fungujících
sluÏeb naprosto nepostradatel-
né informace.

22.. Zapojení v‰ech úãastníkÛ
(zadavatelé, poskytovatelé,
uÏivatelé) do procesu komunit-
ního plánování je hlavní ideou

Tentokrát jsme
anketu zamûfiili
na novû se
rozvíjející meto-
du v oblasti
sociálních sluÏeb
– komunitní
plánování. Mezi
její základní
pilífie patfií
spolupráce
zadavatelÛ
(obcí) s uÏivateli
(klienty) a po-
skytovateli
(jednotliv˘mi
organizacemi)
sociálních sluÏeb
pfii vytváfiení
plánu a vyjedná-
vání o budoucí
podobû sluÏeb.

komunitního plánování
Otazníky

1. V ãem pfiesnû vidíte smysl a pfiínos komunitního pláno-
vání?

2. Jedním z principÛ komunitního plánování je zapojení
a partnerství v‰ech úãastníkÛ (zadavatelé, poskytovatelé,
uÏivatelé). Myslíte si, Ïe je tato idea v realitû dosaÏitelná?

3. DÛleÏitou souãástí komunitního plánování je práce
s informacemi. Které komunikaãní kanály v tomto ohledu
preferujete?
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celého procesu. Na základû na‰ich zku‰e-
ností je v‰ak tato idea nedosaÏitelná.
Velmi záleÏí na pfiesném naãasování, kdy
do procesu zapojit jednotlivé skupiny.
Nejproblémovûj‰í skupinou pro zapojení
pro nás byli uÏivatelé, musíme dát velik˘
pozor na to, abychom je do procesu
nezapojili pfiedãasnû (politická vyjednává-
ní, zda proces komunitního plánování
v obci nebo ve mûstû realizovat ãi nikoli,
pfiípravné a analytické fáze – neboÈ
v tûchto krocích je role uÏivatele mini-
mální a v pfiípadû, Ïe je do procesu
zapojen od prvopoãátku, je tím, Ïe se
okamÏitû nefie‰í „jeho potfieby“, brzy
zklamán, vyãerpán a opou‰tí proces
s pfiesvûdãením, Ïe je naprosto zbyteãn˘),
zároveÀ v‰ak na nûj nesmíme zcela
zapomenout, neboÈ v pozdûj‰ích fázích
procesu (pfii pfiípravû konkrétních opatfie-
ní, v procesu pfiipomínkování nebo svou
úãastí na vefiejn˘ch sly‰eních) hraje zcela
nepostradatelnou úlohu.

33.. Práci s informacemi bych rozdûlil do
dvou rovin. První rovina je práce s infor-
macemi o komunitním plánování smûrem
k ‰iroké vefiejnosti – medializace projek-
tu.Tato rovina je velice dÛleÏitá a mnoh-
dy se na ni zapomíná.

Druhá rovina je práce s informacemi
v rámci jednotliv˘ch skupin, které jsou do
tohoto procesu zapojeny. Je dÛleÏité
vhodnû zvolit formu pfiedávání informací,
neboÈ kaÏd˘ ãlen skupiny pfiichází s jinou
úrovní znalostí a dovedností a je dÛleÏité,
abychom dovedli pfiedávat informace tak,
aby nám porozumûli i ti s nejniÏ‰í úrovní
znalostí a dovedností.

Proto preferujeme osobní kontakt –
pravidelnû svoláváme pracovní schÛzky
a stále si snaÏíme pomocí zpûtné vazby

ovûfiovat, zda se v‰ichni v pracovní
skupinû orientují v dané problematice.

Bûla Kovafiíãková,
koordinátor komunitního plánování,

referent odboru sociálních vûcí, Kostelec
nad Orlicí

11.. Smysl a pfiínos KP vidím pfiedev‰ím
ve zmapování sítû sociálních sluÏeb
kosteleckého regionu, její dostupnosti,
kapacity, následného efektivního vyuÏití
finanãních prostfiedkÛ a propojení sociál-
ních sluÏeb tak, aby odpovídaly místním
specifikÛm a potfiebám jednotliv˘ch
obãanÛ.To v‰e by se mûlo opírat o názo-
ry, potfieby a pfiipomínky obyvatel, ktefií
v regionu Ïijí.

V˘sledkem takového plánu by mûlo
b˘t, Ïe prostfiedky na tyto sluÏby budou
vynakládány úãelnû a efektivnû. Na tuto
ãinnost by mûly navazovat i standardy
kvality sociálních sluÏeb v jednotliv˘ch
zafiízeních.

V roce 2003 v Kostelci nad Orlicí
vznikly dvû pracovní skupiny, které
pracují na tvorbû KP. Pfii své práci vychá-
zejí pfieváÏnû z dotazníkového ‰etfiení,
z informací od poskytovatelÛ, uÏivatelÛ
a zadavatelÛ, ktefií jsou zapojeni do
procesní tvorby.

22.. Tuto otázku mohu vyhodnotit pouze
ze zku‰enosti, kterou mám pfii koordinaci
obou pracovních skupin, které u nás
vznikly. I. skupina je zamûfiena na ãinnost
zájmov˘ch klubÛ, prevenci kriminality,
péãi o rodinu a men‰iny. II. pracovní
skupina je zamûfiena na sluÏby pro star‰í
a zdravotnû postiÏené obãany. SnaÏili
jsme se do obou skupin obsadit poskyto-
vatele, zadavatele i uÏivatele z celé PO3,
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coÏ se nám ãásteãnû podafiilo. Zástupci
tûchto triád se pravidelnû scházejí a veli-
ce oceÀuji, Ïe k práci pfiistupují zodpo-
vûdnû, potlaãují své funkce a není vidût
antagonistick˘ vztah poskytovatel–zadava-
tel. Na pravideln˘ch schÛzkách jsou
informováni o ãinnosti druhé skupiny
a sami aktivnû pfiedávají podnûty, své
zku‰enosti a zvou zajímavé hosty na své
schÛzky. Spolupráce i komunikace je
dobrá, zaloÏená na dobr˘ch osobních
vztazích.

33.. Ve‰keré informace o ãinnosti pracov-
ních skupin, prÛbûhu tvorby KP a v˘sled-
cích zvefiejÀujeme na webov˘ch strán-
kách mûsta, vyuÏíváme i mûstsk˘ rozhlas
a mûstsk˘ Zpravodaj, na kter˘ b˘vá
nejvût‰í ohlas. Pozitivní ohlas jsme zazna-
menali i po vydání informaãní broÏury
(cca 3000 ks v˘tiskÛ), kde jsme se zamûfii-
li na informace o sociálních sluÏbách ve
mûstû a regionu Kostelce nad Orlicí, na
pfiehled a ordinaãní hodiny zdravotnic-
k˘ch zafiízení.V souãasné dobû uvaÏuje-
me o aktualizaci tûchto informací.

Vzhledem k tomu, Ïe v na‰em mûstû
není kabelová televize, která by mohla
pravidelnû a ve vût‰í mífie obãany infor-
movat o dûní a novinkách v regionu,
preferujeme místní Zpravodaj, kter˘ je
distribuován zdarma do v‰ech domácnos-
tí v Kostelci nad Orlicí a na obecní úfiady,
které spadají do správního obvodu
Kostelce nad Orlicí (21 obcí).

Velkou rezervu pfii tvorbû KP vidím ve
spolupráci s okolními obcemi, které
správním obvodem spadají pod Kostelec
nad Orlicí. Zástupce tûchto obcí jsme
osobnû i písemnû vyzvali ke spolupráci.
V dotazníkové akci se nám ozvalo velice
málo obãanÛ z okolních obcí, proto nám

chybûjí informace o jejich potfiebách,
pfiáních a pfiipomínkách k sociálním
sluÏbám.

Ing. Rostislav Vodák,
vedoucí odboru sociálních vûcí a zdra-

votnictví MûÚ Jiãín

11.. Smyslem komunitního plánování je
podle mého názoru:

a) zapojit odbornou vefiejnost v obci
a samotné obãany obce do procesu, kter˘
se jich pfiímo dot˘ká,

b) zjistit:
– jaké sociální sluÏby a sluÏby navazují-

cí jsou poskytovány v obci, a to, kdo je
poskytuje, v jakém rozsahu, kvalitû, zda
jsou dostupné pro v‰echny potfiebné
obãany, obce, kolik finanãních prostfiedkÛ
je potfieba k jejich zaji‰tûní a z jak˘ch
zdrojÛ jsou finanãní prostfiedky na zaji‰tû-
ní sluÏby získávány,

– zda sociální sluÏby jsou poskytovány
na dobré úrovni, zda jsou s nimi uÏivatelé
spokojeni a zda jsou poskytovány potfieb-
n˘m obãanÛm a zda v˘‰e vynaloÏen˘ch
finanãních prostfiedkÛ odpovídá rozsahu
a kvalitû poskytovan˘ch sluÏeb,

– potfiebu dal‰ích sociálních sluÏeb,
které nejsou poskytovány,

– potfiebu roz‰ífiení stávajících poskyto-
van˘ch sociálních sluÏeb,

– v˘‰i investiãních a provozních v˘dajÛ
potfiebn˘ch na roz‰ífiení stávajících

a zfiízení nov˘ch sociálních sluÏeb,
c) podle zji‰tûn˘ch skuteãností se

domluvit na dal‰ím rozvoji sociálních
sluÏeb v obci v návaznosti na dal‰í vefiej-
né sluÏby, domluvit se, kdo tyto sluÏby
bude poskytovat a z jak˘ch zdrojÛ budou
financovány.
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Pfiínosy komunitního plánování:
– zvy‰uje dostupnost a kvalitu sociál-

ních sluÏeb na místní úrovni, roz‰ifiuje
‰kálu sociálních sluÏeb, zaji‰Èuje, aby
sociální sluÏby odpovídaly zji‰tûn˘m
místním potfiebám,

– umoÏÀuje vût‰í efektivitu pfii vynaklá-
dání finanãních prostfiedkÛ na zaji‰tûní
vefiejn˘ch sluÏeb, sdílené financování na
základû dohody s dal‰ími aktéry (obcemi,
krajem, státem),

– dává pfiíleÏitost v‰em úãastníkÛm
systému sociálních sluÏeb (uÏivatelÛm,
poskytovatelÛm, zadavatelÛm) zapojit se
do pfiípravy a uskuteãÀování plánu
sociálních sluÏeb,

– zvy‰uje podíl obãanÛ na rozhodova-
cím procesu o poskytování sociálních
sluÏeb, zvy‰uje spolupráci mezi lidmi,
pfiispívá k fie‰ení problémÛ ve mûstû,

– roz‰ifiuje stávající zpÛsoby fiízení
a plánování sociálních sluÏeb, legitimuje
rozhodování fiídících a zastupitelsk˘ch
orgánÛ,

– umoÏÀuje pfiirozenou tvorbu mikrore-
gionÛ a svazkÛ obcí za úãelem efektivní-
ho zaji‰tûní vefiejn˘ch sluÏeb,

– pfiiná‰í finanãní prostfiedky i z jin˘ch,
nejen z obecních rozpoãtÛ.

22.. V roce 2003 jsem spoleãnû s místo-
starostou mûsta byl povûfien radou mûsta
zajistit komunitní plánování sociálních
sluÏeb v Jiãínû. Úãastníci tohoto procesu
byli opravdu zástupci zadavatele (pracov-
níci odboru sociálních vûcí a zdravotnic-
tví MûÚ Jiãín a zastupitelé mûsta Jiãína),
zástupci poskytovatelÛ sociálních sluÏeb
v Jiãínû, zástupci státních institucí,
uÏivatelé sociálních sluÏeb a ostatní
obãané mûsta.Tito úãastníci KP pracovali
ve ãtyfiech pracovních skupinách vytvofie-

n˘ch podle cílov˘ch skupin uÏivatelÛ
sociálních sluÏeb. Z této zku‰enosti vím,
Ïe zapojení a partnerství mezi zadavate-
lem, uÏivatelem a poskytovatelem je
dosaÏitelné. Zjistili jsme nezájem ostat-
ních obãanÛ mûsta o KP. Obãany jsme
oslovili formou dotazníku, aby se vyjádfiili
k potfiebû poskytování dal‰ích sociálních
sluÏeb – vyjádfiilo se 1 % z osloven˘ch
obãanÛ.

33.. a) Získané informace od odborn˘ch
pracovníkÛ poskytovatelÛ, pracovníkÛ
odboru sociálních vûcí,

b) informace získané od uÏivatelÛ
sluÏeb formou dotazníkového ‰etfiení, ale
otázky v dotazníku musí b˘t správnû
poloÏené, srozumitelné, dotazník musí
uÏivateli pfiedat s vysvûtlením odborn˘
pracovník.

Komunitní plánování sociálních sluÏeb
v Jiãínû bylo podkladem pro tvorbu
Komunitního plánu sociálních sluÏeb
mûsta Jiãína, coÏ je rozvojov˘ dokument
mûsta Jiãína – Koncepce rozvoje sociál-
ních sluÏeb ve mûstû Jiãínû na období let
2004–2006. Komunitní plán schválilo
zastupitelstvo mûsta a je závazn˘, jak pro
poskytovatele, tak pro zadavatele, neboÈ
tito mají zajistit rozvoj sociálních sluÏeb.
Tímto dokumentem jsou postupnû
zaji‰Èovány potfieby obãanÛ mûsta.

Bohuslav Matys,
odbor sociálních vûcí, Dobru‰ka
11.. Pfiínos vidím ve sladûní poÏadavkÛ

v‰ech úãastníkÛ KP, v co nejoptimálnûj-
‰ím vyuÏití finanãních prostfiedkÛ a v co
nejoptimálnûj‰ím pokrytí potfiebn˘ch
sluÏeb v rámci regionu pro co nejvût‰í
skupinu obãanÛ.
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22.. Domnívám se, Ïe ano, ale jedná se
o dlouhodobûj‰í proces (i s ohledem na
nedostatek finanãních zdrojÛ). Bez
vzájemné komunikace a spolupráce mezi
jednotliv˘mi úãastníky nelze dojít ke
zdárnému cíli – naplnûní ideje spokoje-
n˘ch klientÛ a pokrytí v‰ech potfiebn˘ch
sluÏeb s dostatkem finanãního zaji‰tûní.

33.. Preferuji osobní kontakty a setkání,
nejlépe v‰ech úãastníkÛ KP (zadavatelÛ,

poskytovatelÛ a uÏivatelÛ), pfii kter˘ch se
zvy‰uje efektivita vyuÏití finanãních
zdrojÛ, moÏnosti spolupráce a vyjasní se
a sladí zpravidla názory jednotliv˘ch
úãastníkÛ KP.Velice dÛleÏitá je informova-
nost obãanÛ v rámci regionu v‰emi
dostupn˘mi informaãními prostfiedky,
a tím i snaha o zv˘‰ení jejich aktivity
v rámci KP.

PPfifiiipprraavviillii PPaavveell BBaajjeerr,, PPeettrraa ZZoouubbkkoovváá

�
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Pilotní vzdûlávací projekt v komunitní
práci se konal v období fiíjen 2003–leden
2004 v Ostravû. Partnersk˘mi organizace-
mi byla holandská organizace SPOLU
International, obãanské sdruÏení
Vzájemné souÏití z Ostravy a katedra
sociální práce Zdravotnû sociální fakulty
Ostravské univerzity. Projekt sponzorova-
la One Europe Foundation, Foundation
Katholieke Noden.

Projekt si kladl za cíl rozvoj v oblasti
vzdûlávání v komunitní práci. Ná‰ projekt
se úzce specializoval na moÏnosti komu-
nitní práce s Romy, která se v praxi rozvíjí
a vzniká potfieba vzdûlávání také sociál-
ních pracovníkÛ v terénu. Komunitní
práci chápeme jako metodu inkluze
RomÛ. Kurs obsahoval obecné informace
o komunitní práci, nácvik metod a tech-
nik komunitní práce a znalosti a doved-
nosti specifické pro realizaci komunitní
práce s Romy.

Obsah vzdûlávání rozvinuli holand‰tí
lektofii, Leida Schuringa a Jef Helmer
z organizace SPOLU International. Kursu
se zúãastnili pracovníci katedry sociální
práce, ktefií realizují v˘uku komunitní
práce nebo se na ni pfiipravují, studenti
katedry sociální práce, sociální pracovníci
obãanského sdruÏení Vzájemné souÏití
a rom‰tí asistenti Magistrátu mûsta

Ostravy. Kurs mûl 20 úãastníkÛ, z toho
14 úãastníkÛ splnilo podmínky kursu
a získalo certifikát o jeho absolvování.

Pravidelnû jsme se v dÛsledku spoluprá-
ce s Diecézní charitou ostravsko-opav-
skou scházeli v Komunitním centru
Vesniãky souÏití. Cel˘ kurs z holand‰tiny
pfiekládal Ruben Pellar.

OObbssaahh kkuurrssuu

Obsah kursu se skládal z nûkolika ãástí:
• Teoretické znalosti.
• Nácvik dovedností.
• Práce v terénu na konkrétním projek-

tu. Úãastníci pracovali ve smí‰en˘ch
skupinách (studenti a sociální pracovníci
z praxe, Romové a Neromové) na kon-
krétních projektech v romsk˘ch lokali-
tách v Ostravû.

HHooddnnoocceenníí úúããaassttnnííkkyy

Pfii pravideln˘ch hodnoceních úãastníci
povaÏovali za nejpfiínosnûj‰í:

• Lep‰í porozumûní roli komunitního
pracovníka.

• Praktick˘ nácvik a zku‰enosti z prak-
tické realizace projektu.

• Lep‰í porozumûní specifikÛm práce
ve skupinû a se skupinou.

• Téma aktivizace lidí a vzdûlávací
aspekt komunitní práce.

Pilotní vzdûlávací projekt
v komunitní práci
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NNaavvaazzuujjííccíí aakkttiivviittyy

• Od letního semestru akademického
roku 2003/2004 se koná na katedfie
sociální práce Zdravotnû sociální fakulty
Ostravské univerzity voliteln˘ kurs
Komunitní práce jako metoda inkluze
RomÛ, nabídnut˘ i sociálním pracovní-
kÛm a romsk˘m asistentÛm z praxe.
Kursu se úãastní i dvû pedagoÏky Vy‰‰í
odborné ‰koly sociální v Ostravû.

• âást poznatkÛ byla zapracována do
dvousemestrálního kursu sociální práce
jiÏ realizovaného na katedfie sociální
práce ZSF OU.

• Na jaro 2005 pfiipravujeme semináfi
pro uãitele komunitní práce na téma
v˘uka komunitní práce. Budou prezento-
vány zku‰enosti z pilotního vzdûlávacího
projektu a semináfie se zúãastní také oba
holand‰tí lektofii, Leida Schuringa a Jef
Helmer.

TTeeoorreettiicckkáá vv˘̆cchhooddiisskkaa kkuurrssuu

Autor: Leida Schuringa

Pfiedpoklady komunitního rozvoje jako
jednoho z pfiístupÛ v komunitní práci
(Schuringa, 2004):

• V‰echny komunity, bez závislosti na
jejich chudobû, mají zdroje.

• Participace v komunitû se nedûje
sama sebou. Je tfieba ji podnûcovat
a podporovat.

• Chudoba není jen absence penûz. Boj
s chudobou znamená také boj s apatií,
ignorancí, nepoctivostí.

• „Dobré vládnutí“ neznamená jen silné
vÛdce a efektivní vedení, ale znamená
také prÛhlednost, zapojení lidí, dÛvûru,
otevfienost a vizi pro budoucnost.

• Pfiiná‰ení vnûj‰ích zdrojÛ ãasto
pfiispívá k syndromu závislosti a omezuje

moÏnosti udrÏitelnosti a spoléhání se na
vlastní dovednosti a zdroje situaci fie‰it.

• V kaÏdé komunitû jsou síly, které
zpÛsobují její rozpad. Lidi je proto tfieba
sjednocovat.

• Plány by mûly b˘t zaloÏeny na zdro-
jích komunity, ne na externích zdrojích.

Broekman (1994) formuloval kompe-
tence sociálního pracovníka a Schuringa
(2003a, b) je povaÏuje za klíãové pro
komunitního pracovníka, kter˘ pracuje
v romsk˘ch vylouãen˘ch komunitách.

1. Podporovat Romy v jejich procesu
emancipace prostfiednictvím:

• Podpory jejich sebeorganizace (práce
s iniciativní skupinou a lidmi z celé
komunity).

• Zahajování poÏadovan˘ch aktivit
(volnoãasové a vzdûlávací aktivity pro
dûti, dospûlé atd.).

• Iniciování poÏadovan˘ch projektÛ
(zahájení ãinnosti komunitního centra,
ekonomické projekty atd.).

2.Vytváfiet most k okolí, spoleãnosti:
• Stimulováním kontaktÛ mezi Romy

a Neromy.
• Stimulací úãinné podpory z jin˘ch

organizací.
• Stimulací sociálního zaãlenûní RomÛ

do spoleãnosti.

Podporu, kterou komunitní pracovník
komunitám poskytuje, lze rozdûlit na
ãtyfii hlavní oblasti (Schuringa 2003a, b):

• Organizaãní podpora (pomoc pfii
organizování setkání komunity, vytváfiení
pracovních skupin atd.).

• Strategická podpora (pomáhá komu-
nitû hledat zpÛsoby dosaÏení cílÛ, jak
nacházet informace, jak navazovat kontak-
ty, pomoc pfii vytváfiení krokov˘ch plánÛ,
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radí, jak financovat atd.).
• Vzdûlávací podpora (pomoc ãlenÛm

komunity plnit jejich úkoly, v˘chova
k samostatnosti atd.).

• Facilitace (podpora, vytváfiení podmí-
nek, komunitní pracovník je stimuláto-
rem, ne vykonavatelem práce).

LLiitteerraattuurraa::

BROEKMAN, H. PPrrooffeessssiioonneeeell
OOppbboouuwwwweerrkk AAuutteeuurr.. MMiiddddeellss eeeenn
ssttaannddaaaarrdd mmaarrkkeerreenn wwaatt pprrooffeessssiioonneeeell
ooppbboouuwwwweerrkk iiss.. Berat het vernieuwde
Beroepsprofiel Opbouwwerk, 1994.

SCHURINGA, L. âítanka. VV˘̆ccvviikk rroozzvvoojj
kkoommuunniittyy aa zzaaããlleennûûnníí RRoommÛÛ.. 1. ãást,
záfií 2003a. Nepublikováno.

SCHURINGA, L. KKoommppeetteennccee pprroo kkoommuu--
nniittnníí pprrááccii ss RRoommyy.. Záfií 2003b, nepub-
likováno.

SCHURINGA, L. CCoommmmuunniittyy ddeevveellooppmmeenntt
aanndd mmaakkiinngg ppllaannss.. Utrecht, bfiezen
2004, nepublikováno.

OObbssaahh jjeeddnnoottlliivv˘̆cchh sseettkkáánníí

Autofii obsahu jednotliv˘ch setkání:
Leida Schuringa, Jef Helmer

V˘cvik byl rozdûlen do ãtyfi ãástí
(dvakrát dva dny, dvakrát tfii dny).

âást I
1. den
– práce se seznamem kompetencí

komunitního pracovníka
– teoretick˘ úvod o komunitní práci

a komunitním rozvoji
– komunikace a percepce
– tvorba sociální mapy
– vytvofiení pracovních skupin (studen-

ti a sociální pracovníci) a zahájení práce
na tvorbû sociální mapy (kde získáme
informace, jak atd.)

– metody získávání informací od lidí
v komunitû

– typy otázek
– zji‰Èování kvalit lidí

2. den
– teorie o aktivizaãním v˘zkumu
– metoda ABCD – inventarizace kvalit

a zdrojÛ, zplnomocnûní
– historie RomÛ (práce ve smí‰en˘ch

skupinách – Romové a Neromové)

Úkoly úãastníkÛ do dal‰ího setkání:

Práce ve skupinách:
– tvorba sociální mapy
– realizace malého aktivizaãního v˘zku-

mu v komunitách

Individuální práce:
– studium témat z I. ãásti ãítanky (pozn.

Leida Schuringa sestavila pro úãely
vzdûlávání ãítanku textÛ, obsah bude
uveden níÏe)

– reflexe nedorozumûní ve vlastní
komunikaci s ohledem na osobní hodno-
ty a normy

âást II
3. den
– prezentace sociálních map jednotli-

v˘ch pracovních skupin
– aspekty spolupráce (teorie + praktic-

k˘ nácvik)
– v˘sledky aktivizaãního v˘zkumu
– socializace a rozdílnost
– Kahnova kritéria

4. den
– situace RomÛ ve stfiední a v˘chodní

Evropû
– sebeorganizace
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– nácvik spolupráce, hra „Dar“

5. den
– téma aktivizace
– fungování komunitních center, rozdíl

mezi komunitní prací a komunitním
centrem

– jak motivovat
– technika brainstormingu a moÏnosti

jejího vyuÏití v komunitní práci
– tvorba plánu: linie fie‰ení problému

a vzdûlávací linie

Úkoly úãastníkÛ do dal‰ího setkání:

Práce ve skupinách:
– prozkoumání neformální sociální

struktury v konkrétních romsk˘ch komu-
nitách

– tvorba plánu, strategie pro obû linie –
linii fie‰ení problému a vzdûlávací linii

Individuální práce:
– studium II. ãásti ãítanky
– formulace otázky po téma konzultace

– co je pro vás obtíÏné ve va‰í práci,
kterou musíte dûlat ve spolupráci s dal‰í-
mi lidmi?

âást III
6. den
– sociální sítû
– prezentace informací o neformálních

sociálních strukturách v jednotliv˘ch
lokalitách

– anal˘za sociálních sítí
– vyjednávání

7. den
– motivace men‰inov˘ch skupin
– cviãení na aktivní naslouchání
– prezentace plánÛ jednotliv˘ch skupin

– téma spolupráce

8. den
– styly uãení
– jak poskytovat vzdûlávací podporu

Úkoly úãastníkÛ do dal‰ího setkání:

Individuální práce:
– studium III. ãásti ãítanky
– studium ãásti o skupinové dynamice

a reflexe v˘voje ve vzdûlávací skupinû

âást IV
9. den
– reflexe základních principÛ komunit-

ní práce
– pfiedstavy, pfiedsudky, diskriminace,

inkluze, exkluze
– jak reagovat na projevy diskriminace?

10. den
– reflexe skupinové dynamiky ve

vzdûlávací skupinû
– poskytování zpûtné vazby
– techniky poskytování konzultace

kolegovi

OObbssaahh ããííttaannkkyy
AAuuttoorr:: LLeeiiddaa SScchhuurriinnggaa

âást I
1. Komunitní práce a komunitní rozvoj
1.1 Strategie SPOLU
1.2 Zásady jednání SPOLU
1.3 Rozvoj komunity
1.4 Komunitní práce
1.5 Nové komunity
1.5.1 Komunitní rozvoj v situacích

pfieÏívání
Pfiípad komunity Bregilumit v Albánii
Minimální podmínky
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1.5.2 Kritéria volby
1.5.3 Kritéria pro komunitní rozvojové

aktivity

2. Zji‰Èování
2.1 Co je aktivizaãní v˘zkum?
2.2 Aktivizace k ãemu?
2.2.1 Sociální a individuální aktivizace
2.2.2 Aktivizace k vytvofiení spoleãného

názoru
2.2.3 Aktivizace zamûfiená na samostat-

né jednání
2.3 Cílen˘ aktivizaãní v˘zkum
2.4 Získávání informací od lidí
2.5 RÛzné druhy otázek
2.6 Metoda ABCD
2.7 Formát sociální mapy
2.7.1 Cíl
2.7.2 Druh informací
2.7.3 Kde získat informace?
2.7.4 Jak informace uchovávat?

âást II
3. Motivace
3.1 DÛleÏité faktory pfii motivaci lidí
3.2 Jak motivovat Romy?
3.3 Potfieby
3.4 Získání dÛvûry
3.5 Kahnova kritéria

4. Komunikace
4.1 Co je komunikace?
4.2 Pût základních pravidel komunikace
4.3 Vnímání
4.4 Zpûtná vazba

5. Spolupráce
5.1 Aspekty spolupráce
5.2 Práce ve skupinách
5.2.1 Základní problémy v˘voje skupiny
5.2.2 Sociální potfieby a základní témata

v˘voje skupiny

5.2.3 První základní téma: zaãlenûní
5.2.4 Druhé základní téma: kontrola
5.2.5 Tfietí základní téma: afekce
5.2.6 Poslední stadia skupiny
5.2.7 V˘voj skupiny a kultura
5.2.8 Podpora v˘voje skupiny

âást III
6.Tvorba plánu
6.1 Návrh
6.2 Externí a interní strategie
6.3 Dílãí cíle a milníky
6.4 Plán milníkÛ
6.5 Prostfiedky, klíãové aktivity a „slav-

nosti“

7. Pouãení ze zku‰enosti
7.1 Aktivní úãast komunity
7.2 Zplnomocnûní RomÛ
7.3 Zakotvení ve spoleãnosti
7.4 Komplexní pfiístup
7.5 Finanãní zdroje
7.6 Doporuãení

8. RÛzné dimenze lidství
8.1 Primární charakteristiky
8.2 Sekundární charakteristiky
8.3 K ãemu nám mÛÏe tato informace

slouÏit?

9. Sítû a síÈování
9.1 Co je to síÈ?
9.2 Druhy sítí
9.3 SíÈová anal˘za
9.4 Postup pfii síÈové anal˘ze
9.5 Sociální sítû
9.6 Sítû v sousedství
9.7 Vyhledávání sociálních sítí

ZZpprraaccoovvaallaa AAlliiccee PPfifiííhhooddoovváá

�
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Nizozem‰tí
lektofii pilotního
vzdûlávacího
projektu, kursu
v komunitní
práci v Ostravû,
Jef Helmer
a Leida
Schuringa,
exkluzívnû
poskytli na‰emu
ãasopisu rozho-
vor, v nûmÏ
vyprávûjí, jak˘mi
cestami se
dostali ke
komunitní práci
a do na‰í zemû.

ke komunitní práci

Od kontaktu
s Chartou 77

•• MMÛÛÏÏeettee ssddûûlliitt ssvvéé ddoojjmmyy
lleekkttoorraa ppiilloottnnííhhoo vvzzddûûlláávvaaccííhhoo
pprroojjeekkttuu?? JJaakk hhooddnnoottííttee jjeehhoo
pprrÛÛbbûûhh??

Jef Helmer:

Skuteãnost, Ïe úãastníci se
rozhodli kombinovat kurs
s konkrétními aktivitami
v praxi, ãiní kurs mnohem
efektivnûj‰ím, neÏ jsem pÛvod-
nû oãekával. Bûhem kursu jsme
mohli reflektovat zku‰enosti,
které kaÏd˘ úãastník bûhem nûj
získával. Je skoro nemoÏné
pfiipravit úãastníky na komplex-
ní ãinnost v komunitní práci
s Romy, mohli jsme nabídnout
jen teorii. Bylo velmi zajímavé
vidût, jak postupnû úãastníci
zaãínají rozumût základním
principÛm komunitní práce.
Nikoliv konáním vûcí pro
Romy, dáváním fie‰ení, ale
stimulováním RomÛ k nalezení
a realizování vlastních fie‰ení.
Touto ãinností vytváfiíte sebevû-
domí, stimulujete jejich iniciati-

vu a prolamujete bludn˘ kruh
závislosti.

V prÛbûhu samotného kursu
byli rom‰tí úãastníci nûkdy
sami v pozici odborníkÛ.
Informovali ostatní o denním
Ïivotû RomÛ v blízk˘ch ostrav-
sk˘ch lokalitách, o jejich
problémech v rodinách a potí-
Ïích s místními institucemi. Byl
to zpÛsob, jak vyrovnat rozdíly
ve vzdûlanostním zázemí
romsk˘ch a neromsk˘ch
úãastníkÛ a stimulovat Romy
pro úãast ve skupinách. Mûlo
to velmi pozitivní v˘sledek.
Patnáct mlad˘ch lidí nezískalo
jen poznatky o metodách
komunitní práce, ale skuteãnû
proÏili, zakusili, Ïe kaÏdá osoba
ve spoleãnosti má své klady.
Dokázali navázat na tyto základ-
ní pfiedpoklady a jako kvalifiko-
vaní komunitní pracovníci
ukázali, Ïe umûjí vyuÏít své
schopnosti a také dobfie moti-
vovat lidi ke zkvalitnûní,
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zlep‰ení nûkter˘ch aspektÛ jejich vlast-
ních ÏivotÛ.

Leida Schuringa:

VÏdy jsem vedla kursy velmi ráda.
Úãastníci pfiijeli velmi motivovaní, bylo
prospû‰né mít ve skupinû rÛzné úãastní-
ky - pracovníky i studenty. Pfiítomnost
romsk˘ch pracovníkÛ byla a je nepostra-
datelná. Realita není venku, ale v uãebnû.
Úãastníci byli velmi motivováni k praktic-
ké práci bûhem kursov˘ch dnÛ.
Pfiekvapilo mû, Ïe práce, kterou dûlali, se
stala velmi dobr˘m materiálem pouÏitel-
n˘m bûhem kursu. Myslím, Ïe jsme
vytvofiili velmi dobrou kombinaci teorie
a praxe.

•• JJaakk jjssttee ssee ddoossttaall((aa)) kkee kkoommuunniittnníí
pprrááccii aa ccoo vvááss ppfifiiivveeddlloo ddoo ââeesskkaa??

Jef Helmer:

Bûhem osmdesát˘ch let jsem byl
v tûsném spojení s lidmi okolo Charty 77.
V té dobû jsem byl uãitelem na ‰kole
sociální práce v Driebergenu.Vyuãoval
jsem sociologii a komunitní práci pfiede-
v‰ím pro studenty tureckého, marockého
a surinamského pÛvodu.V roce 1990
jsem pfiipravoval s ãesk˘mi pfiáteli tfiílet˘
program na podporu vzdûlávání v sociál-
ní práci na univerzitách v Praze, Brnû
a v Bratislavû. Souãásti kursu poskytova-
ného v prÛbûhu tohoto kooperujícího
projektu byla i komunitní práce. Bûhem
tûchto let jsem zjistil, Ïe Romové
v âeskoslovensku mají velmi marginalizo-

vané pozice, které se velmi ostfie vymezily
po spoleãensk˘ch zmûnách v roce 1989.
Poznal jsem komunitní práci jako velmi
efektivní metodu zlep‰ování sociálnû-
ekonomické pozice marginalizovan˘ch
lidí a v roce 1993 jsem dostal pfiíleÏitost
financovanou Radou Evropy zaãít s dvû-
ma pilotními projekty v Praze 5 a ve
slovenské Kremnici.To byl zaãátek
mezinárodní organizace SPOLU, která
zaji‰Èuje komunitní práci s Romy ve
v‰ech druzích projektÛ v rÛzn˘ch zemích
stfiední a v˘chodní Evropy.Ve stejné dobû
vznikly na tyto zku‰enosti navazující
tréninkové kursy. Kursy se konají v koo-
peraci s Ostravskou univerzitou a dávají
konkrétní pfiíklad komunitní práce
s Romy.

Leida Schuringa:

Na zaãátku 90. let jsem dostala nabídku,
abych vedla kurs komunitní práce v Praze
jako souãást mezinárodního projektu
fakulty pro vy‰‰í vzdûlání De Horst
Driebergen v Holandsku, kde jsme já a Jef
vyuãovali.Tyto kursy se konaly tfiikrát.
Zuzana Havrdová z Karlovy univerzity
byla tou osobou, která mû podporovala
a stála u zrodu komunitní práce v âesku.
âasto cestovala na mezinárodní konferen-
ce, zaloÏila organizaci pro komunitní
pracovníky KOPRA, která uÏ momentálnû
neexistuje.Vrátila jsem se zpût do âeska
v roce 2001, kdy jsem vedla kurs pro
organizaci SPOLU.

�
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•• JJaakkoouu mmááttee zzkkuu‰‰eennoosstt
ss kkoommuunniittnníí pprraaccíí vv NNiizzoozzeemmíí??

V roce 1972 jsem pracovala
jako sociolog, tehdy jsem
sly‰ela poprvé o existenci
komunitní práce. Byla jsem
velmi nad‰ená, protoÏe jsem
hledala cestu, jak zahrnout lidi
do procesu plánování pro
bydlení a otázky Ïivotního
prostfiedí.Absolvovala jsem
jednoroãní kurs a potom jsem
zaãala pracovat jako komunitní
pracovník v jedné staré ãásti
mûsta Utrechtu.Tím hlavním,
ãím jsem se zab˘vala, byla
rekonstrukce této ãtvrti.

Od roku 1978 aÏ dosud
pracuji jako lektor v komunitní
práci na nûkolika místech ve
‰kolách pro vy‰‰í vzdûlání
a vedu rÛzné druhy kursÛ.
V období 1983–1989 jsem také
pracovala jako v˘zkumník
a spisovatelka, abych vyvinula
praktické teorie pro komunitní
práci. Hlavními tématy byly
diskriminace, vztahy mezi
rÛzn˘mi etnick˘mi skupinami

v sousedství a vytváfiení sociál-
ních sítí.V 90. letech jsem
pfiedstavila projekt o pfiekvapu-
jících kofienech uprchlíkÛ
a svépomocn˘ch organizací Ïen
uprchlíkÛ. Od roku 1996 se
zab˘vám rozvojem komunity
s Romy. RovnûÏ vedu mnoho
individuálních komunitních
pracovníkÛ a napsala jsem
nûkolik knih a ãlánkÛ o komu-
nitní práci.

•• KKtteerréé kkoommuunniittnníí pprroojjeekkttyy
ssee zzaappoojjeenníímm vveefifieejjnnoossttii ffuunngguujjíí
vv NNiizzoozzeemmíí??

Uvedu pfiíklady z oblasti
práce místní správy.V Nizozemí
má místní správa povinnost
zji‰Èovat názor vefiejnosti
a ãasto k tomu vyuÏívá komu-
nitní práci.

V mûstské oblasti, ve které
Ïilo mnoho pfiistûhovalcÛ,
chtûla místní správa zlep‰it
‰patné Ïivotní podmínky. BûÏnû
pouÏívan˘mi zpÛsoby (rozeslá-
ní dopisÛ, zorganizování setká-
ní) se kontakt s tûmito obyvate-

Leida Schuringa,
holandská
lektorka, dále
popisuje své
zku‰enosti
s komunitní
prací
v Nizozemí,
naznaãuje její
pfiednosti a zá-
roveÀ limity
a snaÏí se
zmapovat
odli‰nosti v ko-
munitní práci
v obou zemích.
RovnûÏ se
zam˘‰lí nad
moÏnostmi,
rozvojem komu-
nitní práce
v âeské republi-
ce.

BBoojj zzaa uuzznnáánníí
komunitní práce
potrvá dlouho
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li nedafiil. Komunitní pracovnice byla
poÏádána o zprostfiedkování kontaktÛ
a motivaci lidí, aby zaãali sami pfiem˘‰let
o stavu své ãtvrti, zpÛsobech zlep‰ení
Ïivotních podmínek a jejich vlastní roli
a zodpovûdnosti v tomto procesu.
Komunitní pracovnice zaãala s organizo-
váním aktivit, pfiedev‰ím pro Ïeny, s cílem
získat jejich dÛvûru. Na setkávání u kávy
pfiiná‰ela informace, které Ïeny zajímaly
(zdraví, vzdûlání pro dûti atd.). Od té
doby se Ïeny staly více aktivní. Komunitní
pracovnice také vypracovala plán, jak
dosáhnout zapojení obãanÛ do úklidu
okolí a jakou roli v tomto procesu bude
sehrávat místní správa a správce bytové-
ho fondu.

Jin˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t situace, kdy
obyvatelé po místní správû poÏadovali
opravu dûtského hfii‰tû. Místní správa
povûfiila komunitního pracovníka, aby
zapojil rodiãe a dûti do projektování
hfii‰tû.

•• JJaakkéé vv˘̆hhooddyy aa nneevv˘̆hhooddyy ppfifiiinnáá‰‰íí
kkoommuunniittnníí pprrááccee vv NNiizzoozzeemmíí??

Vût‰inou vidím v˘hody:
1. Pomáhá lidem pfiesunout, uskuteãnit

jejich v˘hrady do konkrétní ãinnosti.
2. Podporuje zvlá‰tû lidi, ktefií dosud

nejsou schopni bojovat za svá vlastní
práva, pomáhá jim dát hlas tím, Ïe sami
sebe dokáÏou organizovat.

3. UmoÏÀuje jinou cestu fie‰ení problé-
mu (na úrovni jednotlivce, skupiny,
komunity a spoleãnosti) zaloÏenou na
kvalitách, potfiebách a ideách, které lidé
mají, namísto toho, aby byli tlaãeni do
fie‰ení, které pro nû vytvofiily instituce.

4. Pomáhá ve vytvofiení dobré atmosfé-
ry mezi odli‰n˘mi skupinami v soused-
ství, ãtvrti nebo vesnici (sociální integra-
ce).

5.Tvofií moÏnosti pro místní autority,
aby se uskuteãÀovala spolupráce na
vytváfiení sociální politiky.

6. Pfiispívá k rozvoji Ïivotaschopn˘ch

Nizozem‰tí lektofii Leida Schuringa a Jef Helmer pfii pilotním vzdûlávacím projektu.
Foto: Anna Krausová
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obytn˘ch oblastí.
7. Stimuluje lidi, aby rozvinuli své

kapacity a své sebevûdomí.
8. Dává lidem moc do jejich rukou

a podporuje autonomii.

V podstatû nevidím Ïádné nev˘hody, ale
jistû existují problémy a obtíÏe, jako
napfiíklad:

1. Dobrá komunitní práce závisí na
dobrém pracovníkovi; potfiebuje dobré
vzdûlání a plat.

2. Na druhé stranû pfiíli‰ mnoho profe-
sionalizace mÛÏe oslabit vliv fiádn˘ch lidí
a vytvofiit odstup mezi pracovníky a lid-
mi.

3.VÏdy v oblasti, kde lidé Ïijí, se vyskyt-
nou nûjací lidé nebo skupiny, ktefií se
pokou‰ejí b˘t dominantní; velká otázka
je, jak zabránit této vÛli k dominanci.

4.V Nizozemí je Ïivot na vy‰‰í materiál-
ní úrovni. Mnoho oblastí, kter˘mi se lidé
zab˘vají, nepatfií mezi nejzákladnûj‰í
potfieby; pokud hovofiím s nûk˘m, kdo
dává finance, otázka pro mne zní: Jsi
ochoten podporovat realizaci více luxus-
nûj‰ích pfiání a potfieb, nebo se jako
donátor zab˘vá‰, koncentruje‰ pouze na
lidi se základními potfiebami s tím, Ïe
riskuje‰ hnûv ostatních lidí, ktefií také
potfiebují tvou podporu?

5. V holandské politice a sociální
politice je trend pfiístupu k problému
stále více individuálnûj‰í, ãasto proekono-
micky orientovan˘; ocenûní komunitní
práce a podpora lidí, ktefií jsou ve ‰patné
sociální situaci, je malá.

6. Místní autority mají tendenci dikto-
vat zámûry a metody komunitní práce
i jin˘m sociálním pracovníkÛm, coÏ
ztûÏuje tuto práci a vzniká nebezpeãí pro
skuteãnou spolupráci a vliv lidí.

•• VV ããeemm vviiddííttee rroozzddííllyy mmeezzii kkoommuunniittnníí
pprraaccíí vv ââeesskkéé rreeppuubblliiccee aa vv NNiizzoozzeemmíí??

Vzdûlání komunitních pracovníkÛ v âR
je vlastnû na zaãátku. Nejsou Ïádné
profesionální organizace, Ïádn˘ speciální
ãasopis, existuje pouze málo literatury,
kazet v ãe‰tinû.V Nizozemí máme dosti
dlouhou tradici, která zaãala uÏ ve 20. le-
tech minulého století. Existuje sociální
vzdûlání pro komunitní pracovníky,
uskuteãnilo se mnoho v˘zkumÛ, bylo
napsáno hodnû knih, vychází specializo-
van˘ ãasopis, konají se kaÏdoroãní konfe-
rence, máme profesory v komunitní
práci.Vznikl profesionální profil a kodex
komunitního pracovníka.V této chvíli se
mnoho mûní, protoÏe se promûÀuje
politická vÛle. Proto v souãasnosti pfiichá-
zejí mnohá omezení, problémy v tûchto
záleÏitostech.

Myslím si, Ïe pfiem˘‰lení v pojmech
participace na vytváfiení lokální sociální
politiky je stále v âR vûcí neobvyklou.
V Nizozemí se pí‰e v zákonech, Ïe místní
autority mají informovat a konzultovat
své zámûry s obãany, znamená to, Ïe
potfiebují tfieba komunitní pracovníky,
ktefií by je podporovali. Jsou proto peníze
na projekty a aktivity, které by realizovaly
zámûry místních úfiadÛ. RovnûÏ stále
mnoho politikÛ opravdu chce podporo-
vat obãany, ktefií se ocitli na ‰patné cestû,
ve zlé osobní situaci.

Historie tûchto dvou zemí je velmi
odli‰ná, tudíÏ jsou mnohé rozdíly v tom,
jak se vytváfií sociální politika, v demokra-
tické tradici, v pfiístupu k minoritám.

•• NNaa ccoo bbyy mmûûllyy ããeesskkéé oorrggaanniizzaaccee
vvûûnnuujjííccíí ssee kkoommuunniittnníí pprrááccii kklláásstt ddÛÛrraazz
vvzzhhlleeddeemm kk mmííssttnníí mmeennttaalliittûû?? MMÛÛÏÏeettee
uuvvéésstt kkoonnkkrrééttnníí ppfifiííkkllaaddyy pprroojjeekkttÛÛ?
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Domnívám se, Ïe není dobré podporo-
vat jen jednu skupinu ve spoleãnosti, ale
poskytovat podporu v‰em lidem, ktefií ji
potfiebují (nekoncentrovat se jen na
Romy, ale také na Neromy, ktefií ãelí
problémÛm – poznámka pfiekladatele:

Leida Schuringa se v âR setkala s komu-

nitními projekty zamûfien˘mi na

Romy). V Nizozemí pfiíli‰ná koncentrace
na pomoc migrantÛm zpÛsobila resistenci
na stranû majoritní spoleãnosti. Romové
jsou v‰ak samozfiejmû jednou ze skupin,
která potfiebuje pozornost a podporu,
protoÏe jejich pozice v ãeské spoleãnosti
je velmi ‰patná.

Je tfieba se také více soustfiedit na
interkulturní aktivity a projekty, které
usilují o zlep‰ení vztahÛ mezi rÛzn˘mi
etnick˘mi skupinami (tím, Ïe hledají
spoleãná témata). Napfiíklad:

– organizovat kulaté stoly za úãasti
místních správ a obyvatel o dÛleÏitosti
zapojování vefiejnosti.V Nizozemí to
naz˘váme „interaktivní vytváfiení politiky“
(interactive policy-making),

– organizovat kulaté stoly za úãelem
dÛleÏitosti pomoci slab‰ím ãlenÛm
spoleãnosti (fie‰ení otázky bydlení,
vzdûlávání, zdravotní péãe atd.) za úãasti
pfiedstavitelÛ místní správy, dal‰ích
institucí a obyvatel,

– neorganizovat pouze aktivity, ale
rovnûÏ nezapomínat na cíle, kter˘ch
chceme v komunitní práci dosáhnout:
aby se lidé stávali aktivní a pracovali na
sv˘ch zájmech.

•• MMyyssllííttee ssii,, ÏÏee mmáá kkoommuunniittnníí pprrááccee
vv ââRR ddoobbrr˘̆ ppootteenncciiááll??

Potfieba pro komunitní práci je vysoká.
Domnívám se, Ïe zvlá‰tû pro minoritní
skupiny, ale také v situacích, kdy spolu
musí Ïít rÛzné skupiny populace. Na
nejrÛznûj‰ích univerzitách zaãalo vzdûlá-
vání v sociální práci a na nûkter˘ch
místech funguje dokonce i specializace
pro komunitní práci. Uãitelé a pracovníci,
které jsme potkala, jsou velmi nad‰eni
a rozumí tématu. Stále a stále více uãitelÛ
a studentÛ dokáÏe ãíst a mluvit anglicky,
tzn. Ïe mají k dispozici velké mnoÏství
literatury.To jsou dobré podmínky pro
rozvoj komunitní práce v âR. Myslím, Ïe
je dÛleÏité také seznámit se s expertiza-
mi, které byly jiÏ vytvofieny, aby se znalos-
ti o komunitní práci roz‰ífiily.

Nejproblematiãtûj‰í bude získat (ãásteã-
nû) placená místa.A samozfiejmû boj za
uznání komunitní práce potrvá dlouho.

PPfifiiipprraavviillii PPaavveell BBaajjeerr,, 
SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá,, MMiicchhaall ··eeddiivv˘̆,,

AAlliiccee PPfifiííhhooddoovváá

�
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PhDr. Alice Pfií-
hodová, Ph.D.,1

pÛsobí na
katedfie sociální
práce Zdravotnû
sociální fakulty
Ostravské
univerzity
v Ostravû, kde
vyuãuje metody
sociální práce.

Abstrakt:
Text pfiiná‰í
moÏná vymezení
termínu komuni-
ta pro úãely
komunitní
sociální práce.
Promûny kon-
ceptu komunity
jsou sledovány
v kontextu
globalizace
a postmodernis-
mu. Za klíãové
pro komunitní
sociální práci
povaÏujeme
zodpovûzení
otázky, zda je
moÏné hovofiit
o komunitû jako 
o v˘sledk

Koncept komunity
v komunitní 
sociální práci

Úvod
Vymezení komunitní sociální práce je závislé na chápání samot-

ného v˘chozího konceptu, konceptu komunity. Pojem komunita je
velmi mnohoznaãn˘ a mûnící se ve svém v˘znamu. Promûny
konceptu komunity budeme sledovat na linii tradiãní-moderní-
postmoderní. Budeme se zab˘vat tím, zda komunity v na‰í spoleã-
nosti pfietrvávají, a pokud ano, v jak˘ch formách a zda je moÏná
jejich rekonstrukce. Za klíãové pro komunitní sociální práci povaÏu-
jeme zodpovûzení otázky, zda je moÏné hovofiit o komunitû jako
o v˘sledku cíleného úsilí a zdroji solidárního jednání a jak je moÏné
chápat pojem komunita v kontextu globalizace a postmodernismu.
Závûrem se pokusíme o vymezení termínu komunita pro úãely
komunitní sociální práce.

Concept of community
in community social work
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1. Koncept komunity
Komunita je mnohoznaãn˘ termín. Bell a Newby (1971) na‰li

98 rÛzn˘ch definic pojmu komunita. I kdyÏ se jedná o jednu ze
základních kategorií sociologie, je podle Kellera (1996b) chápána
velmi nejednoznaãnû. Keller dále uvádí, Ïe Hillary v polovinû
‰edesát˘ch let shromáÏdil 100 rÛzn˘ch definic tohoto pojmu.Také
Abrams (Popple, 1995) podot˘ká, Ïe koncept komunity mizí ze
sociologie a termín je pouÏíván velmi rÛznorodû, ztrácí pfiesn˘
v˘znam. Definice komunity jsou také podle Poppla (1995) nepfies-
né, protichÛdné a sporné. Pojem komunita má podle jeho názoru
deskriptivní a hodnotící v˘znamy, jedná se tak jak o my‰lenkov˘
konstrukt, tak o popis lokality.

Pokusíme se shromáÏdit, analyzovat a srovnat rÛzná vymezení
pojmu komunita jako základu pro definování komunitní sociální
práce.

Keller (1996b: 512) vymezuje komunitu jako „sociální útvar
charakterizovan˘ jednak zvlá‰tním typem sociálních vazeb uvnitfi,
mezi ãleny, jednak specifick˘m postavením navenek, v rámci ‰ir‰ího
sociálního prostfiedí“. Keller nijak blíÏe nespecifikuje v˘razy zvlá‰tní
typ sociální vazby a specifické postavení komunity navenek. K to-
mu se podrobnûji vyjadfiuje jiné sociologické vymezení (Calhoun,
Light, Keller, 1994: 520), které charakterizuje komunitu jako jednot-
ku se sociální strukturou, která je funkãnû integrovaná do ‰ir‰í
spoleãnosti, má vlastní kulturní tradice, které jsou ãasto hodnoceny
jako zpÛsob Ïivota. Za komunitu je povaÏováno více neÏ urãit˘
spoleãn˘ obydlen˘ prostor. Lidé, ktefií tvofií komunitu, sdílejí spoleã-
né hodnoty a zájmy, dochází mezi nimi k interakcím, spojuje je
pocit blízkosti a solidarity, mají tendenci pfiem˘‰let o sobû jako
o ãásti skupiny („my“). O komunitû lze v nûkter˘ch pfiípadech
podle autorÛ tohoto vymezení hovofiit jako o velké primární
skupinû.

Pocit solidarity, sounáleÏitosti mezi lidmi v komunitû je oznaão-
ván jako smysl pro komunitu (sense of community). Nûkter˘mi
sociology je povaÏován za jeden z hlavních znakÛ komunity.
Bauman (1996, s. 48): „...pocit komunity, vlastní skupiny, kde je
ãlovûk rád, která je jeho prav˘m domovem a jejíÏ hranice je tfieba
uhájit za kaÏdou cenu – zrovna jako svÛj domov. Zde, uvnitfi, mohou
b˘t sice vûci nûkdy sloÏité, nakonec se ale vÏdy najde fie‰ení. Lidé
mi mohou pfiipadat hrubí a sobeãtí, v pfiípadû nouze v‰ak mohu
poãítat s jejich pomocí.A co je hlavní, ãlovûk jim rozumí a mÛÏe si
b˘t jist, Ïe i oni rozumûjí jemu. Zkrátka a dobfie, ãlovûk má uklidÀu-

cíleného úsilí
a zdroji solidár-

ního jednání.

Abstract:
The text brings
possible defini-

tion of the
concept of

community for
the purpose of

community
social work. The

changes of
concept of

community are
follow in the

context of
globalisation and
postmodernism.
For the commu-
nity social work

is a key ques-
tion, if it is
possible to

consider com-
munity as
a result of

targeted effort
and the resource

of possible
solidary acting.
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jící pocit bezpeãí, a kdyby se mûlo objevit nûjaké ohroÏení, bude dozajista vãas rozpo-
znáno. ,My‘ pak spojíme svoje síly a vypofiádáme se s ním.“

Lidskou potfiebu nûkam patfiit a náleÏet povaÏuje také McMillan a Chavis (Mattessich,
Monsey, Roy 1997: 57) za hlavní znak komunity: „Komunita je pocit sounáleÏitosti jejích
ãlenÛ, zájem jeden o druhého a o celou skupinu a spoleãná víra, Ïe potfieby ãlenÛ
komunity budou naplnûny skrze pospolitost.“

Tato vymezení kladoucí dÛraz na vzájemné vazby mezi ãleny se podobají chápání
tradiãní komunity, která je ãasto velmi idealizována. Pospolitost tak byla spojována
s oãekáváním vzájemné pomoci (Kropotkin, 1922).

11..11 TTrraaddiiããnníí kkoommuunniittaa

Tradiãní komunita je pojímána jako místo vfielosti, intimity a sociální koheze. Hovofií
se o zlatém vûku jasnû definovaného a bezpeãného prostfiedí.Tato pfiedstava byla
podpofiena napfiíklad také Tönniesovou dichotomií, ve které rozli‰oval mezi dvûma typy
sociálních vztahÛ. Pospolitost (Gemeinschaft) byla zaloÏena na náklonnosti, pfiíbuzen-
ství, spfiíznûnosti ãi ãlenství v komunitû. Spoleãnost (Gesellschaft) je typem sociálních
vztahÛ zaloÏen˘ch na dûlbû práce a smluvních vztazích mezi izolovan˘mi individui,
která prosazují své vlastní zájmy.Tönnies uzavírá, Ïe západní civilizace s pot˘kají s mno-
ha problémy, které souvisí s pfiechodem od pospolitosti ke spoleãnosti (Keller, 1994).

Tradiãní komunity byly jasnû geograficky ohraniãené sociální útvary s jasn˘m systé-
mem pozic a rolí. Keller (1993: 112) je popisuje: „Lokální komunity byly sociální útvary
relativnû nezávislé na ‰ir‰ím sociálním prostfiedí, v jehoÏ rámci mÛÏe ãlovûk proÏít cel˘
svÛj Ïivot, aniÏ by strádal pfii naplÀování sv˘ch potfieb.“ Podle Warrena (Netting,
Kettner, McMurtry, 1993) komunita plnila následující sociální funkce, které dovolovaly
lidem uspokojovat jejich kaÏdodenní potfieby:

Pût funkcí komunity podle Warrena:
1. Produkce, distribuce, spotfieba.
2. Socializace.
3. Sociální kontrola.
4. Sociální participace.
5.Vzájemná podpora.
Uvedené znaky tradiãní komunity se v˘vojem moderní spoleãnosti problematizují.

Keller (1996b) hovofií o reziduálních formách komunity v rÛzném stadiu rozpadu.
Pokou‰í se o popis v˘voje komunity. Uvádí typ mocensky autonomní a v‰estrannû
sobûstaãn˘, kter˘ je typick˘ pro izolované pospolitosti pfiírodních národÛ. Dále následu-
je typ komunity hospodáfisky a sociálnû sobûstaãné, která je mocensky závislá.Tento typ
komunity se vyskytuje pfied urbanizací, ale po vzniku moderní státní moci. Dal‰ím
typem je podle Kellera komunita, která není sobûstaãná v Ïádném ohledu, ale lze v ní
stále uspokojovat v‰echny potfieby.Tomuto typu odpovídají mûstské a pfiedmûstské
lokality. Posledním v˘vojov˘m typem je podle Kellera komunita podobnû sm˘‰lejících
osob, v níÏ není podmínkou lokální blízkost ãlenÛ. Do tohoto typu mohou b˘t podle
Kellera zafiazeny komunity vûdecké, umûlecké, náboÏenské, zájmové. Komunity tak
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ztrácejí mocenskou autonomii, sociální univerzálnost a v nûkter˘ch pfiípadech i lokální
základ. Keller si klade otázku, ve které z uveden˘ch ãtyfi v˘vojov˘ch fází lze je‰tû dan˘
sociální útvar povaÏovat za komunitu. Zda proces rozpadu tradiãní komunity je nevrat-
n˘, se podle Kellera (1996b) nerozhoduje na úrovni lokalit.Toto tvrzení by mohlo b˘t
v˘chodiskem pro orientaci komunitní sociální práce.

11..22 RRoozzppaadd kkoommuunniitt??

Sociologové (Calhoun, Light, Keller, 1994) vyslovují tfii základní názory na to, jak
urbanizace ovlivnila komunitu:

• Názor, podle kterého ve mûstské populaci komunita není moÏná.
• Pocit komunity pfietrvává i mezi obyvateli velk˘ch mûst.
• Urbanizace dala vzniknout novému druhu komunity, kter˘ není zaloÏen na geogra-

fické blízkosti lidí.

Podle Baumana (1995) ãi Giddense (1998) postmoderní charakter spoleãnosti nedo-
voluje mluvit o existenci komunit. „NejtûÏ‰í a nejménû léãitelnou chorobou tohoto
Ïivota, jak fiíká Alf Hornborg, je motání mezi steskem po communitas, touhou b˘t ãástí
ãehosi silnûj‰ího, neÏ je kfiehké Já, a strachem ze ztráty identity, motání zcela bezv˘sled-
né, které obvykle konãí zji‰tûním, Ïe svoboda bez spoleãenství se rovná ‰ílenství a spo-
leãenství bez svobody je otroctvím.“ (Bauman, 1995: 97.)

Gardner (1999) se domnívá, Ïe schopnost komunit pfieÏívat je podceÀována, a odkazu-
je na studii Williama F.Whyta „Street corner society“ z roku 1955. O pfietrvávání komu-
nity v mnoha mûstsk˘ch sousedstvích se zmiÀuje také sociolog Herbert Gans (Murphy,
1998; Calhoun, Light, Keller, 1994), kter˘ v roce 1957 provedl v˘zkum ve West End of
Boston. Objevil, Ïe sociální struktura a vztahy nejsou odcizené, jak bylo tvrzeno. Gans
po tom, co Ïil s obyvateli West Endu, objevil komunitu zaloÏenou na vzájemné pomoci
a trval˘ch vazbách. Napsal o West Endu v roce 1962 knihu „The Urban Willagers“.
Sociolog Gerald Suttles (Calhoun, Light, Keller, 1994) dospûl v ‰edesát˘ch letech k po-
dobn˘m v˘sledkÛm v Chicagu a Claude S. Fischer v Detroitu (Petrusek, 1996).

O pfietrvávajících znacích komunity na panelákovém sídli‰ti se zmiÀuje také Buriánek
(1996).Tato místní spoleãenství jsou podle jeho názoru charakterizována vztahy vzájem-
né pomoci, které se zamûfiují pfiedev‰ím na pfiedávání informací a zaji‰Èování sluÏeb.
Z v˘zkumu, kter˘ uvádí, vypl˘vá, Ïe úsilí o tvorbu prostfiedí, spoleãné záÏitky (napfi.
stavba domu) pfiispívají k pocitu komunity. Skupina novû pfiistûhoval˘ch má jiÏ odli‰n˘
vztah.

Uvedené v˘zkumy potvrzují názor, Ïe komunita mÛÏe existovat navzdory urbanizaci
i ve velk˘ch mûstech. Je si ov‰em tfieba pov‰imnout, Ïe v˘zkumy Ganse a Suttlese byly
zamûfieny na emigranty a etnické skupiny, které mohly tímto zpÛsobem ãelit pocitu
ohroÏení a nebezpeãí.Ale i to je smyslem existence komunity.

Tfietí ãást sociologÛ hovofií o transformaci komunity. (Calhoun, Light, Keller, 1994).
Komunita podle jejich názoru pfiestává b˘t zaloÏena na spoleãném pÛvodu nebo geogra-
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fické blízkosti. Podle nich obyvatelé mûst vytváfiejí sociální sítû, které pfiesahují soused-
ské hranice a ãasto i hranice mûsta.Tyto sociální sítû jsou zaloÏeny na spoleãn˘ch
zájmech, zamûstnání, aktivitách.V tom pfiípadû by koncept komunity mohl b˘t nahrazen
konceptem sociálních sítí. Sociální sítû (nebo i „horizontální síÈové struktury“) jsou
povaÏovány za úãinné v komunikaci mezi lidmi, pfii jejich kooperaci a interakci (Su‰a,
1993). Su‰a (1993: 79) o nich dále pí‰e: „Sítû jsou pruÏné, promûnlivé, osoby v nich mají
rovné pozice a obdobné zájmy, mohou lépe spolupracovat, poznávat a uãit se novému.“
Hovofií se o hnutích sociálních sítí, o moÏnosti nového typu lidského spoleãenství.
Sociální síÈ jako základní koncept vymezení komunity je uvádûna také autorkami
Coulshed a Orme (1998).

Fischer se na základû sv˘ch studií v Detroitu pokou‰el prokázat neudrÏitelnost názo-
ru, Ïe urbanizace s sebou pfiiná‰í odtrÏení od autentické komunity a „pfiíslu‰nost k hy-
potetickému národu cizincÛ“ (Petrusek, 1996: 1309).Také jeho zji‰tûní ukazují, Ïe dnes
jsou komunitní struktury zaloÏeny spí‰e na sociálních sítích, a ne na existenci vyhranû-
n˘ch primárních skupin s jasnû vymezen˘mi funkcemi.

Vût‰ina komunitních studií si pokládá otázku, zda komunity skuteãnû existovaly, nebo
v to jen vûfiíme. Nás v‰ak zajímá i opaãn˘ proces. Je moÏná rekonstrukce komunit?

Snaha o obnovu místních komunit je souãástí koncepcí teoretikÛ ekologického hnutí
a poÏadavkem zastáncÛ decentralizace (El‰íková, 1997).

11..33 SSoouuããaassnnéé cchhááppáánníí ppoojjmmuu kkoommuunniittaa

Celkovou nejednotnost vymezení pojmu komunita lze podle Kellera (1996b) vysvûtlit
tím, Ïe tento pojem je uÏíván od konce 19. století hlavnû novináfii a sociálními pracovní-
ky. Na poãátku dvacát˘ch let se problematice komunity systematiãtûji vûnuje chicagská
‰kola. Keller dále upozorÀuje na promûny v pouÏívání tohoto pojmu.V devatenáctém
století se hovofií o komunitû na vesnici, která pfiedstavuje tradiãní spoleãenství. Pozdûji
se empirická sociologie vûnuje komunitû ve mûstech, kdyÏ usiluje o fie‰ení problémÛ
souvisejících s urbanizací. Pozornost se pfiesouvá od v˘zkumu rasovû a etnicky diskrimi-
novan˘ch oblastí k problémÛm souvisejícím s Ïivotem na periférii.V dobû masové
spoleãnosti je hledána ve skupinách duchovnû spfiíznûn˘ch osob, ve kter˘ch lokální
vymezení není rozhodující.Tomuto v˘voji odpovídá také zpÛsob souãasného vymezová-
ní komunity. Komunita je nejbûÏnûji vymezována na základû lokality ãi sdílení zájmu.

Podle Wilmotta (Popple, 1995) existují tfii kategorie vymezení komunity:
• Komunita definovaná lokalitou, teritoriem.
• Komunita zájmÛ.
• Komunita sloÏená z lidí, které spojují spoleãné podmínky nebo problém.
Pro komunitu vymezenou teritoriem se objevuje také oznaãení region (Hubík, 2001).

Komunitu jako spoleãnû sdílen˘ fyzick˘ prostor vymezuje také Hartl (1997), kter˘
hovofií o komunitû sídelní ãi ekologické a komunitû psychické (hlavní vazbou zde není
lokalita, ale psychické vazby). Shodné je vymezení komunity Slovníkem sociální práce
(Barker, 1987, s. 28), kter˘ chápe komunitu jako „skupinu jednotlivcÛ, ktefií mají spoleã-
né zájmy, nebo Ïijí ve stejné lokalitû“. Obû vymezení povaÏují sdílení lokality za rozho-
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dující znak, ale nevyluãují existenci komunity zaloÏené na neteritoriálních charakteristi-
kách. Z obou av‰ak vypl˘vá, Ïe pouhé sdílení lokality je dostateãn˘m znakem komunity.

Lokální vymezení je kritizováno teoretiãkami sociální práce Coulshed a Orme (1998),
mÛÏe podle nich zahrnovat ulici, mûsto, region, národ nebo i evropskou komunitu.
Samy uvádûjí dvû úrovnû vymezení komunity:

• Komunita jako lokalita, podmínkou je v‰ak sdílení vztahÛ, pocit loajality, lokální
sociální síÈ.

• Komunita zájmÛ, jedná se o sociální sítû zaloÏené na sdílení zájmu.
Coulshed a Orme povaÏují koncept sociálních sítí pro vymezení komunity za klíãov˘.
Komunikaci uvnitfi komunity nebo její potenciál povaÏuje Zima (Komunita a komuni-

kace, 1999: 186) za klíãovou, „bez komunikace je komunita jen klasifikaãní fikcí“.
Poster (1982: 1) uvádí, Ïe vedle vymezení komunity jako skupiny lidí se stejn˘m

zájmem lze pojem komunita chápat jako „pocit, stav mysli, koncept kvality“. Podle
Payna (1995) je termín komunita pouÏíván jako politick˘ a ideologick˘ termín, a to
pfiedev‰ím ve spojení s radikálními pfiístupy v sociální práci.

Vymezení komunity na lokálním základû postrádají podle Baumana (1996) hlavní
znak komunity, pocit sounáleÏitosti. Pocit komunity je podle Baumana charakterizován
duchovní jednotou. Fakt, Ïe lidé mají spoleãné nûkteré charakteristiky, je‰tû nezaruãuje,
Ïe dojde k solidárnímu jednání a vzájemné pomoci.

Definice autorÛ Bidle a Bidle (Mattessich, Monsey, Roy 1997: 57) povaÏuje za klíãovou
schopnost komunity vytváfiet a sdílet spoleãné hodnoty: „Komunita je jakékoliv vnímání
spoleãného ,dobra’, které mÛÏe b˘t mezi obãany vytvofieno. Komunita je nûco, ãeho se
dá dosáhnout úsilím obãanÛ, ne nûco daného napfi. geografick˘mi podmínkami.
Komunita není statická, mûní se v˘sledkem zku‰eností nebo cílen˘m úsilím. MÛÏe se
dokonce mûnit na základû problémÛ, kter˘mi jsou obãané osloveni.“

Bauman (1996: 74) uvádí: „Komunita je skupina, v níÏ jsou faktory lidi sjednocující
silnûj‰í a dÛleÏitûj‰í neÏ v‰e, co by je mohlo oddûlovat; rozdíly mezi jejími pfiíslu‰níky
jsou ve srovnání s jejich esenciální – ãlovûk by skoro fiekl aÏ v‰e pohlcující – podobnos-
tí jen nev˘znamné a podruÏné. O komunitû se uvaÏuje jako o pfiirozené jednotû.“

Ztráta smyslu komunity se podle Baumana mÛÏe projevovat pocity odcizení.V tomto
smyslu Keller (1996b: 513) hovofií o komunitních hnutích, která se formují jako „protest
vÛãi odcizujícím mechanismÛm moderní spoleãnosti“.

My‰lenky o komunitû jako v˘sledku cíleného úsilí, jako zdroji solidárního jednání
a prostfiedku k zaji‰tûní lep‰ích Ïivotních podmínek jsou základem pro chápání pojmu
komunita v sociální práci.

11..44 PPoojjeemm kkoommuunniittyy vv kkoonntteexxttuu gglloobbaalliizzaaccee aa ppoossttmmooddeerrnniissmmuu

Procesy globalizace a postmodernismu jsou spojovány s fenoménem ztráty sociální
jistoty, kterou zaruãovaly instituce, jako je rodina a komunita. Postmoderní svût se tak
stává svûtem rizika a nejistoty (Beck in Keller 1996a; Bauman, 1995).

Reakcí na tyto procesy mÛÏe b˘t podle Burkett (2001) touha po znovuobjevování
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komunity, která byla ztracena v anonymní spoleãnosti.Víra v potenciál komunitních
vazeb a vztahÛ je typická pro enviromentálnû orientovaná hnutí.

Burkett (2001: 327) vidí tfii moÏnosti pojetí komunity v postmoderním svûtû a svûtû
globalizace, která reagují na základní teze postmodernismu:

1. Interpretace „komunity“ jako slovesa, ne podstatného jména.Tím je do centra
vnesen v˘znam, kontext a vztahovost konceptu.

2. Integrace osobního, lokálního a globálního, a tím umístûní komunity do holistické-
ho rámce systému.

3.Akceptování rÛzn˘ch zpÛsobÛ vûdûní, konání a bytí v komunitû, a tím otevírání
prostoru pro odli‰nosti.

Interpretace komunity jako slovesa
V moderním my‰lení byla komunita vnímána jako nûco trvalého, objektivního a uni-

verzálního, jako podstatné jméno (slovo popisující místo ãi pfiedmût). Komunita byla
spojována s urãit˘m místem, strukturou a my‰lenkami jako vzájemnost a blízkost
(Young in Burkett, 2000). Komunita tak byla podle Burkett (2000) pojímána jako nûco,
co mÛÏe b˘t ztraceno, vytvofieno, zniãeno.

Postmoderní my‰lení vidí komunitu ne jako objekt, ale jako akt vytváfiení v˘znamu,
jako konstrukci (Hubík, 1999). Komunita se tak stává slovesem, indikuje akci, proces,
zmûnu. Burkett (2001) popisuje komunity jako neustále se mûnící procesy ve specific-
k˘ch kontextech. Rorty (Hubík, 1999: 200) popisuje v‰echny pfiedmûty v postmoderním
chápání jako „vÏdy-jiÏ-kontextualizováné“. Komunita je produkcí spoleãného jazyka
a spoleãn˘ch v˘znamÛ, které jsou uznány jako platné (Lane, 1997). Pro komunitní práci
to mÛÏe znamenat, Ïe je tfieba hledat spoleãné v˘znamy, které se stanou základem pro
intervenci.

Burkett (2000: 9) dále uvádí, Ïe globalizace neznamená konec lokálnû definovan˘ch
komunit (které jsou vidûny jako bezmocné v dobû globálních ekonomick˘ch sil). Podle
Burkett globalizace spí‰e otevírá mnoÏství voleb, jak a kde rozvíjet sociální vztahy
(komunitu), a v˘znam komunity tak mÛÏe b˘t aktivnû vytváfien a pfietváfien, konstruován
a rekonstruován rÛzn˘mi zpÛsoby a v rÛzn˘ch kontextech. „Komunita se tak stává
zku‰eností, dojmem a vyjádfiením subjektivní, kaÏdodenní praxe.“ Komunita tak mÛÏe
b˘t interpretována mnoha zpÛsoby a „stává se sociálním experimentem nekoneãnû
opakovan˘m v rÛzn˘ch kontextech“.

Komunita se tak stává procesem. Je vytváfiena (ne nacházena) a interpretována.

Integrace osobního, lokálního a globálního, a tím umístûní komunity do holistického
rámce systému.

Komunita je chápána jako subjekt, kter˘ je vytváfien komunikací. NemÛÏe tedy b˘t
prostorem, kter˘ hledáme, opou‰tíme, do kterého vstupujeme.Takto chápaná komunita
je podle Burkett (2000, 2001) v˘zvou pro profesionály v oblasti komunitní práce, ktefií
hlavní dÛraz kladou na vytváfiení struktur, které by podnûcovaly interakce lidí.
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Pfiíkladem tûchto aktivit mÛÏe b˘t hnutí New Urbanism, které se soustfiedilo na plánová-
ní prostoru, kter˘ by podnûcoval interakce lidí a pfiispíval by k rozvoji smyslu sounáleÏi-
tosti. Podobné iniciativy popisuje také Fellin (1995).

Komunita je chápána jako „nekonãící proces osobních, politick˘ch a etick˘ch vztahÛ
Self a Other, vytváfiení zpÛsobÛ, jak koexistovat s okolním svûtem“ (Burkett, 2000: 11).
Postmoderní pfiístup na jedné stranû zdÛrazÀuje „místní znalost“, a tím zpochybÀuje
ukotvení odbornosti v profesních strukturách, na stranû druhé ji umisÈuje do globálního
rámce („mysli globálnû, jednej lokálnû“) (Lane, 1997).

Akceptování rÛzn˘ch zpÛsobÛ vûdûní, konání a bytí v komunitû a tím otevírání
prostoru pro odli‰nosti

Burkett (2000, 2001) ve sv˘ch pracích kritizuje redukování komunity na pojmy
jednoty (unity) a celistvosti, které podnûcují nostalgii a idealismus po „hlubokém
spojení v‰eho lidstva“. Cituje Younga (Burkett, 2000: 12): „Komunita je pochopiteln˘ sen
vyjadfiující touhu po otevfienosti, vztazích vzájemné identifikace a sociální kohezi.Tento
sen je pochopiteln˘, ale politicky problematick˘.Vize mal˘ch, osobních, decentralizova-
n˘ch jednotek je nerealistická vize.“

Podle Burkett (2000) pojem komunita mÛÏe vycházet z pojmu „common“ (ve smyslu
spoleãného území a vztahÛ), ale ne z pojmu „unity“.Ten navíc podle Mizrahi
a Morrisona (1993) mÛÏe asociovat uniformitu a konformitu.V komunitû jde o odli‰nost
stejnû jako o stejnost, o vzájemnost stejnû jako o sobeckost, o oddûlenost stejnû jako
o celistvost. ZdÛrazÀování pouze jednoho aspektu je problematické. DÛraz na celistvost
a jednotu jako na centrální charakteristiky komunity mÛÏe vést k homogenizaci, popírá-
ní odli‰ností a asimilaci odli‰n˘ch.Tato tvrzení jsou zcela v souladu s tvrzením postmo-
dernistÛ, Ïe „moderní vûdûní je homogenizujícím a totalizujícím. Moderní selekce
vûdûní nutnû znamená nerespektování jin˘ch poznávacích moÏností, nabízen˘ch jin˘mi
lidmi, skupinami, kulturami“ (Hubík, 1999: 201), a prohlá‰ením teoretikÛ sociální práce
o vlivu postmodernismu na intervence, které by mûly respektovat lokální zvlá‰tnosti
(Parton, 1994; Lishman, 1994).

11..55 PPoojjeemm kkoommuunniittaa vv ssoocciiáállnníí pprrááccii

Musil (1998: 2) na základû prací Poppla (1995),Willmonta a Hadleye shrnuje v˘znamy
pouÏívání termínu komunita sociálními pracovníky. Oznaãují tak jednak ty, ktefií sdílejí
znev˘hodnûní. Jedná se o kategorii znev˘hodnûn˘ch nebo kategorii klientÛ.Termín
kategorie naznaãuje, Ïe se jedná spí‰e o shluk jedincÛ, mezi nimiÏ nemusí existovat
vazby, a v sociologickém slova smyslu se o komunitu nejedná. Organizovaná skupina
znev˘hodnûn˘ch je pak podle Musila zãásti v˘sledkem profesionálního pÛsobení
komunitního pracovníka, zãásti se mÛÏe jednat o spontánní potfiebu klientÛ sdruÏit se.
Musil (1998: 2) dále shrnuje: „Organizované skupiny znev˘hodnûn˘ch klientÛ jsou
zájmov˘mi asociacemi úãelovû se sdruÏujících jedincÛ, v individuálních pfiípadech v‰ak
mohou vykazovat rysy ,komunity‘ nebo (ãesky fieãeno) ,pospolitosti‘.Tuto smûs asocia-
tivních a pospolitostních vazeb dobfie vystihuje termín ,komunita zájmÛ‘.“ Komunitní
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pracovníci také pracují s blízk˘mi klientÛ, aby se mohli ve spolupráci s profesionálními
organizacemi podílet na pomoci.Tak vzniká organizovaná síÈ, která je zaloÏena na
komunitních vazbách. Lze také hovofiit o neformálních sítích poskytujících neformální
pomoc. Jejich spoluprací s profesionálními organizacemi vzniká integrace formální
a neformální péãe, kterou bychom mohli oznaãit termínem servisní komunita.

Podle Musila komunitní pracovníci podporují pfiechod od kategorie znev˘hodnûn˘ch
klientÛ buì k organizované komunitû zájmÛ, nebo servisní komunitû.

Podle Musila (1998) se tak v sociální práci slovem komunita oznaãuje:
• Kategorie znev˘hodnûn˘ch – neorganizované uskupení lidí, ktefií potfiebují pomoc.
• Komunita zájmÛ – organizovaná zájmová asociace, která vyslovuje své zájmy a pra-

cuje na nich.
• Servisní komunita – organizované propojení komunity obyvatel schopn˘ch poskyto-

vat pomoc se sítí profesionálních organizací.
• Obec – chápána jako sociální prostor, ve kterém se vytváfiejí vztahy mezi poskytova-

teli sluÏeb a znev˘hodnûn˘mi, ktefií jsou schopni urãovat svoje zájmy a podpofiit jejich
realizaci akcí.

O vymezení termínu komunita v sociální práci se pokusila také Non-Violence Study
Group (Coulshed, Orme, 1998). Komunita je:

• Jednotka, která je dostateãnû velká pro dosaÏení politického vlivu a dostateãnû
malá, aby mohly b˘t realizovány vztahy ke kaÏdému jednotlivci. (Pozn.: Konkrétní poãet
ãi kvalitu vztahu autorky nespecifikují.)

• Nejvhodnûj‰í lokace pro rozvoj alternativních modelÛ sociální (a ekonomické)
organizace.

• Místo mobilizace k úsilí o dosaÏení zmûny.
• Jednotka lidí, ktefií disponují dostateãn˘mi zdroji k vytvofiení alternativních instituci-

onálních opatfiení.
• Jednotka anal˘zy sil a materiálních podmínek, které determinují sociální vztahy.
Fellin, Kramer a Specht (Kirst-Ashman, Hull, 1997) popisují tfii moÏné perspektivy

pohledu na komunitu v sociální práci:
• Komunita jako kontext, ve kterém pracujeme.
• Komunita jako cíl na‰eho úsilí o zmûnu (komunita je to, co chceme zmûnit).
• Komunita jako mechanismus zmûny.

Z celého pfiede‰lého uvaÏování by mohlo vyplynout, Ïe pojetí komunity v sociální
práci je ponûkud odli‰né neÏ v sociologii. Sociální práce (Popple, 1995; Barker, 1987;
Hartl, 1993, 1997) povaÏuje za komunitu spí‰e souhrn lidí, ktefií mají spoleãnou nûkte-
rou charakteristiku. Nepoãítá pfiedem s jiÏ existujícím pocitem komunity, pocity souná-
leÏitosti a projevy solidarity. Jejím cílem je tyto jevy mobilizovat. Pro tuto situaci je
v˘stiÏné vyjádfiení Baumana (1996: 75): „Komunita je ãastûji neÏ realitou postulátem,
v˘razem pfiání, zvukem trubky burcujícím k semknutí fiad. Lidé se nejdychtivûji dovolá-
vají neotfiesitelné síly ,pfiirozené‘ jednoty právû tehdy, kdyÏ se mají vypofiádat s praktic-
k˘m úkolem vytvofiit jednotu umûle nebo kdyÏ mají vûdom˘m úsilím zachránit rozpada-
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jící se jednotu minulosti.V praxi slouÏí idea komunity jakoÏto ,duchovní jednoty‘ coby
nástroj k vytyãování dosud neexistujících hranic mezi ,námi‘ a ,jimi‘, je to nástroj
mobilizace, pfiesvûdãování skupiny, jíÏ je v˘zva urãena, o jejím spoleãném osudu a spo-
leãn˘ch zájmech za úãelem vyvolání jednotné akce.“

Podobné pojetí zdÛrazÀuje i Etzioni (Purkrábek, 1994, s. 78), kter˘ zdÛrazÀuje konsti-
tutivní v˘znam komunity pro vytváfiení obãanské spoleãnosti. „Duch a hlas komunity
je‰tû existuje a vytváfií základ autentické, aktivní neodcizení spoleãnosti.“

Wagner se Shaanem (Purkrábek, 1994) povaÏují za dÛleÏitá sociální hnutí v podobû
komunálních zafiízení, která mají pozitivní úlohu ve vytváfiení komunit.Tyto názory ústí
v my‰lenku, Ïe neziskov˘ sektor by mûl pomáhat pfii rozvoji komunit.

Jak upozorÀuje ve sv˘ch pracích Burkett (2000, 2001), i nadále jsou v sociální práci
koncepty komunity spojovány s idealistick˘mi a nekritick˘mi vizemi malé, ãasto rurální
oblasti, která je charakteristická kolektivní nostalgií. âasto je podle jejího názoru termí-
nu komunitní pouÏíváno jako synonyma k pojmu „dobré“. Demonstruje to na práci
Halpern (Burkett, 2001: 236), která „komunitní sluÏby“ pokládá za „pfiátelské, dosaÏitel-
né, citlivé, vnímavé a nestigmatizující“.

11..66 KKoommppeetteennccee kkoommuunniittyy

Kompetentní komunita je chápana v sociální práci jednak jako cíl komunitní práce,
jednak jako prostfiedek, zdroj, strategie fie‰ení samotn˘ch problémÛ.

Cottrell (Fellin, 1995: 5) vidí jako kompetentní komunitu tu, „ve které jsou její dílãí
ãásti schopny efektivnû spolupracovat v identifikaci problémÛ a potfieb komunity, jsou
schopny dosáhnout shody na cílech a prioritách, mohou se dohodnout na zpÛsobu
realizace dohodnut˘ch cílÛ a mohou efektivnû spolupracovat na poÏadovan˘ch opatfie-
ních“.

Barbarin (Fellin, 1995: 5) zdÛrazÀuje duální dimenzi kompetence. „Komunitní kompe-
tence se vztahuje k obojímu – ke schopnosti sociálních systémÛ reagovat na potfieby
rÛzn˘ch populací a ke schopnosti jednotlivcÛ nebo skupin pouÏívat existujících zdrojÛ
pro úãely fie‰ení problémÛ.“

Cottrell (Fellin, 1995) vymezuje pfiedpoklady kompetentního fungování lokální komu-
nity.

Pfiedpoklady na stranû jednotlivcÛ a skupin:
• Vazby obyvatel k jejich komunitû.
• Vûdomí rÛzn˘ch komunitních skupin o jejich hodnotách a vlastních zájmech.
• Urãitá úroveÀ ãlenûní, která dovoluje efektivní komunikaci o záleÏitostech komunity

mezi jejími rÛzn˘mi ãástmi.
• Obyvatelé participují na identifikaci cílÛ a jejich realizaci.
Systémové pfiedpoklady kompetentní komunity:
• Existence postupÛ pro zacházení s konflikty, které se objevují mezi rÛzn˘mi skupi-

nami v komunitû.
• Schopnost zvládat mimokomunitní vztahy se ‰ir‰ím spoleãenstvím pfii souãasném

zachování pfiimûfieného stupnû lokální autonomie.
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Se znaky „dobré“, kompetentní komunity pfiichází také Warren (Fellin, 1995):
• Komunikace na osobním, neformálním základû.
• ·iroká distribuce moci.
• RÛznost skupin z hlediska sociálního postavení, etnické pfiíslu‰nosti atd.
• Velká míra sousedské, lokální kontroly.
• Velká míra podílení se ãlenÛ komunity na rozhodování a vytváfiení místní politiky.
Warren si byl vûdom i negativních souvislostí nûkter˘ch pfiedpokladÛ kompetentní

komunity.Tak autonomie komunity mÛÏe omezovat moÏnost vyuÏívání mimokomunit-
ních zdrojÛ, nebo ‰iroké zapojení vefiejnosti do rozhodování nemusí b˘t vÏdy zcela
efektivní.

SloÏky „dobré“ komunity popisuje také Gardner (1999):
• Komunita umoÏÀuje subkomunitám udrÏet si svoji identitu a participovat na sociál-

ním Ïivotû celku.
• Institucionální uspofiádání umoÏÀuje rÛzn˘m skupinám vzájemné porozumûní

a fie‰ení konfliktÛ.
• RÛzné zájmové skupiny jsou schopny definovat a fie‰it spoleãné problémy.
• Komunita sdílí spoleãn˘ hodnotov˘ základ.
• Komunita má vytvofiena pravidla pro fie‰ení sporÛ.
O vytyãení rysÛ kompetentní komunity se pokou‰í také Naess (1996) s vyuÏitím

studia tak zvan˘ch místních zelen˘ch komunit, které se objevují v souvislosti s hlubin-
nou ekologií. Pokusíme se uvést jen ty, které jsou relevantní k na‰emu tématu.

• Poãet lidí v komunitû jim umoÏÀuje, aby se v‰ichni znali. ZároveÀ existují mechanis-
my, které udrÏují poãet obyvatel na této úrovni.

• Lidé se pfiímo podílejí na v‰ech rozhodnutích, která na nû mají dopad.
• Pfiípady asociálního jednání se fie‰í pfiímo a pfiátelsky.
• Kultura, zábava a práce mají do znaãné míry místní rysy.
• Sociální rozdíly mezi lidmi nejsou velké natolik, aby jim rÛzné Ïivotní styly znemoÏ-

Àovaly se spolu st˘kat a pracovat.
• Komunita zabírá malou plochu a pohyb v ní není pfiíli‰ komplikovan˘. Naess (1996:

201) fiíká, Ïe „na osobní pfiepravu z jednoho konce obce na druh˘ staãí kolo“.

Jedním z cílÛ komunitní práce je tak podpora ãi rozvoj jiÏ existujících komunit, ve
kter˘ch budou moci obyvatelé lépe naplÀovat svoje potfieby. Kompetentní komunita se
tak stává prostfiedkem, nástrojem fie‰ení definovan˘ch problémÛ. Cílem komunitní práce
tedy není fie‰it pouze samotn˘ problém, ale zplnomocnit komunitu k fie‰ení problémÛ.

Druh˘m pfiístupem je vytváfiení „nov˘ch komunit“. Historick˘mi pfiíklady tûchto
aktivit mohou b˘t utopistické komunity, komuny. Fellin (1995) uvádí, Ïe v souãasné
dobû tyto snahy souvisí s prevencí jevÛ souvisejících s v˘stavbou sídli‰È, kter˘mi jsou
kriminalita, násilí, nedostatek sociální koheze. Projekty „plánovan˘ch komunit“ podle
jeho názoru lze klást do souvislosti s pokusy o rekonstrukci tradiãních komunitních
struktur, které jsou spojovány s charakteristikami „dobr˘ch komunit“.

Cílem tûchto projektÛ je vytvofiení oblastí, které korespondují se tfiemi hlavními znaky
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komunity (Fellin, 1995):
• Lokalita, ve které jsou uspokojovány Ïivotní potfieby.
• Vysoká míra sociální interakce.
• Siln˘ pocit komunitní identity.
Otázku, zda mÛÏe b˘t komunita plánována, ve své práci analyzuje Scherer 
(1974: 24-25) a identifikuje dva velmi jednoznaãné názory:
1. Komunita nemÛÏe b˘t vytvofiena plánováním, protoÏe vzniká jako „vedlej‰í pro-

dukt“ interakce lidí v urãitém ãasovém období, jak definují své zájmy a spoleãné hodno-
ty a je tvofieno vûdomí „my“.

2. Komunita mÛÏe b˘t plánována, a to „manipulací fyzického prostfiedí, které umoÏní
interakce a stimuluje sdílené aktivity“.

Závûr
První krokem k cíli byla diskuse samotného pojmu komunita, kter˘ je velmi nejedno-

znaãn˘ po celou dobu svého v˘voje a je‰tû jako problematiãtûj‰í se jeví v dobû, kterou
naz˘váme postmoderní. Promûny konceptu komunity byly sledovány na linii
tradiãní–moderní–postmoderní. Kladli jsme si otázku, zda komunity v na‰í spoleãnosti
pfietrvávají, pokud ano, v jak˘ch formách a zda je moÏná jejich rekonstrukce. Klíãem
k zodpovûzení této otázky se zdají b˘t vlivy postmoderního my‰lení, které komunitu
vnímají jako konstrukt vytváfien˘ v komunikaci. Komunita tak mÛÏe b˘t vnímána jako
v˘sledek cíleného úsilí, jako nûco, co mÛÏe b˘t mobilizováno. Do popfiedí se tak dostá-
vají pojmy aktivizace, mobilizace, participace. Zcela tak lze akceptovat tfii moÏnosti
pohledu na komunitu v sociální práci – komunita jako kontext, komunita jako mecha-
nismus zmûny a komunita jako cíl úsilí o zmûnu.
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Cílem tohoto ãlánku je naãrtnout moÏnosti vyuÏití filozofického
konceptu pfiirozeného svûta jako v˘chodiska pro empirické popsá-
ní „klientova svûta“.V˘raz svût zde budeme pouÏívat ve v˘znamu
souvisejícím s ãeskou etymologií slova. Je to univerzum v‰eho,
k ãemu se ãlovûk vztahuje (vztahuje se i sám k sobû), pfiiãemÏ to,
k ãemu se vztahuje, je „osvûtleno“ v protikladu proti tmû pfied
narozením a po smrti (Machek, 1968). Osvûtlen˘ svût ãlovûk sdílí
s jin˘mi lidmi. Mnohá náboÏenství pracují s pfiedstavou fií‰e mrt-
v˘ch, která je v podzemí, tudíÏ v temnotû. Platí sice, Ïe ve fantaziích
a ve snu má – fieãeno s Herakleitem – kaÏd˘ ãlovûk svÛj vlastní
svût, i ten je v‰ak spojen se svûtem sdílen˘m. Ze spoleãného svûta
bdících lidí pfiichází do fantazií a snÛ materiál; obsahy fantazií a snÛ
také mohou b˘t sdíleny s jin˘mi lidmi.

Podstatn˘m znakem klientova svûta je, Ïe je konstruován. Lidé,
vûci a prostfiedí dostávají v˘znamy závisle na klientov˘ch potfie-
bách. Intenzívní emocionální stavy mohou klientovi jeho svût
zabarvit „naãerno“ nebo „narÛÏovo“. Klientova minulost i budouc-
nost mÛÏe pod vlivem intenzívních emocí dostávat diametrálnû
odli‰nou podobu.V krizov˘ch situacích se klientovi „hroutí“ jeho
svût, coÏ znamená, Ïe klient stojí pfied nutností dosavadní svût
rekonstruovat.
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V soudob˘ch pfiíruãkách sociální práce propagovaná zásada
pokud moÏno zaãínat vÏdy od klienta („start where the client is“)
je reakcí na doznívající období, ve kterém zájmy institucí, zejména
ústavÛ, diktovaly zpÛsoby poskytování sluÏby, a to ãasto bez ohledu
na konkrétní a specifické klientovy potfieby. Klient byl v instituãní
optice témûfi totoÏn˘ s jeho problémem, pfiípadnû s „diagnózou“.
Ústavy klientovi vytváfiely náhradní umûlé prostfiedí, aniÏ se organi-
zátofii péãe zajímali o to, jak tím formátují klientÛv svût. Následek
této necitlivû ordinované totální náhrady je dnes popisován jako
„institucionalizace“ nebo „hospitalismus“.

Nûkteré formy péãe mají neskr˘vanou ambici rekonstruovat
klientÛv svût.Terapeutická doktrína se napfi. opírá o pfiedpoklad, Ïe
osoba závislá na návykové látce se závislosti zbaví jen tak, Ïe je jí
zamezeno v pfiístupu k droze, Ïe zmûní zpÛsob Ïivota, zmûní okruh
lidí, s nimiÏ se st˘ká, zmûní prostfiedí, v kterém se bude pohybovat.
Jiné formy péãe si z klientova svûta vyberou jen jeden „problémov˘
systém“, napfi. rodinné vztahy, ale i tyto formy intervence mohou
ovlivnit cel˘ klientÛv svût.

Hodnocení klientov˘ch potfieb a jeho situace se stalo poÏadav-
kem, bez nûhoÏ si dnes nelze kvalitní sociální sluÏby pfiedstavit.
V nûkter˘ch zemích je dokonce zákonem vyÏadováno, aby v urãi-
t˘ch pfiípadech (zejména tehdy, kdyÏ klient není zcela zpÛsobil˘
formulovat své potfieby a rozhodovat o moÏn˘ch zdrojích jejich
naplnûní) agentura hodnotící potfieby nebyla totoÏná s agenturou
sluÏbu poskytující, takÏe poskytovatel sluÏby je nucen skládat úãty
jiné, nezávislé organizaci. U nás je tento princip zatím uplatnûn jen
v novém zákonû o sociálnû-právní ochranû dûtí, kde je jako hodno-
titel definován státní úfiedník. Dosud u nás pfietrvávající praxe
svûfiování role klientova opatrovníka pracovníkovi ústavu, kter˘
o klienta peãuje, je naopak pokraãováním totalitárních praktik
pfiedchozího politického reÏimu.

DÛkladné hodnocení je na místû zejména tehdy, kdy je klientovi
jako fie‰ení jeho situace nabízen pobyt v ústavu nebo komplexní
denní program. SluÏby tohoto typu uvádûjí klienta do nového
prostfiedí.Toto prostfiedí vytváfií limitovanou nabídku moÏností
a definuje prostor, na kterém se klient nabízen˘m aktivitám mÛÏe
vûnovat. Komplexní program péãe vÏdy v˘raznû modifikuje klien-
tÛv svût. Porovnávání zpÛsobu, jak˘m klient Ïil pfied vstupem do
komplexního programu péãe a po nûm, by mûlo b˘t preferovan˘m
zpÛsobem hodnocení pfiínosu péãe.

Tato úvaha nechce prozkoumávat v‰echny moÏné zpÛsoby
hodnocení klienta a jeho situace. Chce pfiipomenout zpÛsoby
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v pomáhajících profesích bûÏnû uÏívané, aby je pak mohla porovnat s komplexnûj‰ím
pohledem. Hodnocení klienta se obvykle provádí v následujících rámcích:

• Popisuje se osobnostní v˘voj klienta, v tomto v˘voji se hledají pfiíãiny sociálního
selhávání (tzv. anaméza), aby bylo moÏné stanovit, jak se dfiíve fiíkalo, „sociální diagnó-
zu“.V˘raz diagnóza implikuje, Ïe dal‰ímu postupu se bude fiíkat terapie.

• Popisuje se kvalita sociálních dovedností klienta, du‰evního zdraví, rozvoje rozumo-
v˘ch schopností nebo jiná obecná charakteristika, pfiípadnû cel˘ soubor takov˘chto
stál˘ch vlastností, o nichÏ se pfiedpokládá, Ïe ovlivÀují sociální uplatnûní klienta (napfi.
psychologická diagnostika osobnosti). Uplatnitelnost hodnocení tohoto druhu v sociál-
ních sluÏbách je jen orientaãní. Navíc je s ním spojeno nebezpeãí stigmatizace klienta
obecnou nálepkou.

• Popisuje se jen stupeÀ postiÏení (napfi. lékafiská posudková sluÏba), aby bylo moÏné
stanovit nárok na sluÏby a dávky.

• Porovnávají se aktuální klientovy potfieby (u dûtí napfi. podle Matûjãkov˘ch pûti
základních potfieb, u dospûl˘ch napfi. podle Maslowova schématu hierarchie potfieb)
a dostupné zdroje jejich naplnûní.

• Definuje se „problémov˘ systém“, aby bylo moÏné navrhnout kroky vedoucí k fie‰e-
ní problému.

• Definují se Ïádoucí dovednosti klienta potfiebné pro zvládnutí urãitého Ïivotního
úkolu ãi situace (napfi. dovednosti nutné pro vedení samostatného Ïivota) a hodnotí se,
v jakém stupni je klient má. Pfiehled má pomoci k tomu, aby mohly b˘t nedostateãné
dovednosti posilovány.

• Popisují se jen silné stránky klienta, aby tak byly zmapovány jeho „zdroje“.Tyto
zdroje se pak napojují na formální a neformální „zdroje“ vnûj‰í.

Reduktivní povaha tûchto schémat je zfiejmá na první pohled. Jejich kombinování je
moÏné jen obtíÏnû, protoÏe by znamenalo kfiíÏení perspektiv. Jejich podstatn˘m rysem
je fakt, Ïe je pfiipravil a vyzkou‰el nûkdo jin˘ neÏ ten, kdo bude hodnocení provádût,
a samozfiejmû nûkdo jin˘ neÏ klient. Jsou to techniky, návody, v jejichÏ uÏívání se adepti
pomáhající profese musejí pfiedem vycviãit. Dal‰ím v˘znamn˘m prvkem je spojení
hodnotícího schématu s urãitou „teorií“, byÈ by ‰lo o teorii vyjádfiitelnou jedinou vûtou.
Napfi. vûtou, Ïe nejlep‰ím zpÛsobem, jak fie‰it klientovy tûÏkosti, je podpofiit jeho nedo-
stateãnû rozvinuté dovednosti.Teorie v‰ak zÛstává uÏivatelem ãasto nereflektovaná,
a tím pádem není moÏné provûfiovat ani adekvátnost jejího pouÏití.

Schémata vedoucí k pfievodu kvalit na kvantity sice umoÏÀují zobecnûné v˘roky
o klientovi i o souborech klientÛ, skuteãnosti klientova Ïivota se tím v‰ak mohou
vzdalovat. Pfiipomenu jen struãnû bûÏn˘ zpÛsob „fie‰ení“ ‰kolního selhávání dítûte. Dítû
je ‰kolou posláno do pedagogicko-psychologické poradny, tam odborník udûlá vy‰etfie-
ní, napí‰e závûr obsahující obecná tvrzení, z nichÏ nûkterá jsou kvantitativní.Ta v‰ak
nejsou uãitelÛm zcela srozumitelná, ale i pokud srozumitelná jsou, dítû chodí dál do
‰koly, dál má stejné obtíÏe a nic dal‰ího se nestane.

PoloÏme si otázku, zda je moÏné strukturu klientova svûta popsat a pochopit z jiného
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v˘chodiska, neÏ jaké nabízejí specializované vûdy o ãlovûku.
Mohlo by se zdát, Ïe poÏadavek vstupu do klientova svûta fie‰í empatie pracovníka.Ta

v‰ak je jen korespondencí emocionální. Jistû v˘znamnou, neboÈ si umíme pfiedstavit, Ïe
málo empatick˘ pracovník uvidí napfi. potíÏe mladého muÏe jako záleÏitost káznû,
hranic a dÛsledn˘ch sankcí pfii pfiekroãení tûchto hranic, kdeÏto jin˘ pracovník uvidí
ústfiední tûÏkost téhoÏ klienta v tom, jak klient zvládá frustraci, jak zachází s agresivitou.
Vy‰‰í stupeÀ empatie bude znamenat jen volbu jiné roviny v˘znamného kontextu.
Mohlo by se zdát, Ïe cestu do klientova svûta otvírá sdílení stejného prostfiedí, napfi.
v dûtském domovû nebo ve stacionáfii, kde pracovníci s klienty tráví vût‰inu dne.
Spoleãná situace jistû pfiiná‰í koordinaci podnûtÛ, ne v‰ak identické podnûty, neboÈ svût
pracovníka a svût klienta mají svÛj stfied v osobû.

Novodobá filozofie nastolila na zaãátku 20. století jako velké téma tzv. pfiirozen˘ svût

ãi „svût na‰eho Ïivota“ (Lebenswelt) v díle Husserlovû (1972).Tímto pojmem je u nûj
mínûna kantovská univerzální idea pfiedcházející a pofiádající ve‰kerou lidskou zku‰e-
nost. Jde o ãisté apriori, pfiedstavující „horizont v‰ech horizontÛ“. Pfiím˘ Ïák HusserlÛv,
Patoãka (1964, 1970), inspirovan˘ Aristotelovou naukou o pohybu, Bergsonovou kon-
cepcí „vnitfiního pohybu“ a Heideggerov˘m existencialismem, rozvinul téma dále.
Pfiekroãil Husserlovo karteziánství – tedy zamûfiení na poznávající subjekt – postulátem
primátu praxe: „PÛvodní branou k pfiirozenému svûtu není kontemplativní reflexe,
n˘brÏ reflexe jako souãást praxe, jako sloÏka vnitfiního chování a jednání.“ Slovo PRA-
XIS zde neznamená pouhé zapojení do vazeb nutn˘ch k udrÏení Ïivota, znamená také
otvírání smyslu. Îivot ãlovûka je Patoãkou koncipován jako pohyb v pÛvodním smyslu,
jako aristotelovská DYNAMIS, jako realizace potenciality – nikoli jako pohyb popisovan˘
fyzikou.

Pfiirozen˘ svût budeme chápat jako obecné schéma lidské zku‰enosti zahrnující do
horizontu svûta i ãlovûka samotného, a to v jeho praktické interesovanosti. Koncept
pfiirozeného svûta nestaví ãlovûka do protikladu ke svûtu. Je odli‰n˘ od bûÏného anglo-
saského pojetí osoby v situaci, v jehoÏ rámci chce pomáhající pracovník dosáhnout
toho, aby se klient se situací co nejlépe vyrovnal. Nároãná situace totiÏ nepfii‰la odkudsi
odjinud nezávisle na klientovi. Situace je nároãná díky tomu, Ïe je jako taková hodnoce-
na klientem. Dosti ãasto klient vznik a prÛbûh nároãné situace pomáhal reÏírovat.

Îivotní pohyby, uskuteãÀující tfii základní moÏnosti ãlovûka, jsou podle Patoãky
(1970) tyto:

• pohyb zakotvení ãi zapou‰tûní kofienÛ, pfiijetí toho, co je jiÏ zde, pohyb odkázanosti
a pfiimknutí, sféra intimních vazeb,

• pohyb sebeprodlouÏení, sféra obstarávání a starání, sféra rolí, pfietváfiení vûcí a ovliv-
Àování lidí, sféra, kde se dáváme k dispozici a sami k dispozici jsme, sféra „primární
práce“ a boje o sebeprosazení,

• pohyb prÛlomu ãili vlastního sebepochopení, pohyb vztahování se k univerzu jako
k celku, postavení se ãelem k vlastní koneãnosti, napojení se na m˘ty.

Aktivita oznaãovaná v jazyce jedním slovem zmûní v kontextu tfií pohybÛ svou pod-
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statu: napfi. tanec pomáhá v rámci prvního pohybu ke sbliÏování partnerÛ, tanec je také
spoleãenská konvence (druh˘ pohyb), tanec je i prostfiedkem k navození extáze pfii
náboÏenském ritu (tfietí pohyb). Jako jin˘ pfiíklad vezmûme vyprávûní pfiíbûhÛ.V souvis-
losti prvního pohybu mÛÏe posilovat intimní vazby ãlenÛ rodiny, v rámci pohybu
druhého mÛÏe podpofiit image vypravûãe, v rámci tfietího mÛÏe jít o m˘tus a v˘kladové
komentáfie k nûmu.

Jazykem stejnû pojmenovávané vûci a bytosti mohou také figurovat ve v‰ech tfiech
Ïivotních pohybech a stejnû jako u ãinností bude jejich oznaãení díky jinému kontextu
dostávat jin˘ v˘znam. Partner je buberovsk˘m „Ty“ v rámci prvního pohybu, v rámci
druhého je buberovsk˘m „Ono“, nebo mÛÏe b˘t vztah k nûmu proÏíván jako cesta ke
spáse. I samotná kategorie svûta se ve tfiech kontextech Ïivotních pohybÛ bude promû-
Àovat: svût je jednou prostor, v nûmÏ hledáme bezpeãné místo (první pohyb), podruhé
prostfiedím obstarávání na‰ich potfieb (druh˘ pohyb), potfietí poukazem k silám zásvût-
ním (tfietí pohyb).

O tom, Ïe tfii pohyby popsané Patoãkou mají univerzální charakter, není pochyb.
I kdyÏ jejich vztaÏení na rÛzné kultury, rÛzné historické epochy a na rÛzné skupiny
pfiinese rozdílnost „náplní“.Ale pfiedem si mÛÏeme b˘t jisti, Ïe vÏdy v‰echny sféry
obsaÏeny a obsazeny budou.

Napfi. ãlovûk „pÛvodního prostfiedí“, o nûmÏ tak rádi spekulují psychobiologové,
pravdûpodobnû vûnoval druhému pohybu jen minimum úsilí. Soudí se, Ïe obstarávání
obÏivy mu zabralo asi pûtinu toho ãasu, kdy nespal. Ostatní ãas vyplÀoval hrami a nábo-
Ïensk˘mi obfiady (tfietí pohyb). Nicménû lov na mamuta i sbírání plodÛ rostlin byly
nepochybnû prací. Sféra prvního pohybu – domov – byla u tohoto ãlovûka z na‰í dne‰ní
perspektivy minimalistická, pfienosná, budovaná z okamÏitû a snadno dostupného
materiálu (kosti, kÛÏe, vûtve), pfiípadnû nebyla budovaná vÛbec, protoÏe se bydlelo
v jeskyni.Ale nepochybnû ‰lo o domov.

Jedna z typologií uplatÀovan˘ch sociology na souãasnou západní spoleãnost ji dûlí na
subkulturu konzervativní (tradicionalistickou), opírající se o tradiãní náboÏenství
a s ním související provûfiené hodnoty i zpÛsoby chování, modernistickou, vyznávající
ideál osobního úspûchu a konzumu jako znaku spoleãenské prestiÏe, a postmateriální

(kulturnû tvofiivou), která je orientovaná na osobnostní rozvoj, spiritualitu, vzdûlání
a uchování pfiírody. První a tfietí z tûchto skupin proÏívají pohyb prÛlomu v náboÏen-
sk˘ch pfiedstavách.Ty jsou u postmaterialistÛ sice neurãitûj‰í a smí‰enûj‰í neÏ u tradicio-
nalistÛ, nicménû obû skupiny náboÏenské pfiedstavy nepostrádají. Mohlo by se zdát, Ïe
druhá skupina, jdoucí za vysokou spoleãenskou prestiÏí a materiálními hodnotami
(mimochodem zcela jistû nejpoãetnûj‰í), která náboÏenství odmítá nebo je k nûmu
velmi vlaÏná, na tfietí pohyb rezignovala. Dá se v‰ak najít dÛkaz, Ïe tomu tak není –
v˘razem pohybu prÛlomu je u této skupiny napfi. kult celebrit, pûstovan˘ masov˘mi
sdûlovacími prostfiedky. Lidé se vztahují k ÏivotÛm celebrit podobnû, jako se pohané
vztahovali k peripetiím mytologick˘ch pfiíbûhÛ o boÏstvech ob˘vajících jejich Parnas.
Nikoliv náhodou média nûkdy spojují jméno populárního zpûváka nebo herce s pfiídav-
n˘m jménem „boÏsk˘“.
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Detailnûj‰í ãlenûní základních struktur a substruktur pfiirozeného svûta mÛÏe mít
následující podobu, inspirovanou preferovan˘mi tématy soudobé filozofické antropolo-
gie (Coreth, 1996; Sokol, 1996, Sokol, 2002):

• osoba jako tûlo (tváfi, pohlaví, funkce tûla)
• osoba jako psychická entita („interesovanost“, temperament, emocionalita, inteli-

gence, odolnost)
• osoba jako obyvatel a organizátor prostfiedí (domov, okruh blízce znám˘, nezná-

mo)
• osoba jako bytost pohybující se v ãase svého Ïivota (vûková fáze, její potfieby

a „úkoly“)
• osoba jako souãást „privilegovaného My“, tj. okruhu nejbliÏ‰ích lidí, rodiny
• osoba jako ãlen spoleãnosti (vãetnû sféry sousedsk˘ch vztahÛ, práce, ekonomiky

a politiky)
• osoba jako bytost pohybující se v historickém ãase (napojení na „velké dûjiny“)
• osoba jako bytost hledající smysl a fiád, vztahující se k „absolutnímu horizontu“
Tvrzení Patoãkova Ïáka Bûlohradského (1991), Ïe pfiirozen˘ svût není tematizovateln˘

na pÛdû objektivních vûd a jeho struktura je odhalitelná jen na pÛdû osobního vûdomí,
by platilo, pokud bychom se drÏeli Husserlovy ostré distinkce mezi filozofií a matemati-
zovanou pfiírodovûdou. O moÏnosti udrÏet pfiedpoklad opaãn˘, totiÏ Ïe struktury
pfiirozeného svûta a vûdeck˘ch objektivací propojitelné jsou, svûdãí fenomenologick˘
psychologick˘ v˘zkum, kter˘ v USA rozvíjí zejména skupina pÛsobící na univerzitû
v Duquesne (Hein a Austin, 2001). Podle pfiehledu vypracovaného citovan˘mi autory má
tento v˘zkum dvû vûtve.Tzv. empirick˘ fenomenologick˘ v˘zkum byl zahájen
Adrianem van Kaamem v ‰edesát˘ch letech dvacátého století. Jeho prÛkopnická práce
se zab˘vala zku‰eností porozumûní. Byla inspirována v té dobû velmi vlivnou psychote-
rapeutickou teorií Carla Rogerse. Kombinovala kvantitativní a kvalitativní pfiístup.
V prvním projektu 365 studentÛ popsalo zku‰enost porozumûní v kontaktu s nejbliÏ‰í-
mi lidmi, jejich v˘povûdi pak byly podrobeny zpracování podobnému obsahové anal˘-
ze, pfiiãemÏ byla zji‰Èována i míra shody mezi posuzovateli. Nebyla v‰ak uÏita soustava
pfiedem dan˘ch kategorií, do nichÏ by posuzovatelé v˘roky tfiídili. Postup velmi pfiipomí-
ná dnes uÏívan˘ postup zkoumání vycházející z tzv. zakotvené teorie. Podobnû jako
Kaam postupoval v sedmdesát˘ch letech Giorgi, kdyÏ studoval, co pro bûÏné lidi,
nezatíÏené vûdeck˘mi teoriemi, znamená koncept uãení.Ambicí Giorgiovou bylo dojít
od vysoce osobních strukturálních popisÛ jednoho fenoménu k obecnému ãili syntetic-
kému strukturálnímu popisu.V‰echny tyto postupy se opírají o bûÏn˘ jazyk úãastníkÛ
v˘zkumu.

Druhou vûtví tohoto typu v˘zkumu je tzv. hermeneutick˘ fenomenologick˘ v˘zkum,
kter˘ se také chce vyh˘bat pfiedpojat˘m teoretick˘m konstrukcím.V˘zkumník mÛÏe
nanejv˘‰ podat popis fenoménu, o kter˘ se zajímá, v kontextu nûkolika perspektiv.
K nim pfiidá kaÏd˘ dal‰í ãtenáfi v˘zkumníkovy práce perspektivy dal‰í. Îádná preferova-
ná perspektiva neexistuje, stejnû jako neexistuje Ïádn˘ koneãn˘ v˘sledek zkoumání.
Hermeneutick˘ v˘zkum proto kombinuje zdroje dat (vlastní zku‰enost v˘zkumníka,
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v˘povûdi jin˘ch osob, relevantní záznamy, popisy fenoménu v odborné a krásné literatu-
fie aj.). Proces interpretace dat je v rámci tohoto pfiístupu více zatíÏen preferencemi
v˘zkumníka neÏ v pfiípadû empirického fenomenologického v˘zkumu.

Není v‰ak Ïádn˘ dÛvod, proã by k porozumûní klientovu svûtu nemohly a nemûly
pfiispívat metody bûÏnû uÏívané v pomáhajících profesích k „hodnocení pfiípadu“.
KaÏdá ze struktur a substruktur klientova svûta je empiricky zkoumatelná u jednotlivé-
ho ãlovûka a také u jakkoliv definovan˘ch sociálních skupin. (I samo dûlení klientova
svûta na substruktury by se mohlo stát pfiedmûtem zajímavého empirického ‰etfiení.)
MoÏnost najít empirické indikátory doloÏíme pro struãnost jen jedním pfiíkladem
pro kaÏdou z kategorii detailnûj‰ího ãlenûní klientova svûta, které jsme navrhli v˘‰e:

• tûlesné schéma konstruované podle projektivní kresby vlastní postavy
• rozbor klientov˘ch voln˘ch asociací
• klientem pofiízené fotografie prostfiedí, které klient povaÏuje za svÛj domov
• „kfiivka vlastního Ïivota“, znázorÀující bilanci jednotliv˘ch období, body obratu

v minulosti a pfiedstavu budoucnosti
• genogram rodiny
• anal˘za pracovní zátûÏe vycházející z reakcí fiízen˘ch vegetativním nervov˘m

systémem
• obsahová anal˘za klientova vyprávûní o souãasném politickém dûní
• test morálního v˘voje.
V‰echny takové indikátory jsou samozfiejmû parciální v˘povûdí o jednom celku.

Jednotlivé indikátory se v‰ak v praxi jednotliv˘ch pomáhajících profesí stávají systé-
mem, celkem, kter˘ reprezentuje v‰echno ostatní, nebo alespoÀ pfiedstavuje privilegova-
nou bránu do klientova svûta. KlientÛv svût jako celek je tak zastínûn sv˘m jedním
aspektem, zplo‰tûn jednou metodou.

KlientÛv svût je zaplnûn reáln˘mi i imaginárními postavami. Postavy jsou zakompono-
vány do pfiíbûhÛ. Nûkteré postavy reprezentují spojence, nûkteré jsou vnímány jako
nepfiátelé. KlientÛv svût je rozprostfien v rozliãn˘ch prostfiedích.Tato prostfiedí jsou také
vÏdy hodnocena. Klient je díky urãité Ïivotní fázi nastaven na recepci urãit˘ch postav
a prostfiedí. (Napfi. v období dospívání na recepci „vzoru“, idealizované postavy ztûlesÀu-
jící „dokonalou muÏnost“ ãi „dokonalé Ïenství“.) Taková postava v‰ak nemusí mít
v klientovû svûtû reprezentaci, nebo i kdyÏ ji má, klient nemusí mít schopnost spojit se
s touto postavou. Klient je nastaven na urãité ãinnosti (napfi. mladíci na bojové hry,
star‰í lidé na péãi o vnouãata).

V pomáhajících profesích nevyhnutelnû dochází k vût‰ímu prolnutí klientova svûta
a pracovníkova svûta neÏ pfii jin˘ch druzích práce. Kromû formálnû definované role
klienta, zapadající do pracovníkovy sféry „pohybu sebeprodlouÏení“, aktivuje klientova
pfiítomnost v poli zájmu pracovníka i jiné pracovníkovy potfieby.V kontextu pracovníko-
va osobního pfiíbûhu mÛÏe b˘t klient „zástupcem“ reálné osoby, s níÏ mûl nebo má
pracovník tûÏkosti (napfi. klient s delikventním chováním je ztotoÏnûn s bratrem pracov-
nice, která za nûj v dûtství cítila odpovûdnost, protoÏe se rodiãe rozvedli, matka rodinu
opustila a pracovnice matku zaãala nahrazovat; klient – dítû s mentálním postiÏením –
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je ztotoÏnûn s vlastním, rovnûÏ postiÏen˘m dítûtem; pracovník má pedofilní orientaci,
klienti v dûtském vûku ho sexuálnû vzru‰ují).Aktivace této sféry má známé v˘hody –
dává práci siln˘ osobní motiv – i známé nev˘hody – klient je vyuÏíván k fie‰ení pracov-
níkova osobního problému.V kontextu tfietího Patoãkova pohybu mÛÏe b˘t klient
vnímán jako bliÏní, jako nûkdo, koho je tfieba zahrnout do kfiesÈanské lásky. Podobnou
funkci mÛÏe mít u nekfiesÈanÛ ideál sociální spravedlnosti.V˘hodou pro práci s klienty
je to, Ïe se aktivují u‰lechtilé, neosobní motivy, a nev˘hodou to, Ïe klient mÛÏe b˘t
nucen k „pfiestupu na víru“.

Také povaha sluÏby poskytované klientovi profiluje pracovníkovu roli i aktivaci
pfiíslu‰n˘ch substruktur z pracovníkova svûta.Tento vliv je moÏné popsat jako v˘zvu
více nebo ménû korespondující s pracovníkovou dispozicí ztotoÏÀovat se s urãit˘mi
archetypov˘mi postavami. UÏ sama volba profese a volba typu sluÏby mÛÏe b˘t v mno-
ha pfiípadech povaÏována za dobr˘ indikátor této pracovníkovy dispozice.

Pokud sluÏba otevírá klientovi nov˘ prostor, pokud chce roz‰ífiit pole jeho pfiirozené-
ho svûta, pak je pracovník vnímán jako prÛvodce reáln˘m svûtem.Takové jsou progra-
my postavené na obãanském poradenství, dobrovolnické pomoci, svépomocné progra-
my typu matefisk˘ch center, vzdûlávací programy aj. Pfii terapeutické práci, jejímÏ cílem
je podpora klientovy schopnosti reflexe vlastních potfieb a moÏností, které mu jeho
situace dává, je pracovník prÛvodcem po vnitfiním svûtû klienta. Poskytování pfiímé
pomoci typu potravin, ubytování, finanãních dávek staví pracovníka do archetypové
role rodiãovské, moÏná i do role zázraãného pohádkového pomocníka. Má-li sluÏba
povahu agresívní intervence (napfi. odejmutí t˘raného dítûte rodinû), je pracovník
nevyhnutelnû vnímán jako trestající autorita.

Zafiazení klienta do dlouhodobého intenzívního programu (stacionáfi pro lidi s mentál-
ním postiÏením, stfiedisko v˘chovné péãe, v˘cvik v sociálních dovednostech pro pacha-
tele domácího násilí) vyÏaduje u pracovníka roli vychovatele, uãitele. Pokud se pracov-
ník pokou‰í ovlivÀovat systém, jedná jménem klienta, prosazuje jeho zájmy, koordinuje
sluÏby, hodnotí kvalitu sluÏby apod., je v roli obhájce, ochránce, pfiímluvce. Pfii pfiemís-
tûní klienta do instituce ústavního typu, ve které klient tráví ve‰ker˘ ãas, je pracovník
tlaãen do role dozorce.

Pfii rozhodování o adekvátní sluÏbû bude vÏdy podstatnou otázkou, jak uvaÏovaná
sluÏba do klientova svûta zasáhne. Pfiedstavuje roz‰ífiení klientova svûta? Naplnûní
frustrovan˘ch potfieb? V jaké úloze se mají pracovníci sociální sluÏby v klientovû svûtû
objevit a v jaké úloze se tam objeví? Je tato úloha adekvátní vzhledem k tomu, co klient
v dané chvíli potfiebuje? Pracovník mÛÏe v závislosti na svém vzdûlání a v˘cviku nabízet
reflexi a spoléhat na klientovu schopnost reflexe vyuÏívat.Tato schopnost v‰ak mÛÏe
b˘t oslabena tím, Ïe klient má tûÏkou depresi nebo je pfiíli‰ mlad˘.V takovém pfiípadû je
lep‰í, kdyÏ pracovník do klientova svûta vstoupí v roli, která není obsazena, vezme na
sebe odpovûdnosti a rizika s tím spojená, a tím klientovi prospûje.

Napfi. dospívající „riziková mládeÏ“ má silnou potfiebu vzoru, se kter˘m by se mohla
identifikovat. Rekvalifikaãní program mÛÏe takovou postavu nabídnout v podobû mistra
odborného v˘cviku. Mistr je pro klienty zajímavûj‰í neÏ ‰kolená psychoterapeutka, která
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by se pfii své práci s klienty pohybovala v rovinû reflexe, a to jednak tím, Ïe umí opravo-
vat auta a motorky, i tím, Ïe je tvrd˘ a spravedliv˘ (pokud takov˘ opravdu je).Takov˘
mistr je ztûlesnûním postavy, pro niÏ existuje v klientovû svûtû pfiedem pfiipravené
schéma. Pokud není zaplnûno mistrem, mÛÏe ho zaplnit vÛdce delikventního gangu.
·estnáctiletá matka, kterou její rodina zavrhla a která má sama vychovávat dítû, potfiebu-
je spí‰e neÏ pfiísn˘ dozor v azylovém domovû pro matky s dûtmi osobu, která bude
suplovat její matku – podpofií ji v nároãn˘ch situacích, za‰kolí ji v potfiebn˘ch doved-
nostech, pfiípadnû poskytne i pfiímou materiální pomoc. Osamûle Ïijící, ‰patnû pohybli-
vá stará Ïena potfiebuje pfiedev‰ím kontakt se svou rodinou, tedy sluÏbu, která takov˘
kontakt podporuje, pfiípadnû sluÏbu, která ho bude suplovat. Mlad˘ ãlovûk s mentálním
postiÏením potfiebuje totéÏ, co jiní mladí lidé – pfiíleÏitost ke vzdûlávání, pfiíleÏitost ke
kontaktÛm s opaãn˘m pohlavím, pfiíleÏitost k získání práce, pfiíleÏitost k maximální
moÏné samostatnosti. Prostfiedí tradiãního ústavu mu tyto pfiíleÏitosti drasticky limitova-
lo nebo mu je vÛbec nedávalo.Ale ani docházka do denního stacionáfie nemusí pro
takového klienta pfiedstavovat adekvátní formu péãe, pokud typem nabízen˘ch progra-
mÛ na klientovy potfieby neodpovídá. Klienti s mentálním postiÏením b˘vají, jak známo,
zachyceni do pevn˘ch vazeb rodiãovské „opiãí lásky“.Taková láska klientovi zavírá
jeden sektor jeho pfiirozeného svûta, takÏe adekvátní program by mu mûl tuto sféru
otevírat.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe aplikovan˘ fenomenologick˘ v˘zkum by mohl mapovat
• struktury klientova svûta
• rozsah klientova svûta
• míry zvládání svûta
• v˘vojové charakteristiky svûta
• v˘zvy obsaÏené v klientovû svûtû a
• moÏnosti roz‰ifiování klientova svûta
Takov˘ v˘zkum by pomáhal rozhodování o vhodném typu sociálních sluÏeb pro

urãitého klienta (klienty) a usnadÀoval hodnocení efektivity sluÏeb. NavrÏen˘ pfiístup
by bylo vhodné uplatnit zejména tehdy, kdy je klientÛv spoleãensk˘ hendikep natolik
závaÏn˘, Ïe je evidentní, Ïe na poskytované sluÏbû bude klient dlouhodobû nebo celoÏi-
votnû závisl˘.
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1. Legitimace a profesionalizace sociální práce 
v dne‰ním Rusku

Legitimace sociální práce

Legitimace je proces, v nûmÏ sociální práce dochází svého uzná-
ní, definují se, jsou chápány a ve spoleãnosti se vyjasÀují její funkce
a cíle. RÛzné segmenty spoleãnosti, vãetnû pfiíslu‰níkÛ ostatních
profesí, politikÛ a vefiejnosti, ov‰em nûkdy stejnou problematiku
definují rozdílnû.

V prÛbûhu devadesát˘ch let procházelo Rusko znaãn˘mi politic-
k˘mi, ekonomick˘mi, sociálními a kulturními promûnami, jejichÏ
rozmûr a hloubka mûly dramatick˘ dopad na Ïivoty obyãejn˘ch lidí.

Jako reakce na tyto zmûny se objevily nové vzdûlávací programy
a pomáhající profese rozvinuly své rozsáhlé sítû po celé zemi.Tak
byla v roce 1991 do Ruska uvedena sociální práce jako profese
a vzdûlávací program. Na akademické pÛdû se objevila v dobû
v˘znamn˘ch politick˘ch reforem, uprostfied dlouhodobé ekonomic-
ké krize a v kontextu vzrÛstající sociální diferenciace. Byla pfiijata
nová legislativa vztahující se k sociálním sluÏbám a vyvinuly se
nové koncepty.

Bûhem devadesát˘ch let zaÏilo Rusko rozvoj sociálních sluÏeb
v rÛzn˘ch formách.V rámci odpovûdnosti ministerstva práce
a sociálních vûcí byla zfiízena ‰iroká síÈ sociálních sluÏeb.
Ministerstvo zdravotnictví a sociální péãe uvedlo do bûÏného
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a speciálního ‰kolství, nemocnic a center du‰evního zdraví sociální
pedagogy a sociální pracovníky. Mnohé agentury sociální práce
hledají za úãelem budování pozitivních vztahÛ s komunitami nové
formy organizace a snaÏí se rozvíjet novou filozofii sluÏeb.

V kontextu pfiechodného období, kdy bylo mnoho lidí v Rusku
postiÏeno sociálním vylouãením kvÛli vûku, pohlaví, chudobû,
postiÏení nebo místu bydli‰tû, byla ãinnost sociálních pracovníkÛ
povaÏována za dÛleÏitou.

Vzdûlání a profesionální v˘cvik sociálních pracovníkÛ se nyní
etablovaly ve více neÏ 120 institutech vy‰‰ího vzdûlávání na celém
území Ruska. Kvalita tohoto vzdûlání dosahuje díky intenzívním
národním a mezinárodním v˘mûnn˘m programÛm dobrého stan-
dardu.Av‰ak legitimace sociální práce je ztíÏena nûkter˘mi trendy
paralelního v˘voje nebo nedostatky, jak vnitfiní, tak vnûj‰í povahy,
ve fungování sociální práce samotné.

Kvalitu sluÏeb a motivaci zamûstnancÛ ovlivÀují nedostaãující
finanãní zdroje na federální a místní úrovni. K prestiÏi sociální
práce jakoÏto profese nepfiispívají ani nízké platy. Naprostá vût‰ina
zamûstnancÛ v centrech sociálních sluÏeb nemá vysoko‰kolské
vzdûlání v oboru sociální práce.

Po úspû‰ném absolvování univerzity je absolventÛm udûlován
titul „Specialista na sociální práci“. Existuje také pozice
„Specialista na sociální práci“, která mÛÏe, ale i nemusí b˘t zaãle-
nûna do zamûstnaneckého t˘mu organizace, v závislosti na organi-
zaãním schématu této spoleãnosti, jak bylo schváleno místní státní
správou a federálním ministerstvem.V rámci t˘mu zamûstnancÛ
konkrétní organizace mÛÏe existovat také pozice „sociální pracov-

ník“. Plat odborníka na sociální práci dosahuje kolem 540 dolarÛ
roãnû, coÏ pfiibliÏnû odpovídá platu zdravotní sestry a dvûma
tfietinám platu uãitele ve ‰kole. Plat sociálního pracovníka ãiní asi
360 dolarÛ roãnû (prosinec 2003).Absolventi univerzit (nikoli
nutnû oborÛ sociální práce) pfiesto nûkdy pfiijímají takto ‰patnû
placená pracovní místa kvÛli nedostatku jin˘ch pracovních míst.

V kontextu post-komunistického Ruska je sociální práce spoleãnû
se státními a obãansk˘mi iniciativami vedle jin˘ch profesí v˘znam-
n˘m partnerem pro zaji‰tûní toho, aby nebyl zanedbáván obecn˘
prospûch. Nyní, kdyÏ obyvatelé Ruska ãelí zmafien˘m nadûjím
a nedodrÏen˘m slibÛm, se akutní potfieba efektivních sluÏeb sociál-
ní práce stává je‰tû zfiejmûj‰í. Ov‰em kvalita v˘konu sociální práce
bude do znaãné míry záviset na úrovni profesionalismu tûch, ktefií
své funkce pod tímto zastfie‰ujícím názvem vykonávají.

A. Flexner (viz Reeser a Epstein 1996: 70–72) uvádí jako nejdÛle-
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Ïitûj‰í rysy nûjaké profese následující: podíl na intelektuálních
operacích nesoucí s sebou individuální odpovûdnost, vyuÏití vûdy
a poznání k praktickému úãelu, aplikace znalostí pomocí pedago-
gicky pfienosn˘ch technik, samostatnou organizaci, altruistickou
motivaci, schopnost profesionálního vûdomí sebe sama (viz Reeser
a Epstein 1996: 70–71). Pozdûj‰ím pfiíkladem v˘ãtu profesních
atributÛ je Millersonova ‰kála (1964), která obsahuje vyuÏití doved-
ností vycházejících z teoretick˘ch znalostí, vzdûlání a v˘cvik v tûch-
to znalostech, kompetentnost profesionálÛ ovûfiovaná zkou‰kami,
soubor pravidel chování pro zaji‰tûní profesní integrity, vykonávání
sluÏeb pro blaho spoleãnosti, profesní asociace, sdruÏující ãleny.

Jak˘ soubor charakteristik by byl vhodn˘ pro ruskou sociální
práci? Aãkoli kaÏd˘m rokem pfiichází do rÛzn˘ch agentur sociální
práce více absolventÛ univerzit, mnoho jich bude usilovat o lépe
placená pracovní místa. Kvalifikace zamûstnancÛ bude tedy v rozvo-
ji sociálních sluÏeb v Rusku nadále bolestn˘m problémem.

V Moskvû a v regionálních centrech jsou pravidelnû pofiádány
konference na teoretická a praktická témata, publikují se nové
uãebnice pro studenty, vedle nich také sborníky z konferencí
a periodické magazíny.

Sociální práce a sociální pedagogika jsou si, pokud jde o jejich
poãátky v této zemi, co se t˘ãe jejich kurikula profesního v˘cviku
a deklarovan˘ch cílÛ, velmi podobné. Nûkdy se lze v rámci stejného
prostfiedí setkat s obûma soubory specialistÛ, coÏ mÛÏe zapfiíãinit,
Ïe rozdûlení jejich úkolÛ pÛsobí zvlá‰tním dojmem. Na poãátku
devadesát˘ch let se ustavily ãtyfii profesionální asociace (Asociace
sociálních pedagogÛ a sociálních pracovníkÛ, Asociace sociálních
pracovníkÛ, Asociace zamûstnancÛ sociálních sluÏeb a Asociace
‰kol sociální práce), rozvinula se a novû etablovala speciální perio-
dika.

KKoonnssttiittuuccee ssoocciiáállnníí pprrááccee

Konstituce je proces, v nûmÏ vzdûlávací politika formuje praxi
sociální práce a praxe zpûtnû ovûfiuje a koriguje vzdûlávání.
Profesní vzdûlávání sociálních pracovníkÛ probíhá od roku 1991,
kdy byla sociální práce uvedena do Ruska v podobû profese a vzdû-
lávacího programu. Existuje národní standard, kter˘ reguluje obsah
vzdûlávání.Vzdûlání v oboru sociální práce dnes existuje v rÛzn˘ch
formách: pûtilet˘ specializovan˘ program, v ruském vzdûlávacím
systému tradiãní, na nûkter˘ch univerzitách ãtyfilet˘ bakaláfisk˘
program, na tfiech univerzitách v Rusku dvoulet˘ Master program,
jeden mezinárodní Master program na soukromé ‰kole: Moscow
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school of social and economic sciences.
Tato situace vede mezi pedagogy i mezi praktiky k mnoha disku-

sím o v˘znamu a potfiebû takov˘chto programÛ. Pfiitom pfii pfiijímá-
ní studentÛ na katedry sociální práce mezi kandidáty obvykle
vládne velká konkurence. Obdobnû jako v pfiípadû sociálních vûd
a humanitních oborÛ se tento obor v poslední dobû stal velmi
populárním.

V oboru sociální práce neexistuje doktorandsk˘ studijní program.
Doktorskou práci se sociálnû-pracovní tematikou lze ov‰em obhájit
v rámci sociologie a pfiíbuzn˘ch disciplín (psychologie, pedagogi-
ka). Pfiíklad ze Saratova:Vzdûlávání v oboru sociální práce na
katedfie sociální práce na Saratov State Technical University (SSTU)
existuje od roku 1991. Katedra nabízí následující programy: MSW,
BSW, diplom v oboru sociální práce (pûtilet˘ program), Kandidát
sociologie, Doktor sociologie.V˘zkumné zájmy fakulty jsou soustfie-
dûny na sociální nerovnosti, sociální exkluzi, deviace, kulturu
mládeÏe a subkultury, efektivnost strategií sociální politiky,
tematiku nezamûstnanosti, stárnutí, zdravotního nebo du‰evního
postiÏení, gender vztahy a kulturní odli‰nosti. Do kurikula studentÛ
masters oborÛ v sociální práci a do kurikula studentÛ postgraduál-
ních programÛ sociologie byly zavedeny gender studies.

Studenti získávají vzdûlání a procházejí v˘cvikem.To, zda pfii
poskytování sluÏeb praktici vyuÏívají dovedností zaloÏen˘ch na
teoriích, záleÏí na tom, zda jsou praktici profesionálnû kvalifikovaní.
Mnoh˘m z nich chybí zázemí odpovídajícího vzdûlání.
Poskytovatelé sluÏeb povaÏují univerzitní vzdûlání za pfieváÏnû
teoretické, ov‰em na konci devadesát˘ch let a na poãátku prvního
desetiletí jednadvacátého století pfiipou‰tûjí potfiebu dal‰í kvalifika-
ce, vyjadfiují pfiání pracovat vedle lidí, ktefií vystudovali obor sociál-
ní práce, zajímají se o nové pfiístupy v oblasti práce s lidmi.

My za nejdÛleÏitûj‰í témata povaÏujeme následující: v národním
standardu pro vzdûlávání v oboru sociální práce se vûnuje pfiíli‰
málo ãasu terénní praxi, existuje ‰patn˘ pomûr mezi vzdûláváním
a praxí, absence dobr˘ch uãebnic napsan˘ch studentÛm pfiístup-
n˘m jazykem a vycházejících z reflektované praxe, nesoulad mezi
západním a rusk˘m chápáním teorií sociální práce, studenti v dobû
absolutoria nevidí dobré pfiíleÏitosti profesní dráhy, neboÈ plat
profesionálního sociálního pracovníka (odborník na sociální práci)
ve vefiejn˘ch sluÏbách je velmi nízk˘, a soukromá sociální práce
není rozvinutá.

with the analysis
of the processes

of legitimation,
professionalisa-
tion and consti-
tution of social

work in
today’s Russia.
In addition to

functionalist and
critical perspecti-

ves on these
three processes,

in its second
part the paper

employs pheno-
menological

approach loo-
king into every-

day life theory of
social work that
is constructed in
routine work at

the social service
agencies.



71SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

AKADEMICKÉ
statěPROFESIONÁLNÍ ROZVOJ... / E. IARSKAIA-SMIRNOVA, P. ROMANOV

PPrrooffeessiioonnaalliizzaaccee ssoocciiáállnníí pprrááccee

Profesionalizace je proces, v nûmÏ je praxe sociální práce formována profesí. Ke
konceptu profesionalizace existují rÛzné pfiístupy (viz Reeser a Epstein, 1996; Larsson,
1977; Jones a Joss, 1995; Iarskaia-Smirnova a Romanov, 2000). Nûktefií sociologové ji
popisují jako pozitivní a progresívní sílu, která prospívá „obecnému zdraví sociálního
tûla“ (Durkheim, 1933: 29) a zpÛsobem minimalizujícím sociální konflikt a dezintegraci
napomáhá sociální zmûnû.Tento pfiístup se zab˘vá problematikou dûlby práce a vzná‰í
otázku, jaké potfieby spoleãnosti naplÀují profesní funkce tûchto povolání (Etzioni,
1964; Parsons, 1951).

Dal‰í pfiístup k profesionalizaci pfiedstavují kritická stanoviska, vãetnû marxistick˘ch
a neo-marxistick˘ch vizí, podle nichÏ profese ve svém úsilí udrÏet nebo získat moc
a status v tfiídním systému podporují status quo (viz napfi. Mills, 1953; Freidson, 1970;
Larson, 1977). KaÏdá profese se snaÏí jasnû definovat okruh problémÛ spadajících do
její kompetence, coÏ sice limituje její pohled na svût, ov‰em umoÏÀuje jí to nárokovat si
specifické a právnû podpofiené oblasti kompetence.Tato základní strategie profesionali-
zace mÛÏe pÛsobit váÏné konflikty mezi profesionály a tûmi, kdo usilují o naru‰ení
jejich monopolního postavení, pokud jde o jejich status a odbornost.V pfiípadû sociální
práce má tento konflikt dva hlavní body.

Zaprvé, absolventi kateder sociální práce ãasto naráÏejí na nepfiátelství pfii nástupu do
práce v oblasti sociálních sluÏeb, kde je vût‰ina pracovních míst zastávána lidmi s nevy-
hovujícím dosaÏen˘m vzdûláním a profesionální zku‰eností. Oni „profesionálové“, ktefií
nastoupili do práce bez diplomu, nejenÏe zabírají místa, o nichÏ se pfiedpokládá, Ïe by
mûla b˘t otevfiena kvalifikovan˘m sociálním pracovníkÛm, ale také utváfiejí psaná
i nepsaná kritéria profesionální ãinnosti a pojetí kvality sluÏeb: postupy, které mohou,
ale nemusí korespondovat se stávajícími modely sociální práce.

Zadruhé, sociální práce se jakoÏto nová profese v nûkter˘ch oblastech pfiekr˘vá
s nov˘mi i tradiãními profesemi, které moÏná také právû procházejí obnovou. Jejich
pfiíkladem jsou sociální pedagogika a praktická psychologie. SoubûÏnû se vzrÛstem
popularity sociální práce byl v Rusku velk˘ zájem o „praktickou psychologii“. Mnoho
univerzit zaãalo nabízet vzdûlání a krátkodobé v˘cvikové programy pro terapeuty.TudíÏ:
„Tam, kde se rÛzné profese vûnují podobn˘m oblastem práce, se mohou hranice mezi
nimi pfiekr˘vat a vyústit v konflikt.To se ãasto projeví rozdíly v hodnotov˘ch soubo-
rech, které rÛzné profese vyznávají, pfiiãemÏ kaÏdá skupina prohla‰uje za legitimní svá
vlastní teoretická paradigmata nebo metody práce.“ (Jones a Joss, 1995: 18.)

2. Sociální práce „v‰edního dne“
Restrukturalizace ruského prÛmyslu vedla k tomu, Ïe se na pracovním trhu objevilo

velké mnoÏství nezamûstnan˘ch.Tito lidé se v devadesát˘ch letech stali jádrem sociál-
ních sluÏeb.V Saratovû, kde jsme provádûli ná‰ v˘zkum, otevfielo vytvofiení pracovních
míst ve „sféfie sociálních sluÏeb“ moÏnosti najít zamûstnání stovkám lidí, z nichÏ velká
vût‰ina jsou Ïeny. Pouze 1,5 % pracovníkÛ v sociální práci jsou muÏi, ktefií pracují jako
fiidiãi a údrÏbáfii, nûkolik z nich jako administrátofii. Hlavní zamûstnání, která sociální
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pracovníci vykonávali, neÏ pfii‰li do sociálních sluÏeb, byla práce v prÛmyslové v˘robû,
úãetnictví, strojírenství, vzdûlávání.V na‰em prÛzkumu v nûkolika agenturách bylo
obtíÏné najít jediného sociálního pracovníka, kter˘ by mûl za sebou univerzitní v˘cvik
v oboru sociální práce, a to navzdory skuteãnosti, Ïe ve mûstû a v regionu existují tfii
univerzitní programy sociální práce.

Zdá se, Ïe vertikální mobilita uvnitfi tûchto organizací mÛÏe b˘t více determinována
neformálními vztahy s fieditelem agentury neÏ takov˘mi formálními atributy, jako je
vzdûlání a schopnost nalézat nové metody práce (Blau, 1963). Jedním z vysvûtlení dané
situace je, Ïe tento organizaãní fiád byl sestaven street-level byrokracií na obranu vlast-
ních zájmÛ. Ov‰em vy‰‰í úrovnû hierarchie uvnitfi domény sociální práce také souhlasí,
Ïe formální v˘cvik je pro profesní dráhu v sociální práci aÏ druhofiad˘m faktorem.

Pro rozvoj sociální práce v rusk˘ch regionech se nejdÛleÏitûj‰ími regiony stala Centra
sociálních sluÏeb. Pracovní podmínky a v‰ední problémy jsou zde podobné po celém
Rusku. KaÏdoroãní fluktuace pracovníkÛ zde ãiní kolem 15–20 % (je vy‰‰í ve venkov-
sk˘ch oblastech neÏ ve mûstech).

Pojem street-level byrokracie byl poprvé pouÏit Michaelem Lipskym (1980), kter˘
provádûl v˘zkum ve ‰kolách, v fiadách policie a v agenturách sociální péãe, v právních
a jin˘ch sluÏbách. Mezi zamûstnanci takov˘chto sluÏeb v rÛzn˘ch zemích existují
podobnosti jak v obsahu jejich povinností, tak v pracovních podmínkách. Práce zamûst-
nancÛ sociálních sluÏeb je charakterizována vysokou autonomií a neustál˘m stresem
zpÛsoben˘m velk˘m pracovním zatíÏením a emocionální povahou jejich zamûstnání.

Ná‰ v˘zkum ukazuje, Ïe byrokratické struktury v sociální práci se dnes stávají plnû
formované a upevnûné. Znamená to, Ïe rychlost transformace sociálních sluÏeb, kterou
si vyÏádal pfiechod od komunismu, je nutnû pomalá, zatímco postupy administrativní
kontroly v agenturách se upevÀují a ‰ífií.Takovéto postupy odráÏejí specifika sociální
práce v moderních podmínkách: specifickou organizaãní kulturu zdûdûnou ze sovût-
sk˘ch sobes (agentury sociální péãe) a také vliv zku‰enosti sociální práce ze Západu,
kter˘ je v Rusku patrn˘ jak na federální, tak na lokální úrovni.

Jedním z atributÛ organizaãní kultury je jazyk. KdyÏ lidé spoleãnû po del‰í dobu
vykonávají nûjakou ãinnost, zpravidla si vynaleznou speciální termíny, Ïargon, idiomy,
které vyznaãují pfiíslu‰nost lidí k jistému cechu. Jazyk nûjaké instituce napomáhá
sociálnímu vûdci dekonstruovat ideologii této profese, její symbolické rysy, které jsou
tak ãasto brány jako danost a nediskutuje se o nich. Navíc, termíny popisující sociální
problémy jsou nejen produkty sociálních vztahÛ, ale i nástroji konstruujícími sociální
fiád.

Podle na‰ich etnografick˘ch pozorování ve dvou Centrech sociálních sluÏeb
v Saratovû existuje nûkolik oblastí agenturního Ïargonu. První oblast se vztahuje k defi-
nicím klientÛ. Klient je zde brán jako okrajová osoba, je touto institucí marginalizován.
Velmi diskutovan˘m tématem jsou specifika denního reÏimu sociálního pracovníka.
Skrytá nespokojenost s namáhav˘m „úfiadováním“ souvisí s vyplÀováním velkého
mnoÏství zpráv, které mÛÏe sociální pracovnici pfiivádût k ‰ílenství: své úkoly naz˘vá
„sbírat razítka“, „z tûch papírÛ se ãlovûk zblázní“. Domácí peãovatelé – sociální pracov-
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níci, ktefií pomáhají star‰ím a postiÏen˘m v jejich domovech a musejí bez dopravního
prostfiedku ujít dlouhé vzdálenosti po okrsku – sami sobû fiíkají „sluhové s trakafiem“
a „pracují nohama“, kdyÏ po domech nav‰tûvují klienty.

Mezi zamûstnanci sociálních sluÏeb je obtíÏné najít nûkoho, kdo by byl spokojen se
sv˘m platem. Proto obvykle s posmû‰kem fiíkají „v˘plata, plakali jsme vãera“. Dokonce
ani dal‰í pfiíplatky a malé odmûny, které jsou nûkdy vypláceny tûm, koho postihlo
ne‰tûstí, chudoba a bezmocnost, nepovaÏují za skuteãnou finanãní pomoc. O takov˘ch
odmûnách lze sly‰et ironické poznámky: „tri kopûjky“2 – coÏ zv˘razÀuje bezv˘znamnost
takovéto odmûny.

Sociální práce jako profese se v Rusku rozvíjí od roku 1991, a od té doby bojují
administrátofii sociálních sluÏeb s vysokou mírou zamûstnanecké fluktuace, pfiiãemÏ
vût‰ina lidí pracujících na tomto poli nemá formální kvalifikaci v oboru sociální práce.
Stát tím, Ïe pro kvalifikované sociální pracovníky pfiijal neadekvátní mzdovou politiku,
vlastnû upevnil ve spoleãnosti roz‰ífien˘ pfiedpoklad levné pracovní síly Ïen. Souãasné
ruské sociální sluÏby jsou skuteãnû uspofiádány takov˘m zpÛsobem, Ïe minimalizují
státní náklady – Ïeny jsou podnûcovány k efektivnûj‰í práci zdÛrazÀováním konvenãní-
ho Ïenství.V sovûtsk˘ch dobách na vefiejnosti pfievládala pfiedstava pracující matky,
a navzdory oficiální propagandû, která Ïeny zobrazovala jako rovnoprávné s muÏi, byly
hlavní Ïenské profese tradiãnû asociovány s domácími pracemi. Zatímco vysoké ukaza-
tele nezamûstnanosti mezi Ïenami dnes obhajují matefiství a v˘chovu dûtí jako nejdÛle-
Ïitûj‰í Ïenské funkce, sociální práce je prezentována jako nové Ïenské povolání, které
opût kopíruje tradiãní funkce ãlenÛ rodiny. Pfiedpokládá se, Ïe péãe o dûti, staré a ne-
mocné je pfiirozen˘m úkolem Ïen, kter˘ si osvojují od dûtství a kter˘ nevyÏaduje Ïádn˘
formální v˘cvik. Mezi absolventy univerzit v souãasn˘ch programech sociální práce
pfievládají Ïeny, coÏ se vysvûtluje genderovû podmínûnou strukturou volby vzdûlání
a profesní dráhy. Zfiídkakdy ov‰em po absolutoriu nastupují na pracovní místa ve
sluÏbách kvÛli extrémnû nízkému platu sociálních pracovníkÛ. Podle na‰ich pfiípado-
v˘ch studií jsou dnes v Rusku sociálními pracovníky star‰í Ïeny, které po uzavfiení
podnikÛ ztratily zamûstnání, nebo Ïeny s mal˘mi dûtmi.V obou pfiípadech je na sociální
práci nejvíce pfiitahuje flexibilní pracovní doba a etické motivy. Proto je odmûna sociál-
ních pracovnic povahy nikoli finanãní, ale spí‰e symbolické, díky ní naplÀují své „pri-
mární“ Ïenské poslání – v˘chovu vlastních dûtí a péãi o nemocné pfiíbuzné, coÏ kores-
ponduje s pfiedstavou spoleãnosti o „Ïenském údûlu“. Klienty sociálních pracovníkÛ
jsou pfiedev‰ím chudí, stafií, postiÏení, ov‰em i nejchud‰í klient ãasto dostává vy‰‰í
sociální dávky, neÏ je plat sociálního pracovníka, to pÛsobí konflikt identity a po‰kozuje
humanistické základy profesionální identity, pfiiãemÏ k nízké pracovní v˘konnosti
pfiispívá i absence profesionálního v˘cviku.

Závûr
RÛzné pfiístupy k legitimaci, konstituci a profesionalizaci sociální práce by nemûly b˘t

brány jako oddûlená hlediska. Dokonce kaÏd˘ z nich nûjak˘m zpÛsobem osvûtluje
funkce, metody a status sociální práce jako profese. Pouze v kombinaci s dal‰ími mÛÏe
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nabízet mnohotvárn˘ obraz procesu, kter˘m spoleãnost zaãíná dané povolání definovat
jako profesi, a coÏ je dÛleÏité, samo povolání se zaãíná definovat jako profese. Pro
sociální práci je dnes vhodnûj‰í profesionalismus typu reflektujícího praktika, kter˘
skrze vyjednávání sdílen˘ch v˘znamÛ ve specifickém kontextu sjednocuje kombinaci
teoretick˘ch a praktick˘ch znalostí, hodnot, kognitivních a behaviorálních dovedností.

V souãasnosti je uznávána potfieba tohoto partnerství mezi vzdûláváním a praxí
i partnerství v rámci rÛzn˘ch sektorÛ praktické sociální práce a dal‰ích pomáhajících
profesí. Pro posílení funkce tûchto partnerství a v˘cvikov˘ch mechanismÛ by bylo
velmi dobré roz‰ífiit informaãní, sdílecí a networkingové aktivity a podpofiit rozvoj
nevládních sociálních sluÏeb – vãetnû pfiím˘ch sluÏeb, lobbistick˘ch skupin a asociací.
Trh pracovních míst pro absolventy sociální práce je nyní celkem velk˘ a rozmanit˘,
etablovaly se vzdûlávací programy pro studenty a pracovníky státních i nevládních
agentur zab˘vajících se sociálními sluÏbami. Ov‰em vzrÛstá i potfieba vhodné profesio-
nální literatury, stejnû jako popularizace konceptu obãanské spoleãnosti a hodnot
sociální práce masmédií. Je také zapotfiebí efektivního mechanismu pro nezávislé
hodnocení sociálních sluÏeb, aby bylo moÏné zamûfiit se na vzdûlávací ãinnost a fund-
raising. DÛleÏité je, aby vláda, nadace a akademická obec vûnovaly pozornost a zamûfiily
více zdrojÛ smûrem ke krizov˘m problémÛm v oblasti sociální péãe a v˘znamu rozvoje
dovedností fie‰ení konfliktÛ, aby se podpofiil rozvoj v˘zkumu sociálních sluÏeb.
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1 Toto pojednání vychází z materiálÛ v˘zkumn˘ch projektÛ „Legitimace a profesionalizace sociální práce“ (vedoucí projektu Rolv Lyngstad, University of
Bodoe, Norsko) a „Post-sovûtské sociální zabezpeãení a profesionalizace sociální práce v Rusku“ (vedoucí projektu Elena Iarskaia-Smirnova, Saratov
State technical University, Rusko).
2 „Tri kopûjky“ znamenají idiomatick˘ termín pro „nic“ – 1 kopûjka = 0,01 rublu = 0,03 centu.
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Institucionální typologie péãe a dûlení její kvality

Vyjdûme z jednoduchého v˘roku: aÏ pfiíli‰ ãasto se kvalita a pova-
ha urãité sluÏby odvozuje od toho, jak˘ typ instituce ji poskytuje.
Nejhrubûj‰í a souãasnû nejsilnûj‰í typologií organizací, která je
souãasnû implicitním hodnocením kvality péãe, je dûlení na klasic-
kou, tj. institucionální, nebo také ústavní péãi o du‰evnû nemocné
na jedné stranû a na její protipól, péãi komunitní ãi deinstitucionali-
zovanou.

Toto srovnávání probíhá takfika kaÏdodennû, pfii rÛzn˘ch deba-
tách, ale hlavnû v praxi, napfiíklad pfii kontaktu zamûstnancÛ rÛz-
n˘ch zafiízení.Takové dûlení má samozfiejmû smysl, protoÏe druh
instituce nûjak˘m zpÛsobem pole péãe rozvrhuje.2 JenÏe pfii hodno-
cení podle typu instituce se hranice mezi rÛzn˘mi typy uspofiádání
péãe potichouãku usazují, stabilizují a zaãínají neproblematicky
spl˘vat s hranicemi mezi kvalitní a nekvalitní sluÏbou. Nebo s hrani-
cí mezi ‰patn˘mi a dobr˘mi principy.3 Pak se také stane, Ïe profe-
sionál z komunitní sluÏby chápe svoji sluÏbu jako kvalitnûj‰í neÏ
ústavní, pprroottooÏÏee je neústavní. KdyÏ srovnává jedno s druh˘m, fiíká,
ÏÏee jsou zaloÏeny na jin˘ch principech, a neptá se, jjaakk jsou ty princi-
py jiné.

O co nám tedy jde? Na pfiíkré dûlení, které fiíká, Ïe „tenhle druh
péãe nebo pfiístup existuje jen tady“ a „tamten zas jen tam“, se
zdráháme hned a neproblematicky pfiistoupit.V tomto textu se
chceme podívat etnografick˘ma oãima na „vnitfiek“ péãe, na to, co
profesionálové v praxi dûlají a jaké rÛzné efekty praxe pfiiná‰í.

V textu identifikujeme tfii logiky, které organizují práci profesioná-
lÛ s psychiatrick˘mi pacienty. Logiku asistované aktivity, logiku
asistované samostatnosti a logiku asistovaného propojování.Termín
„logika“ v na‰em ãlánku oznaãuje rámec péãe, kter˘ vytváfiejí sami
aktéfii péãe, profesionálové, tím, jaké cíle si kladou a jaké postupy
rozehrávají, a to ne pouze v deklarativních v˘rocích, ale v praktic-
k˘ch situacích, ve slovech, která pouÏívají, stejnû jako v aktivitách,
jeÏ realizují.Termíny aktivity, samostatnosti a integrace ãi zapojení
jsou pro psychiatrii klíãové. Platí to zejména pro tzv. rehabilitaãní
pfiístup a komunitní pfiístup. Stejnû tak, chceme poukázat, jsou tyto
koncepty zastfie‰ující v biologicky orientované psychiatrii. Pokud
nezÛstaneme jen pfii tom, co je na klasické psychiatrii tolik efektiv-
ní: její klasifikace, pfiifiazování diagnostick˘ch kategorií, rozli‰ování
a pfiedepisování medikací nebo ukonãování léãby, mÛÏeme si
v‰imnout i jin˘ch, obecnûj‰ích vzorcÛ. Podávání lékÛ se pfiece
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nedûje jen pro samotné podávání lékÛ. Za cel˘m pfiístupem stojí
cíle stfiednû- a dlouhodobé, které b˘vají i zde artikulované v termí-
nech „normalizace“ (srov. Moser, 2000), uzdravení nebo dosaÏení
sociálnû akceptovatelného chování.4

Zajímá nás, jak˘ je v tûchto jednotliv˘ch logikách údûl profesioná-
la. Jaká je povaha jeho intervencí a jaké jsou jejich následné efekty.
V závûru debatujeme tyto nároky ve vztahu k moÏnostem profesio-
nální reflexivity.

Etnografie jako nástroj sledování péãe
Za vhodnou formu sledování praxe sluÏeb péãe o du‰evnû

nemocné povaÏujeme etnografii. Etnografii zde chápeme jako zájem
o proces péãe, o to, jak se v kaÏdodennosti pfiekládají do reality
intence profesionálÛ, jejich pfiedstavy o péãi, i o to, jak je dosahová-
no v˘sledkÛ péãe.A samozfiejmû o to, jaké jsou to v˘sledky.

Etnograf se pfii v˘zkumu pohybuje v mnoha rozmûrech kaÏdoden-
ní praxe. Na rozdíl od pfievaÏujících technik v˘zkumu v psychiatrii
etnografie nesleduje jenom to, co si aktéfii myslí nebo co fiíkají (byÈ
to je samozfiejmû velmi dÛleÏitou souãástí praxe), stejnû jako
nesleduje pouze naplÀování nebo nenaplÀování standardÛ.5

Etnograf sleduje zcela pfiirozenû i to, co aktéfii ddûûllaajjíí.A také to, jjaaccíí

to jsou aktéfii. Je citliv˘ k tomu, Ïe obrovskou roli hrají nejenom
akce lidsk˘ch aktérÛ, ale také nejrÛznûj‰í prostfiedníci tûchto akcí.
Etnograf si v‰ímá toho, kdo co (anebo co koho) pouÏívá, kdo s k˘m
(co s ãím/kdo s ãím) se spojuje a jak˘ch efektÛ je tím dosahováno.

Jin˘mi slovy – etnograf se pohybuje na rovinû uuddáálloossttii, na rovinû
kaÏdodenního dûní. Událost je jeho analytickou jednotkou.Takto
rámovaná anal˘za pfiiná‰í zpût to, co b˘vá na okraji bûÏn˘ch tech-
nik sledování a hodnocení psychiatrické péãe – totiÏ zapomenuté
a peãlivû osekávané zku‰enosti z reáln˘ch událostí, nejistotu aktérÛ,
sloÏitost a nesamozfiejmost situací, situovanost kaÏdodenních
rozhodování a nesnadnost vztahÛ mezi rÛzn˘mi logikami a zúãast-
nûn˘mi aktéry.

Podíváme se v prÛbûhu textu na nûkolik míst a nûkolik událostí,
v nichÏ se tak ãi onak uskuteãÀuje péãe o du‰evnû nemocné.
KaÏdé místo má své programy, v kaÏdém lze stopovat deklarované
cíle péãe a jejich realizaci.A skuteãné v˘sledky péãe. Materiál pro
anal˘zu obsahuje popisy situací nashromáÏdûné za jeden a pÛl roku
terénního v˘zkumu v nûkolika institucích a mnoha hodin práce
s literaturou a debat s ostatními profesionály. K dispozici budeme
mít takové typy dat, jako je pfiepis rozhovoru se zamûstnancem
psychiatrické léãebny, polní poznámky z pozorování v léãebnû,
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polní poznámky z pozorování z volnoãasového komunitního centra
denních aktivit, polní poznámky z komunitního denního stacionáfie.

Asistovaná aktivita („paneãku, jak se to ve spoleãenské
místnosti vyãistilo, kdyÏ to pánové dostali pfiíkazem“)

První situace, které se budeme vûnovat, se odehrála v psychiatric-
ké léãebnû. MÛÏeme v ní vysledovat, jak se rozvrhují cíle péãe,
kritéria úspû‰nosti, jak vypadají intervence profesionálÛ.

Komunita:

Pfii‰el jsem pozdû, vlastnû úplnû na konec komunity a byl

docela pfiekvapen˘. Komunitu vedla sestra Bára s druhou sestfiiã-

kou, vedle sedûla sociální pracovnice a nová tváfi, ze které se pak

vyklubala stáÏistka z vy‰‰í zdravotní ‰koly. Staniãní sestra ani

doktorka. tu nebyly. Bára mi pak fiíkala, Ïe je to hrozn˘, Ïe jsem

pfii‰el dneska, kdyÏ tu skoro nikdo z profesionálÛ není a je tu

taková anarchie. Mûl jsem tu b˘t vãera. To tu byly v‰echny,

dokonce se tu potkala ona, Bára, s psycholoÏkou a kaÏdá mûla

jednu dopolední skupinu s pacienty. Vût‰inu z tûch, co pofiád sedí

dole, poslaly na nûjakou aktivitu, buì na centrální terapii, nebo

nahoru do patra na skupiny. Pr˘ jmenovitû ãetly jednotlivé pány

a dávaly za úkol zúãastnit se té, ãi oné aktivity. A paneãku, jak

se to pak ve spoleãenské místnosti vyãistilo, kdyÏ to pánové

dostali pfiíkazem, usmála se. Podle Báry to bylo vãera skoro

ideální. (polní poznámky, psychiatrická léãebna)

Kritériem úspûchu a dobré péãe, zkrátka ideálního stavu, je
v ukázce aktivní pacient. Pacient, kter˘ neleÏí cel˘ den v posteli
nebo kter˘ nesedí cel˘ den u televize.

Aby dosáhli zv˘‰ené aktivity pacientÛ, museli ve v˘‰e uvedeném
pfiíkladû profesionálové zv˘‰it svÛj obvykl˘ poãet, a tím zintenzívnit
svoji vlastní aktivitu. Díky vût‰ímu poãtu personálu mohly naráz
probíhat dvû skupiny.Ale také byla k úspûchu nutná (v daném
kontextu nová) strategie: pacienti se povinnû museli nûãeho zúãast-
nit. Profesionálové posilovali – nabídku aktivit a motivaci pacientÛ.
DÛleÏité v‰ak je, Ïe posilovali nûco, co zÛstává evidentnû vnû
pacientÛ jakoÏto subjektÛ s vlastní vÛlí. Problém vÛle pacientÛ
k vlastní aktivitû, s nímÏ se v podstatû peãovatelé pot˘kali, sv˘mi
intervencemi nakonec spí‰ zviditelnili: klienti byli aktivní z vnûj‰ího
podnûtu, jen díky velké snaze personálu. Byli (jenom) zfietelnû re-
aktivní.A tudíÏ viditelnû nesamostatní.

ZároveÀ v‰ak tenhle v˘sledek povaÏuje sestra za témûfi ideální
stav – ve spoleãenské místnosti, v místû vûãného poposedávání
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a neãinnosti, se to „vyãistilo“.To poukazuje na to, Ïe péãe v tuto
chvíli nefie‰ila v první fiadû otázku samostatnosti a kompetence,
n˘brÏ otázku aktivity/pasivity pacientÛ. NevÛle, neochota pacientÛ
nûco dûlat byla nahrazena impulsem od profesionálÛ: pacienti byli
zkrátka nuceni nûãeho se zúãastnit.Touhle zkratkou se ale nestali
samostatnû ãinn˘mi, problém jejich ochoty a vÛle nûco dûlat se tím
nefie‰il.

V popisované události ‰lo tedy o to, aby byl pacient aktivní,
a víceménû nezáleÏelo na tom, jak toho dosáhnout. Ne‰lo o to, jjaakk

je aktivní – jestli ze své vÛle, nebo proto, Ïe to bylo uãinûno povin-
ností:

Na nûkter˘ch pavilónech, stûÏovala si zdravotní sestra Katka

na nezájem a neúãast na zdej‰ím pavilónu, jsou takové aktivity

povinné. Podívejte se tady, chodí na nû sem tam nûkdo. Ostatní

radûji nedûlají nic, dodala (...). (polní poznámky, psychiatrická
léãebna)

Nebo Ïe je k tomu tlaãen hrozícím postihem:

A kdyÏ nechodí, zeptal jsem se o‰etfiovatele Prokopa, jak je

chcete nutit, aby chodili sem a tam, kdyÏ se jim tfieba nechce? No,

kdyÏ nechodí, tak to mohou mít problémy pfii vyfiizování propus-

tek, fiekl on. (polní poznámky, psychiatrická léãebna)

Jasnû, dneska mi tfieba nûkterej pacient fiekne já dneska nepÛ-

jdu cviãit a uÏ nikdy nepÛjdu cviãit. Dobfie, fieknu, dneska nepÛ-

jde‰, tak pÛjde‰ jindy a nebo zase fieknu podívej, kdyÏ nebude‰

cviãit (to je souãástí léãby), no tak to jako ses asi Àák zhor‰il,

takÏe jako já ti nebudu moct dát kapesn˘, protoÏe, kdo ví, jak to

je, jo. No (smûje se), prostû tak jako ãlovûk dítûti vlastnímu udûlá

ty ty ty, jo, tak to musí tady taky. (upraven˘ pfiepis rozhovoru se
staniãním o‰etfiovatelem, psychiatrická léãebna)6

Jde zkrátka o to, ÏÏee nûco dûlá. Nûco jiného neÏ pokufiování,
posedávání ãi polehávání.

Îe propojení aktivity s vÛlí pacientÛ nemusí b˘t pro personál
léãebny kritériem úspû‰ného v˘sledku, ukazuje bezdûãné slovní
spojení „ãinnost pro nû“ v jiné pasáÏi rozhovoru s o‰etfiovatelem na
oddûlení následné péãe (nebo, jak fiíkají zamûstnanci i pacienti
léãebny, na chronickém pavilónu):

(...) oni jsou prostû zvyklí, Ïe jeden tady vytfie chodby, jeden
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loÏnice. Zase, musí se to po nich zkontrolovat, dotáhnout do

konce, ale pfieci jenom je to ãinnost pro nû a odpadá tím pro nû

takov˘ to bezduch˘ sezení jenom pfied televizí – tfieba – nebo

jenom na kufiárnû (...). (upraven˘ pfiepis rozhovoru se staniãním
o‰etfiovatelem, psychiatrická léãebna)

Je to „ãinnost pprroo nnûû“, ne jjeejjiicchh ãinnost.Aktivita se tu sice spojuje
se subjektem, av‰ak vztahem pfiifiazení, nikoli vztahem autorství.

Shrneme-li povahu logiky asistované aktivity, hlavním úkolem
pomáhajících profesionálÛ je aktivizace uÏivatelÛ sluÏeb.
Jednoznaãnû tu platí, Ïe intervenovat je lep‰í neÏ nezasahovat.
Charakteristick˘m prvkem této logiky je, Ïe neproblematizuje
zpÛsob intervence.To je patrné ve v‰ech ukázkách. Intervence
sama o sobû není problém, pokud vede k aktivitû, její dal‰í efekty
nejsou zajímavé.Takov˘m nezam˘‰len˘m efektem je nesamostatn˘
pacient.

Ne/asistovaná samostatnost („kdyÏ se nikdo nenajde, 
tak by se nemûlo vafiit“)

Druhá logika pomáhání du‰evnû nemocn˘m, o níÏ budeme
mluvit, je v dal‰í ukázce ztûlesnûná socioterapeutkou Vandou.
(Pfiesnûji,Vanda vyjadfiuje dvû logiky: mluví o neasistované samo-
statnosti, ale prakticky dûlá vlastním pÛsobením samostatnost
asistovanou. Proto jsme nazvali kapitolu takto podvojnû: ne/asisto-
vaná samostatnost.)

Denní centrum v den, kdy mají klienti „samosprávu“:

Vzal jsem si denní v˘kaz o ãinnosti a zaãal zapisovat, kdo

v‰echno tu je a kdo a co se bude jíst. A kdo uvafií, umyje nádobí

a dojde na nákup. Nakupovat jsem ‰el nakonec já s panem

Vojtou, se kter˘m jsme byli nakupovat asi pfied dvûma t˘dny. Ani

jsem se ho dnes neptal, jestli by ‰el – protoÏe poslednû mû holky

posílaly s ním, abych na nûj dohlídnul. Byl pût let zavfien˘ v lé-

ãebnû, fiíkaly, a není schopn˘ skoro niãeho. Po takovém entrée

a potom, co jsem ho vidûl, jak opravdu není moc schopn˘, jsem

rovnou navrhnul, jestli nepÛjde on se mnou. A ne, jestli nechce

jít sám.

·el jsem oznámit do kanceláfie v˘sledky rozdûlení ãinností.

Socioterapeutka Vanda mi fiíká, Ïe by to takhle b˘t nemûlo,

abych já chodil s panem Vojtou. Klienti sami by mûli chodit, a ne

my za nû. A kdyÏ se nikdo nepfiihlásí, tak by se ani nemûlo vafiit.

Vysvûtloval jsem, Ïe to není tak, Ïe by se nûkdo ohrnoval a ne-
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chtûl jít nakupovat. Nikdo z tûch, co se pfiihlásili, Ïe budou

dneska obûdvat, uÏ jít nemohl – z nejrÛznûj‰ích pfiíãin, vût‰inou

proto, Ïe uÏ dûlal nûco jiného. A pana Vojtu by asi holky samot-

ného nepustily. Minule mû s ním dokonce Eva pfiímo posílala.

Vanda pokyvovala hlavou a dodala, jestli by to nemûlo b˘t

alespoÀ obrácenû – Ïe se sám nabídne. Odpovûdûl jsem, jestli

bychom to po nûm nechtûli pfiíli‰ brzo po propu‰tûní. K˘vla

hlavou, Ïe asi jo. (polní poznámky, denní centrum)

Vanda se také vyrovnává s problémem ne/vÛle klientÛ k vyvíjení
nûjaké ãinnosti. Jde ale o nûco tro‰ku jiného neÏ v pfiedcházející
kapitole:Vanda chce restaurovat právû tuhle vÛli. Chce, aby klienti
byli nejenom aktivní, ale aby byli samostatnû, ssaammii oodd sseebbee, aktivní.
V této perspektivû ov‰em není zdaleka kaÏdá aktivita klientÛ tou
správnou. Na rozdíl od profesionálÛ, ktefií pracují v logice asistova-
né aktivity, se zde fie‰í, zzddaa a jjaakk je v aktivitû klientÛ zaangaÏován
profesionál.

V ukázce dochází k polemice dvou strategií: 1. nevybízet klienty
k nakupování a vafiení, nechat to zcela na nich versus 2. snaÏit se
asistovat aktivitu, pomoct ji uskuteãnit, doprovodit klienta do
supermarketu, protoÏe by tam sám – pfiedpokládají terapeuti –
netrefil.Terapeut David7 se bezprostfiednû snaÏí nikoli o to, aby pan
Vojta projevil svoji „vnitfiní“ motivaci, n˘brÏ prostû o to, aby pan
Vojta vÛbec do‰el do obchodu a nakoupil tam. Podporuje jeho
aakkttiivviittuu.. Performuje tak logiku asistované aktivity z minulé kapitoly.
Vanda naproti tomu volá po autonomní vvÛÛllii klientÛ.Terapeut by
nemûl dokonce ani pobízet, aby nûkdo ‰el na nákup. Samostatnost
je nûco, v ãem by se terapeut s nûjak˘m vlastním podnûtem vÛbec
nemûl objevit. Samostatnost nemÛÏe b˘t asistovaná, to je v této
perspektivû protimluv.Vanda uvaÏuje v logice nneeasistované samo-
statnosti.8

Spor obou terapeutÛ proti sobû vyhrocuje dvû stanoviska, jako by
byla nûjak principiálnû protikladná: buì se bude ãekat na projev
vÛle – aÏ klienti sami nûco udûlají – aanneebboo se aktivnû podnikne
nûco pro to, aby klienti zaãali jednat. Je to ale opravdu tak, Ïe jedno
vyluãuje druhé?

Sama aktivita (to, Ïe se dojde nakoupit) je tady k niãemu, pokud
to není z klientova podnûtu, fiíká zpoãátku terapeutka. Jde o chtûní.
Pak se ale s kolegou shodnou na kompromisu: i podpora aktivity je
pro pana Vojtu zrovna teì (po 5 letech v léãebnû) dÛleÏitá.V prak-
tickém fie‰ení kaÏdodenních situací v denním centru klientova vÛle
není s aktivitou ze strany terapeuta v jednoduchém vztahu. Nejde
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jednodu‰e o protiklad, ale ani o neproblematick˘ soulad. Spí‰ je
otázkou, jak je propojit. Nakonec nejde o to, zzddaa má terapeut
zasahovat, n˘brÏ o to, jjaakk.Aktivnû s nûãím klientÛm pomáhat mÛÏe
b˘t demotivující. JenÏe i naopak, mÛÏe to i motivovat. Jak kdy.
KoneckoncÛ i Vandina strategie naprostého nevmû‰ování je sv˘m
zpÛsobem intervencí – vystavuje totiÏ klienty dÛsledkÛm jejich
vlastního ne-jednání, coÏ by paradoxnû mohlo slouÏit jako motivace
k akci. „KdyÏ se sami do niãeho nepustíte, pfiijdete o (levné) jídlo“
je poselství neteãnosti terapeutky.V téhle situaci (kdy mají klienti
„svépomocn˘ den“) je nezasahování terapeutÛ vlastnû zajímavou
intervenãní strategií.

Vanda a dal‰í socioterapeuti z volnoãasového centra nejenÏe
vnímají jako svÛj úkol aktivizaci klientÛ, ale rovnûÏ jim jde o to, aby
byli samostatní, aby jejich aktivity vycházely „pfiímo z nich“.Takov˘
cíl vede k terapeutické pozici, která trvá na tom, Ïe „nezasahovat je
lep‰í neÏ intervenovat“. Je to vlastnû rétorika nneeasistované samo-
statnosti. Dochází v ní k absolutizaci „metody“ kvalitní péãe. Dobrá
péãe je taková, která ãeká na svého klienta a na jeho zfietelnû
artikulované potfieby. Klient je v prvé fiadû plnohodnotn˘ subjekt,
kter˘ má zachované své nejvlastnûj‰í kvality, jako schopnost rozho-
dovat se ãi svrchovanost. Nezam˘‰len˘m efektem této logiky je, jak
bylo vidût v ukázce, odpor profesionálÛ k aktivitû, k tomu, udûlat
první krok, odpor doprovázen˘ ãekáním na samostatnost klientÛ.

KaÏdodenní nároky péãe pfiiná‰ejí této logice praktick˘ kontext,
v nûmÏ dochází k relativizaci „metody“ péãe. Z absolutního a ponû-
kud chladného ãekání na samostatnost se stává ohebn˘ styl práce,
kdy nnûûkkddyy je potfieba intervenovat, jindy nikoliv.V nûkter˘ch
pfiípadech profesionál jedná bez zakázky, jindy trvá na aktivní
samostatnosti klienta. Rétorika neasistované samostatnosti je tak
konfrontována s praxí asistované (aktivnû podporované) samostat-
nosti.9

Zku‰enost profesionálÛ s nesnadností pfiechodu mezi rétorikou
neasistované samostatnosti a praxí logiky asistované samostatnosti
pfiiná‰í plodnou reflexi. ZpÛsoby asistence a profesionální interven-
ce se dennodennû debatují a problematizují.

Asistované propojení („asi jim tam ãastûji pfiijdou cvoci“)
Tfietí typ pot˘kání se s „údûlem profesionálÛ“, o kterém chceme

psát, jsme nazvali logikou propojování.Tato logika, jak uvidíme, je
v zajímavém vztahu ke dvûma pfiede‰l˘m zpÛsobÛm péãe.
Pozornost profesionálÛ není primárnû upnutá k subjektu klienta,
ale ke konkrétním vztahÛm klienta a okolí.

and a risk of
escaping the
destiny into
passivity in the
name of service
users’ autonomy.
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V rétorice tohoto druhu psychiatrické péãe jde pfiedev‰ím o to, asistovat co nejhlad‰í
propojení klienta s bûÏn˘mi situacemi, s tzv. normálním svûtem. Profesionálové usilují
o propojení klienta se situacemi a prostfiedími, které jsou pojímané jako normální,
sociálnû akceptované, ba dokonce vyÏadované a stráÏené.

Nejsnáze lze tuto logiku sledovat v rámci tzv. komunitní péãe. Zde dochází cílenû
k propojování pfiímo v komunitû, v institucionálnû málo chránûn˘ch situacích, které
nejsou – na rozdíl od klasick˘ch i moderních forem institucionální péãe – chápané jako
specifické prostory pro du‰evnû nemocné.

K propojování dochází tfieba pfii jízdû tramvají. Nebo pfii nákupu v trafice ãi v samo-
obsluze.

Psychoterapeutka Bedfii‰ka mluví o Rudolfovi. Doprovází ho teì kaÏdé ráno do

komunitního centra. „Není tak úplnû mimo, ví, co fiíká a co má fiíct.“ Diskutuje se

o tom, co Rudolf dûlá. Zní to dost divoce. Jsem aÏ pfiekvapen˘, nev‰iml jsem si, Ïe by

dûlal nûjak˘ mimofiádn˘ vûci. Dokonce se mluví o tom, Ïe je Rudolf agresívní. Jeho

‰patnû koordinované pohyby mají nûkdy podle lidí z t˘mu jasn˘ cíl – nûco rozbít.

Taky chodí nakupovat do obchodu, ale bez penûz. Pfií‰tí t˘den jede Rudolfova matka

pryã, Bedfii‰ka má volno a u otce není jisté, jestli Rudolfa do denního centra dopro-

vodí nebo vÛbec pustí. Bedfii‰ka uvaÏuje, Ïe by to Rudolf mohl zvládnout sám, není

pr˘ tak dezorientovan˘.

(...) „Rudolfova matka, u té mám pocit, Ïe za nûco zatáhnu a rozsype se. V‰echno

to drÏí, ale je to hrozn˘, chová se k nûmu jako k miminku, jde tfieba s náma ráno

na zastávku a pofiád se ho dot˘ká, nandává mu ãepici.“

(...) Bedfii‰ka popisuje, jak jeli ráno tramvají a Rudolf zaãal bouchat do okna. „Co

mu mám fiíct? ,Nech toho‘? A bejt jako ta matka? Nebo ,Rozbij to okno‘? Je to tûÏk˘.“

(polní poznámky, zápisky z t˘mové porady, komunitní centrum)

Psychoterapeutka Bedfii‰ka tu musí fie‰it pfiinejmen‰ím tfii aspekty najednou. Za prvé
podporuje Rudolfa pfii cestování do komunitního centra – není jisté, zda by tam sám
trefil, a tak ho doprovází. Za druhé fie‰í otázku autonomie jeho vÛle: Rudolf se rozhodl
bouchat v tramvaji do okna a Bedfii‰ka hledá pÛdu pro svoji reakci mezi dvûma póly –
mezi krajností zákazu a krajností souhlasu s nûãím, co jí samotné zjevnû není pfiíjemné.
Za tfietí: Bedfii‰ce jde navíc o to, aby Rudolf vÛbec mohl normálnû cestovat tramvají.
Nebo aby mohl nakupovat (viz dal‰í ukázky z polních poznámek). Jde jí o propojení.
O to, aby klientova komunikace s lidmi, které v komunitû, v normálních situacích
potkává, byla maximálnû hladká. JenÏe v‰echny tyhle aspekty spolu souvisí.A to sloÏitû,
mnohdy se tûÏko odhaduje, co se stane s jedním aspektem, kdyÏ terapeut uvaÏuje
a jedná v logice druhého aspektu.TakÏe se také tûÏko rozhoduje.

Bedfii‰ka popisuje je‰tû scénku v trafice. Rudolf si chtûl koupit receptáfi. Bedfii‰ka

vykládá, jak ho nechala, aÈ si to vyjedná, ale zároveÀ se oãima domlouvala s proda-

vaãkou, jako Ïe „je to jasn˘“. Bedfii‰ka má pocit, Ïe má právû jen dvû moÏnosti: buì
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b˘t restriktivní a peãující jako matka, anebo Rudu nechat s tím, Ïe vedle nûj stojí

a stranou, oãima to domluví. (polní poznámky, zápisky z t˘mové porady, komunitní
centrum)

Nechala ho, aÈ to vyjedná – tedy podpora autonomního jednání. JenÏe zároveÀ hovofií
Bedfii‰ka o potfiebû nûjak zasáhnout v situaci, kdy komunikace Rudolfa s prodavaãkou
probíhala zvlá‰tním zpÛsobem.Tím ov‰em na autonomii Rudolfova jednání zase ubrala.
A není s tou berliãkou spokojená: stát vedle a oãima domlouvat, Ïe „je to jasn˘“, je
krajní zpÛsob, jímÏ se z Rudolfovy autonomie ukrajuje pfiíli‰ velk˘ díl. Stejnû jako
restriktivitou.

¤e‰ení dilematu je naznaãeno v poslední ukázce. Intervence se totiÏ nûkdy musí
orientovat i na prostfiedí, s nímÏ má b˘t klient „propojen“.

Psychiatrynû Vlaìka vypráví o podobné situaci. Byla s Rudou v potravinách

u komunitního centra. Ruda nakupoval, aniÏ by mûl peníze. Vlaìka, která zprvu

nechala Rudu b˘t, sly‰ela, jak prodavaãky stranou komentují Rudovo jednání s tím,

Ïe „tam teì chodûj Àák˘ blázni“. Pak, kdyÏ se ukázalo, Ïe Ruda nemá na zaplacení,

docela hezky to s ním pr˘ vyjednaly. „A podûkovalas jim?“ ptá se Bedfii‰ka Vlaìky.

„Ne,“ ona na to. „To je první krok, tohle je to komunitní. Asi jim tam ãastûjc pfiijdou

cvoci,“ zdÛrazÀuje Bedfii‰ka. (polní poznámky, zápisky z t˘mové porady, komunitní
centrum)

Bedfii‰ka navrhuje pprrooppoojjoovváánníí. Ne zapojování.10 Podûkovat prodavaãkám znamená
nûjak pfiipravit pÛdu. Udûlat nûco s prostfiedím, s jeho moÏnostmi pfiijímání a zvládání
odli‰ností. Jít s Rudou do samoobsluhy znamená nûco ho uãit, mûnit ho.Ale souãasnû to
znamená mûnit lidi v samoobsluze, pfiipravovat je na to, Ïe tohle teì bude ãastûj‰í. Îe
tohle teì bude normální...

Práce profesionála v logice propojování spoãívá ve vÏdy lokálním propojení klienta
s nûjakou situací, s nûjak˘m konkrétním kontextem, fiádem ãi spoleãenstvím. Snad proto
je logika propojování i ve své rétorice tolik ohebná.To, jak se má klient chovat, není
dopfiedu jasné – nûkdy mÛÏe b˘t cílem, aby byl sám od sebe aktivní, nûkdy je lep‰í, aby
nic nedûlal.11 To záleÏí na jednotliv˘ch situacích.A odtud také není dopfiedu jasná
metoda. Není ani dopfiedu urãeno, jak mají jednat profesionálové. Nûkdy je potfieba
intervenovat, jindy ne. Nûkdy je potfieba mûnit klienta, nûkdy prostfiedí, do nûhoÏ
pfiichází. Zda asistence ano, ãi ne, není otázkou principu, n˘brÏ otázkou praxe.12

Problematizace zpÛsobÛ asistování a profesionálních intervencí se v tfietí logice péãe
dûje bûÏnû.A to rétoricky – pfii supervizích, na t˘mov˘ch poradách, ale nevyhnutelnû
a souãasnû velmi „hlasitû“ také prakticky, pfii samotné kaÏdodenní ãinnosti, v konkrét-
ních situacích, napfiíklad pfii zmínûné náv‰tûvû trafiky ãi samoobsluhy, kdy profesionál
i klient jsou konfrontováni – i kdyÏ kaÏd˘ trochu jinak, z jiného úhlu a sám za sebe –
s okolními aktéry, ktefií nejsou zamûstnaní v psychiatrii, a dávají tak péãi zpûtnou vazbu,
která je v dobrém slova smyslu neprofesionální.
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Logika propojování ale není nûjakou v˘luãností komunitních sluÏeb.Ve tfietí kapitole
jsme si ukázali pfiíklady z prostfiedí léãebny – z vnitfiku psychiatrické instituce. JenomÏe
i tam se v jistém smyslu dûje to, co si pro sebe vyhrazuje moderní komunitnû zaloÏená
péãe, která chce co nejvíce vycházet ven, mimo zdi ústavÛ a institucí. (Péãe zakládající
si na tom, Ïe pracuje s klientem v „pfiirozeném“ prostfiedí, Ïe specializované sluÏby
pouÏívá co nejvíce v domácím prostfiedí klientÛ a jejich „vztahov˘ch sítí“ (Matou‰ek,
2003).) Jistû, netvrdíme, Ïe toto „propojování“ probíhá stejnû v léãebnû jako pfii naku-
pování v trafice.To právû chceme ukázat, Ïe nikoli.Ale zároveÀ se snaÏíme uãinit zjev-
n˘m, Ïe nejde o principiální odli‰nost, n˘brÏ o rÛznost ryze praktickou.

Propojování se dûlá dnes a dennû v denním centru, v léãebnû i v komunitním centru,
aanniiÏÏ bbyy ppfifiiittoomm tteerraappeeuutt ss kklliieenntteemm ooppuussttiill úúzzeemmíí ddaannééhhoo zzaafifiíízzeenníí. I tam se pfiece
jednání pacientÛ/klientÛ vztahuje k bûÏn˘m situacím.VzpomeÀme si na uvedené
pfiíklady. Pfiehrajme si je je‰tû jednou: v poÏadavku socioterapeutek ve volnoãasovém
centru, Ïe klienti by mûli to ãi ono „dûlat sami“, se oz˘vá imperativní teze schopného
subjektu, která je denním chlebem nás v‰ech. Mûli bychom b˘t schopní, tj. nezávislí,
ssaammoostatní.13 Tj. mûli by b˘t normální, tak jako ostatní lidé. Podobnû se i o‰etfiovatel
v léãebnû implicitnû vztahuje k normû, která stanovuje, Ïe lidská bytost, aby nebyla
bezduchá, musí b˘t aktivní.

Ve specificky vymezeném prostfiedí péãe se normy komunity tedy také zpfiítomÀují:
v pfiedstavách a jednání profesionálÛ. Máme tu pfied sebou jakési virtuálnû-praktické
propojování uÏivatelÛ péãe s bûÏn˘mi Ïivotními situacemi, jeÏ jsou ale samozfiejmû
v‰elijak rekontextualizovány a reprezentovány – v nároku, kter˘ na uÏivatele profesioná-
lové kladou a podle nûhoÏ se uÏivatele snaÏí „naprogramovat“ skrze rÛzné programy
péãe. UÏivatelé by mûli nûco dûlat... Mûli by b˘t samostatní... Hle, profesionálové apliku-
jí normy do prostfiedí péãe. KdyÏ se ale vydá terapeut s klientem mimo území sluÏby,
dûje se v jistém smyslu opaãná vûc: aplikace péãe do prostfiedí norem, pfiiãemÏ ty
normy reprezentují neprofesionálové14 – kdyÏ napfiíklad terapeutka doprovází svého
klienta z jeho domova do denního stacionáfie a jede s ním v tramvaji.Ale také kdyÏ
nakonec terapeut denního centra doprovodí pana Vojtu do samoobsluhy a ocitnou se
spolu mezi spoustou lidí, ktefií nemají bezprostfiednû s psychiatrií nic spoleãného.

Závûr
Asistence a profesionální pÛsobení je nevyhnuteln˘ fakt procesu péãe.To je banalita.

Ale vidûli jsme, Ïe téhle banality se lze chopit rÛzn˘m zpÛsobem.V‰echny tfii typy
pfiístupÛ spojuje problém existence a viditelnosti propojení, vazeb a impulsÛ, které
profesionálové musejí nûjak navazovat nebo zavdávat.V kaÏdém pfiístupu je ale tenhle
problém vnímán a zpracováván jinak.

1.V logice asistované aktivity je do znaãné míry jedno, jak se péãe dûlá, pokud ov‰em
vede k Ïádanému cíli – k aktivitû. O „dûti“ je potfieba se postarat, k nûãemu je pfiimût
a kontrolovat je – takto pak personál bûÏnû a neproblematicky jedná. Úkolem profesio-
nálÛ je prostû zasahovat. Dochází k absolutizaci „metody“.

2.V logice neasistované samostatnosti mají naopak se svou úãastí profesionálové
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velk˘ problém: fie‰í, zda vÛbec zasahovat. âím víc totiÏ v aktivitû klientÛ sami sebe vidí,
tím hÛfie, tím více dokazují nesamostatnost klientÛ. ZároveÀ ale nacházejí pragmatická
fie‰ení.Tu zasahují víc, tu ménû. (V jiném textu rozebíráme zpÛsoby, jimiÏ profesionálové
delegují roli aktivátora klientÛ na ne-lidské/neosobní prvky – napfiíklad na pravidla
spoleãenské hry, kterou hrají s klienty (Kocman, Paleãek, 2004).) Otázka nakonec stojí,
jak zasahovat. (Spí‰e rétorická) logika neasistované samostatnosti pfiechází v praxi do
logiky samostatnosti asistované. Metoda péãe je sice rétoricky absolutizována, av‰ak
prakticky relativizována a ukotvována v konkrétní situaci.

3.V logice propojování v situacích mimo území psychiatrického zafiízení je aktivita
terapeutÛ faktem, kter˘ není sám o sobû lep‰í neÏ jejich nezasahování. ZáleÏí na situaci.
„Metoda“ péãe je vÏdy reflektována vzhledem k rÛznorod˘m efektÛm, které pfiiná‰í
vystavování se rÛzn˘m zpûtn˘m vazbám. Je kontextualizována. ZvaÏování efektivity je
provázeno posuzováním realizovan˘ch (i moÏn˘ch) efektÛ!15

Údûlem psychiatrického profesionála je pÛsobit, asistovat.V na‰ich pfiíkladech jsme
narazili na dvû rizika, jeÏ s sebou tato nutnost nese. Za prvé je tu riziko nereflektování
svého vlastního pÛsobení jinak neÏ ve vztahu k jednomu cíli.Takto jednostrannû formo-
vané intervence pak mohou vypadat jako intervence v ukázkách k logice asistované
aktivity, kdy aÏ pfiíli‰ ãasto platí, Ïe „úãel svûtí prostfiedky“. Druh˘m rizikem je, Ïe pfii
konfrontaci s poÏadavkem, aby klienti byli samostatní, se z údûlu pÛsobení v‰emoÏnû
uniká. Klientovi se jednodu‰e pfienechá ve‰keré rozhodování – aÈ si fiekne, co potfiebuje.
Souãasnû jsme ale vidûli, Ïe v kontextu péãe ono „nechat to na nich“ nakonec také je
urãit˘m druhem profesionálního pÛsobení.Ani tato defenzívní strategie únikem není.

Klíãov˘m úkolem profesionála v takto naãrtnutém nejistém svûtû psychiatrické péãe
je reflektovat své pÛsobení.A reflektovat v˘sledky sv˘ch akcí v co moÏná nej‰ir‰ím poli.
To zahrnuje lekci z tfietí logiky – nechat reflektovat i okolní svût, b˘t otevfienû pozorn˘
k mnohosti efektÛ profesionálních akcí a v‰em moÏn˘m zpûtn˘m vazbám, které v rÛz-
n˘ch situacích pfiicházejí. Propojování bez reflexivity totiÏ mÛÏe ústit do praxe utaÏené
diktátem norem a smûfiující k primitivnímu zaãleÀování klientÛ místo vzájemného
sÏívání se rÛzn˘ch svûtÛ.
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medicínsk˘ model zamûfien˘ na patologickou stránku nahrazuje model sociální, kter˘ se snaÏí stavût na zachovan˘ch schopnostech klientÛ. Komunitní
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6 Za poskytnutí tohoto záznamu dûkujeme Tomá‰ovi Petrovi, kter˘ rozhovor se staniãním o‰etfiovatelem nahrál a pfiepsal.
7 David Kocman pÛsobil v denním centru jako socioterapeut-dobrovolník.
8 Logiku neasistované samostatnosti kritizuje Kopfiiva, kdyÏ hovofií o systemickém pfiístupu (Kopfiiva, 1997: 46n). V polemice s Úlehlou (1996) Kopfiiva

vyt˘ká systemickému pfiístupu jeho pasivitu ve vztahu ke klientÛm. Nesouhlasí s rovnicí systemikÛ, kdy pomáhat rovná se ãekat, aÏ si o to klient fiekne,
a kaÏdá nabídka pomoci jiÏ není pomocí, ale kontrolou klienta. Podle Kopfiivy naproti tomu mÛÏeme nabízet pomoc a pobízet klienty, a stále to bude
pomoc a ne kontrola. Jako pfiíklad uvádí, Ïe ãlovûk nûkdy ani sám neví, co pfiesnû potfiebuje. Nebo to ví, ale nefiekne si o to. Zeptáte se, jestli mu je
zima, odpoví, Ïe ne. Ale nabídnete mu kabát, a zjistí, Ïe je to lep‰í neÏ pfiedtím. Kopfiiva uzavírá, Ïe systemick˘ pfiístup sice nabízí jednoduché a
radikální fie‰ení problematiky moci a kontroly. Cenou za jednoduchost je ov‰em jeho „absurdnost“: „...vypadá na první pohled humanisticky – nikdo
nikomu nemá co vnucovat, spasitelÛ uÏ bylo dost. Je to ale humanismus chladn˘, ploch˘ a intelektuálsk˘.“ (Kopfiiva, 1997: 48.)

8 O „podporované“ nebo „asistované“ nezávislosti jakoÏto alternativû k pfieÏitému konceptu, v nûmÏ nezávislost se rovná neposkytování specializova-
n˘ch sluÏeb, pí‰í Ridgway a Zipple (1990).

10 Rozhodli jsme se pro v˘raz „propojování“, protoÏe na rozdíl od „zapojování“ (zaãlenûní, integrace) naznaãuje, Ïe nejde o to, zapojit nûkoho
(odli‰ného) odnûkud z periférie do (normálního) centra. Propojování znamená navazovat vazby mezi dvûma situacemi, situací klienta (kter˘ uÏ vÏdy je
souãástí nûjakého prostfiedí, sv˘ch vztahÛ, své historie) a situací nûkoho/nûãeho jiného. Obû situace jsou pfiitom symetricky odli‰né: ne Ïe je jedna
odli‰ná, protoÏe je nenormální, a ta druhá je normální. To jejich setkání je nenormální (nenormované).

11 V tramvaji pfiece Bedfii‰ka uvaÏovala o tom, Ïe Rudolfovi fiekne, aby pfiestal bouchat do okna. Cílem nebylo, aby byl za kaÏdou cenu samostatnû
aktivní. Problém byl, jak sladit jeho aktivitu se situací.

12 Rita Struhkamp (2001) k tomu poznamenává: „Nezávislost je materiálnû, sociálnû a geograficky rÛznorodá. Neptejme se, zda je nûkdo nezávisl˘
nebo ne, ptejme se, jak je autonomie realizována, kde, jak, jak˘mi prostfiedky, kdy a s jak˘mi náklady. Mnohonásobnost cílÛ vyÏaduje po úãastnících,
aby stanovovali cíle pro konkrétní situace. Místo jednoho ideálu pro v‰echny je toto v˘zva ke stanovování cílÛ, aktivnímu vytváfiení organizací a jejich
neustálému pozmûÀování“. (Struhkamp, 2001.)

13 O imperativech západního subjektu v praxi viz napfi. Law (2000).
14 I kdyÏ i v léãebnû musí personál nûjak reagovat na nároky „vnûj‰ku“ – tfieba rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ pacienta, ktefií chtûjí b˘t informováni. Nebo

musejí reagovat na stíÏnosti pacientÛ na to, Ïe s nimi nezacházejí dÛstojnû. To je volání po normách ze strany pacientÛ a rodiãÛ – tedy neprofesionálÛ.
A institucionální péãe se s tím musí nûjak vyrovnávat. To je pak také svého druhu aplikace péãe do prostfiedí norem i uvnitfi institucí. Rozdíl tu ale je,
byÈ spí‰e kvantitativní. Prostfiedí norem vytváfiené pfiímo v léãebnû pacienty, rodiãi, oãima náv‰tûvníkÛ (a nikoli jen pÛsobením profesionálÛ) je,
fieknûme, men‰inové.

15 „(Kontextuální reflexivita) se neptá: Je urãitá terapie (metoda, hodnota, v˘tvor) efektivní? Ptá se spí‰e: Jaké efekty to s sebou nese?“ (Pols, 2002.)
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Úvod
Podobnû jako jinde v rozvinutém svûtû, i u nás jsou církve,

reprezentovány katolick˘mi charitními nebo evangelick˘mi diako-
nick˘mi zafiízeními, nejvût‰ím poskytovatelem sociálních sluÏeb
hned po krajích a obcích.V zemi, která si po nedávné ,dobû temna‘
odvykla na pfiítomnost církví v sociální oblasti, se mohou ale mnozí
sociální pracovníci oprávnûnû ptát, co církevní sociální sluÏby
nabízejí specifického, jak rozumûjí samy sobû, moÏná i jak˘ je vztah
kfiesÈanské víry a sociální práce.V následujícím pfiíspûvku chci
poskytnout takto kritickému ãtenáfii konkrétní impulsy k pfiem˘‰le-
ní a snad i inspiraci pro jeho praxi, konkrétnû pro praxi v oblasti
práce se seniory.

11.. SSttrruukkttuurráállnníí aannaallooggiiee mmeezzii ggeerroonnttoollooggiiíí aa tteeoollooggiiíí

Spoleãn˘m zájmem humanitních oborÛ a teologie v kontextu
sociální práce se seniory je b˘t ve sluÏbách plného a ‰Èastného
Ïivota navzdory dÛsledkÛm stárnutí. Stejnû jako humanitní obory
(gerontologie, psychologie, medicína, pedagogika aj.) chtûjí pfiispût
ke zkvalitnûní Ïivota ve stáfií2, i kfiesÈanská víra, resp. její teologická
reflexe, sleduje vytvofiení podmínek pro Ïivot v síle a moudrosti.
JeÏí‰ na jednom místû evangelia fiíká totiÏ následující: „Já jsem

pfii‰el, aby mûli Ïivot a mûli ho v hojnosti [v plnosti: JD]“ (J 10,
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10).Vzájemn˘ vztah humanitních disciplín a teologie v kontextu
práce se seniory tedy mÛÏeme nazvat jako ccíílloovvoouu aannaallooggiiii.3

Otázkou je nyní, jestli se nenabízejí mezi humanitními obory
a teologií jjee‰‰ttûû ddaall‰‰íí aannaallooggiiee,, rreelleevvaannttnníí kk ttéémmaattuu ssttáárrnnuuttíí aa ssttááfifiíí. Je
totiÏ tfieba si uvûdomit, Ïe bez takov˘ch analogií, resp. styãn˘ch
bodÛ, by nebyl moÏn˘ ani interdisciplinární v˘zkum na pomezí
napfi. gerontologie a teologie, ani praktická interdisciplinární spolu-
práce pfii doprovázení seniorÛ.

Jako pomÛcka k vymezení takové ana-logiky mezi humanitními
obory a teologií nám mÛÏe poslouÏit základní axióm lidské komuni-
kace a interakce, formulovan˘ Paulem Watzlawickem, podle nûjÏ
kaÏdé sdûlení obsahuje urãit˘ oobbssaahhoovv˘̆ aassppeekktt4, kter˘ zprostfiedko-
vává informace o pfiedmûtu sdûlení, a urãit˘ vvzzttaahhoovv˘̆ aassppeekktt, kter˘
fiíká nûco o tom, jak má b˘t informace chápána.

Napfiíklad z aktuálního vztahu mezi muÏem a Ïenou, aÈ uÏ napja-
tého, agresívního, pfiátelského ãi citlivého, se teprve dá odvodit, jak
má b˘t napfi. muÏovo sdûlení chápáno: „Dnes vypadá‰ zase hezky.“
MÛÏe tím totiÏ myslet: „UÏ se na to nedá ani dívat“ nebo „Jsem rád,
Ïe jsme zase spolu, skuteãnû ti to dnes moc slu‰í.“

SSttaavv vvzzttaahhuu,, tvrdí Waclawick, rroozzhhoodduujjee aa ddeeffiinnuujjee cchhááppáánníí
oobbssaahhuu vv˘̆ppoovvûûddii.5 K naru‰ené komunikaci mÛÏe dojít tehdy, kdyÏ
partnefii komunikují uÏ jen obsahovû a zanedbávají vztahov˘
aspekt, napfi. kdyÏ redukují své pfiání mít pravdu na obsah sdûlení,
aãkoliv vztah zrovna definuje obsah jinak.

Chce-li kfiesÈanská víra pfiispût k pozitivní kvalifikaci lidsk˘ch
vztahÛ k sobû samému, k bliÏním, pfiírodnímu a kulturnímu prostfie-
dí a k Bohu, musí sama obsahovat urãité strukturální analogie
k tûmto obsahov˘m a vztahov˘m aspektÛm.A skuteãnû, kkfifieessÈÈaannsskkáá
vvíírraa podle staré teologické tradice (uÏ sv.Augustin v 5. stol.) zahrnu-
je také ddvvaa aassppeekkttyy: jeden je naz˘ván ffiiddeess qquuaaee ccrreeddiittuurr (obsah,
kterému se vûfií) – vztahuje se k obsahÛm víry, ãlánkÛm víry, jak
jsou formulovány napfi. v bibli, v textech vyznání víry, v dokumen-
tech koncilÛ, v nauce církevních pfiedstaven˘ch nebo v reflexi
teologÛ.Ten druh˘ aspekt víry je naz˘ván ffiiddeess qquuaa ccrreeddiittuurr (akt,
jímÏ se vûfií) a jde zde o subjektivní zpÛsob a formu víry, o praktic-
k˘ vztah ãlovûka k Bohu, jenÏ vÏdy zahrnuje i praktick˘ vztah
ãlovûka k druh˘m a celému stvofiení. Chce-li b˘t kfiesÈansky motivo-
vaná práce se seniory sluÏbou spásy na bázi víry, musí dát pprroossttoorr
oobbûûmmaa ddiimmeennzzíímm vvíírryy:

„Vyzná‰-li sv˘mi ústy JeÏí‰e jako Pána (= fides quae creditur)
a uvûfií‰-li ve svém srdci (= fides qua creditur), Ïe ho BÛh vzkfiísil

z mrtv˘ch, bude‰ spasen. Srdcem vûfiíme (= fides qua creditur)
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k spravedlnosti a ústy vyznáváme (= fides quae creditur) k spase-

ní.“ (¤ 10, 9–10).
Oba aspekty víry jsou tedy velmi blízké, resp. analogické,

Watzlawickovu axiómu. „Fides quae creditur“ jako obsah víry by
odpovídal obsahovému aspektu a „fides qua creditur“ jako proÏíva-
ná víra by odpovídala vztahovému aspektu.

Tímto zpÛsobem se nám v˘‰e poloÏená otázka zpfiesÀuje: Nakolik
se mohou stát „fides quae creditur“ (obsah víry) a „fides qua
creditur“ (zpÛsob proÏívání víry) plodné pro pomáhající vztah?
Pokud jde o „fides quae“, tzn. obsah víry, je tfieba poukázat na
obsahovou nabídku víry: kfiesÈansk˘ koncept smyslu Ïivota, sociální
a morální Ïivotní moudrost.Tímto zpÛsobem mÛÏe víra pfiedstavo-
vat konkrétní inspiraci, jak dát Ïivotu, kter˘ ztratil rovnováhu
(v dÛsledku nevyléãitelné nemoci, ztráty blízké osoby apod.),
novou orientaci.

Pro úãinnou pomoc, zvlá‰tû pak v situaci velkého emocionálního
tlaku, tato konkrétní nabídka smyslu a hodnot nepostaãuje. Musí se
stát nûco víc, nûco, co se hloubûji dotkne vztahu ãlovûka k sobû,
k bliÏním a ke svûtu, nûco, co vztahovost ãlovûka zasáhne nejen
kognitivnû, ale i afektivnû a du‰evnû. Pomáhající, promûÀující
a osvobozující aspekty vztahu, ve smyslu bbaazzáállnníícchh ppooddmmíínneekk
zzddaafifiiilléé aa ppoommááhhaajjííccíí kkoommuunniikkaaccee, která umoÏÀuje nové vztahy
ãlovûka k sobû, bliÏním a okolnímu svûtu, vypracoval napfi. srovná-
vací v˘zkum psychoterapií (viz níÏe).Analogicky k tûmto základním
podmínkám popí‰eme nyní potenciál vztahového aspektu podrob-
nûji.

22.. TTeeoollooggiicckk˘̆ vvzzttaahhoovv˘̆ aassppeekktt „„ffiiddeess qquuaa ccrreeddiittuurr““ aa jjeehhoo pprraakkttiicc--
kkáá rreelleevvaannccee pprroo ppssyycchhoo--ssoocciiáállnníí ppoommoocc vvee ssttááfifiíí

Srovnávací v˘zkum psychoterapií (hlubinné, behaviorální a huma-
nistické) ukázal, Ïe ve v‰ech pomáhajících psychoterapeutick˘ch
vztazích jsou pfiítomné tfii faktory, tfii spoleãné centrální dimenze
chování terapeuta:6

• OOtteevvfifieennoosstt vvÛÛããii rreeaalliittûû (napfi. ryzost, bezprostfiednost, autenticita)
• BBeezzppooddmmíínneeããnnáá ssvvoobbooddaa (respekt vÛãi druhému, nehodnotící

postoj)
• OOtteevvfifieennoosstt vvÛÛããii oossoobbûû (napfi. schopnost empatie)
Teologické analogie

Tûmto tfiem bazálním pfiedpokladÛm pomáhající interakce a ko-
munikace se dají pfiifiadit ttfifiii tteeoollooggiicckkéé cceennttrráállnníí sskkuutteeããnnoossttii vvíírryy,
jeÏ mají velk˘ v˘znam pro seberealizaci ãlovûka, resp. pro pfiekoná-
ní negativních Ïivotních vztahÛ i ve stáfií:7
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v církevním
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1. OOtteevvfifieennoosstt vvÛÛããii rreeaalliittûû, ve smyslu transparence, pravdivosti,
autenticity a kongruence nacházejí svou analogii v teologické
kategorii pprraavvddyy. Nûkolik novozákonních pfiíkladÛ:

• „Poslali jste k Janovi a on vydal svûdectví pravdû“ (J 5, 33).
• „Poznáte pravdu a pravda vás uãiní svobodn˘mi“ (J 8, 32).
• „Já jsem ta cesta, pravda i Ïivot“ (J 14, 6).
• „Buìme pravdiví v lásce, aÈ ve v‰em dorÛstáme v Krista“ (Ef

4, 15).
Teologie rozli‰uje dva druhy pravdy: BûÏnou formu mmoorráállnníí

pprraavvddyy ve smyslu nelhat. Biblické v˘povûdi dávají ale tu‰it, Ïe zde
jde o víc, a sice o to, co filozofie naz˘vá Ïivotní pravda, eexxiisstteenncciiááll--
nníí pprraavvddaa. O tuto pravdu jde rovnûÏ v pomáhajícím vztahu, u sociál-
ního pracovníka i seniora.

Otevfienosti vÛãi realitû ve smyslu transparence je velmi blízké to,
co teologicky naz˘váme zjevení, zzjjeevvoovváánníí ssee: BÛh si získává dÛvûru
a víru ne tím, Ïe by zÛstával neznám˘m Bohem, ale tím, Ïe je
Bohem zjevujícím se ve starozákonních smlouvách a ve smlouvû
Nového zákona. Sv˘m vtûlením v JeÏí‰i Kristu se BÛh zjevil radikál-
nû. Jen otevfienost vÛãi pravdû Ïivota, která v situaci stáfií znamená
na jedné stranû omezení, na druhé stranû ale i netu‰ené moÏnosti
zrání, mÛÏe osvobozovat a vést k plnosti Ïivota, zvlá‰tû, je-li spojena
s následujícími podmínkami.

2. BBeezzppooddmmíínneeããnnáá ssvvoobbooddaa spojená s vfielostí, respektem, nehod-
notícím pfiístupem je pfiíbuzná teologické kategorii lláásskkyy. C. Rogers
pouÏívá vûdomû tento kfiesÈansky tradovan˘ pojem lásky – agapé,
aby mohl popsat tuto základní terapeutickou podmínku.8

BliÏnímu je nutné poskytnout milující pfiijetí. BÛh neklade pro
svou blízkost a své pomáhající jednání v dûjinách ãlovûku Ïádné
podmínky. JeÏí‰ nefiíká Zacheovi, spoleãensky pohrdanému kolabo-
rantovi a podvodníkovi: „Pfiijdu, aÏ se obrátí‰,“ n˘brÏ navzdory jeho
hfií‰nosti jej jako první radikálnû akceptuje a vchází do jeho domu.
Teprve z tohoto pfiijetí vyrÛstá Zacheovo obrácení, metanoia, neboli
jeho sociální uzdravení: bezpráví, které zpÛsobil, opût napravuje.
JeÏí‰ uzdravuje naru‰en˘ vztah k bliÏnímu, sobû samému a Bohu
(srov. Lk 19, 1–10).

Vzhledem k doprovázení seniora to znamená: klienta radikálnû
akceptovat, v lásce jej pfiijmout takového, jak˘ je, a neodmítat jej ani
navzdory jeho agresi, strachu, depresím atd., coÏ by se mohlo
u doprovázejícího projevovat napfi. netrpûlivostí pfii rozhovoru,
vyh˘báním se rozhovoru nebo napomínáním k sebeovládání klien-
ta. Stáfiím obtûÏkan˘ klient nebude s to se sám pfiijmout v lásce,
jestliÏe jej nûkdo pfiedtím nepfiijme ve vûrnosti a blízkosti.
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Teologicky radikalizováno znamená bezpodmíneãná svoboda vvíírruu v dobré moÏnosti,,

v dobro bliÏního. JeÏí‰ vyz˘vá: „Mûjte víru v Boha“ (Mk 11, 22), tzn. vûfite jako BÛh ve
spásu ãlovûka, tj. v dobro ãlovûka i navzdory jeho hfií‰nosti, a pak mÛÏete i „hory

pfiená‰et“, jak evangelista Marek vzápûtí pfiipojuje (srov. Mk 11, 23–24).
Svobodu, úctu a respekt mÛÏeme dále teologicky radikalizovat jako nnaaddûûjjii,, Ïe dobré

Ïivotní moÏnosti skryté v kaÏdém ãlovûku i v kaÏdé situaci se mohou v budoucnosti
aktualizovat, Ïe kaÏd˘ lidsk˘ Ïivot – i star˘ – mÛÏe dojít ‰Èastného naplnûní.Tato moÏ-
nost je jiÏ zde, nikoliv aÏ na onom svûtû, tzn. Ïivot v plnosti mÛÏe a má zaãínat jiÏ zde
a kráãí vstfiíc svému naplnûní (v BoÏím království).Toto vûdomí a tato nadûje mÛÏe
pfiedstavovat pro ‰Èastné stáfií dÛleÏitou Ïivotní energii a fantazii.V kontextu doprováze-
ní seniorÛ to znamená: I navzdory bezv˘chodnosti urãit˘ch situací o‰etfiovatelské péãe
vûfiit tomu, Ïe tento star˘ a kfiehk˘ ãlovûk mÛÏe jiÏ zde, i kdyÏ jen poãáteãnû a zlomko-
vitû, zakusit a objevit ‰Èastné momenty Ïivota a nové pozitivní moÏnosti ãi zku‰enosti,
a tedy opût ,b˘t vzkfií‰en‘ k Ïivotu.

Je ohromující, Ïe kfiesÈanství v‰emi konfesemi napfiíã klade pro spásu (a ta zahrnuje
i uzdravení ãlovûka a jeho vztahÛ ve stáfií atd.) dva poÏadavky: 1. PoÏadavek lásky, hlavní
pfiikázání lásky k Bohu, sobû a bliÏním a 2. poÏadavek víry. Bez obou tûchto skuteãností
není moÏná spása, tedy Ïivot v plnosti.9

Z teologického hlediska je víra, nadûje a láska spojena se ssvvoobbooddoouu.. Pfii JeÏí‰ov˘ch
setkáních s trpícími a hledajícími je nápadné, Ïe nikoho neuzdravuje proti jeho vÛli:
„Chce‰ b˘t zdráv?“ (J 5, 6; Mk 10, 51), n˘brÏ peãlivû zkou‰í pfiipravenost ãlovûka k ce-
lostnímu uzdravení, napfi. v pfiíbûhu o nemocné dcefii pohanské Ïeny (srov. Mk 7,
24–30).Víra, nadûje a láska pfiedstavují centrální teologické prvky Ïivotní pra-dÛvûry.
Pokud star˘ ãlovûk ztratí víru v dobro, nadûji v rÛst dobra ve svém Ïivotû a pokud se jiÏ
není schopen v lásce pfiijmout, pak ztratí bazální sílu Ïivotní pra-dÛvûry.Tato ztráta se
pak podepí‰e negativnû na celou pavuãinu jeho vztahÛ.Víra, nadûje a láska sociálního
pracovníka mohou v tomto smyslu pomoci ukotvit a posílit Ïivotní pra-dÛvûru ãlovûka
v rÛzn˘ch fázích jeho stárnutí.

3. OOtteevvfifieennoosstt vvÛÛããii oossoobbûû znamená empatii na stranû doprovázejícího a schopnost
introspekce na stranû doprovázeného. Chápající vcítûní, eemmppaattiiee,, teologicky znamená:
Pouhá otevfienost pravdû, jen víra, nadûje a láska nestaãí. Je tfieba kromû tûchto základ-
ních ppoossttoojjÛÛ realizovat v doprovázení seniorÛ i jednu základní ããiinnnnoosstt: empatii, ve
smyslu „spolu-utrpení“.V témûfi dvoutisícileté historii praktické pastorace je tento
zásadní prvek znám pod latinsk˘m termínem „ccoomm--ppaassssiioo“.

Ve vtûlení, Ïivotû a utrpení JeÏí‰e Krista BÛh pro-trpûl celou na‰i lidskou strast (inkar-
nace, tzn. naplno vstoupit do Ïivota s jeho vzne‰eností i bídou). Pfiitom ne‰lo o Ïádné
soucitné litování na‰eho osudu: Soucit BoÏí bez skutkÛ by neosvobozoval, pouze pravé
spolu-utrpení, compasiio, empatie, mohlo lidi vykoupit.Ani psychologicky není namístû
soucitné nafiíkání nad situací starého ãlovûka, Ïádoucí je naopak pravé spolu-nesení,
spolu-kráãení, spolu-cítûní, spolu-proÏívání utrpení nemocného, zarmouceného, zdrcené-
ho ãi zoufalého seniora (analogicky k BoÏímu vtûlení v JeÏí‰i Kristu). Pro doprovázení
star˘ch to znamená, Ïe bolesti stáfií je tfieba nést spolu s nimi, nechat je na sebe dopad-
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nout a nereagovat hned odmítavû, dále spolu-cítit a mít pochopení pro strach, deprese
a rezignaci.10 Po takové blízkosti v utrpení se doprovázející cítí ãasto sám zdrcen˘,
zatímco klient tfieba pronese: „To mi udûlalo dobfie, ten rozhovor mi ulehãil.“ Tak se
z hlediska praktické víry uskuteãÀuje v˘zva apo‰tola Pavla: „Berte na sebe bfiemena

jedni druh˘ch, tak naplníte zákon KristÛv.“ (Ga 6, 2.)
Gerontologické poznatky

Praktickou relevanci v˘‰e uveden˘ch teologick˘ch aspektÛ potvrzují i gerontologické
poznatky.11 Tak napfiíklad víme, Ïe ppeerrssppeekkttiivvaa bbuuddoouuccnnoossttii, analogicky k tomu faktor
nadûje, urãuje psychické stáfií ãlovûka. Dal‰í v˘znamné faktory ‰Èastného stáfií jsou napfi.
vztahové faktory: optimismus, druÏnost, zájem o mládeÏ, kontakty s druh˘m pohlavím,
zájem o koníãky – tedy vesmûs faktory, které pozitivnû kvalifikují lidské vztahy a které
se dají pfiifiadit v˘‰e uveden˘m skuteãnostem víry, nadûje a lásky a v tomto smyslu mÛÏe
b˘t kfiesÈanská víra jejich mocnou oporou a posilou.

Otevfienost vÛãi realitû a osobû, ve smyslu faktorÛ zdafiil˘ch vztahÛ, nacházejí svÛj
projev v ppoossttoojjoovv˘̆cchh vvzzoorreecchh, které popsal A. Kruse12: pozitivní vûdomí vlastní koneã-
nosti, pozitivní konfrontace se smrtelností. Negativní projevy: muãivé pronásledování
my‰lenkou na smrt nebo nedostateãná konfrontace s vlastní smrtelností.13

33.. SSttrruukkttuurráállnníí aannaallooggiiee mmeezzii oobbssaahhoovv˘̆mm aassppeekktteemm lliiddsskkéé kkoommuunniikkaaccee aa tteeoollooggiiíí

RovnûÏ obsahov˘ aspekt lidské interakce a vÛbec jak˘chkoliv vztahÛ ve stáfií není bez
v˘znamu.Vzhledem k tomu se dá fiíci, Ïe pfiijetí urãit˘ch teologick˘ch, resp. teologicko-
-antropologick˘ch v˘povûdí, formulovan˘ch v bibli, na koncilech, synodách, církevními
pfiedstaven˘mi ãi teology, mÛÏe b˘t i pro stáfií proÏívajícího ãlovûka v˘znamn˘m impul-
sem.

Teologické aspekty

Zejména z kontextu kognitivnû-behaviorální teorie, resp. racionálnû-emoãní terapie
(Albert Ellis), je známo, Ïe tzv. kkooggnniittiivvnníí ppfifieeddppookkllaaddyy,, iinntteerrpprreettaaããnníí kkoonncceeppttyy aa hhooddnnoo--
ttoovvéé mmooddeellyy – tudíÏ i moÏnost porozumût procesu stárnutí navzdory strastem pozitiv-
nû, Ïivotaplnû – mohou pfiedstavovat znaãnou Ïivotní posilu, ov‰em mohou ãlovûku
zpÛsobit i újmu.14 Pomocí pfiedem dan˘ch pojmÛ a pfiedstav lidé definují situaci svého
Ïivota. Mohou tak ale ztratit svobodu a svÛj Ïivot si ztíÏit. Je totiÏ z hlediska chápání
i jednání rozdíl, definuje-li se napfi. silnû skleslá stará Ïena jako depresívní, tzn. nemocná
nebo dokonce akutnû nemocná, nebo „jen“ jako vyãerpaná. Urãité jméno, pojem, slovo
zpÛsobuje fixaci, ovlivÀuje charakter urãité skuteãnosti. Nûkdo mÛÏe dostat deprese
napfiíklad za urãit˘ch psycho-sociálních pfiedpokladÛ neustál˘m opakováním (vlastního
nebo cizího) konstatování: „Má‰ deprese.“ Pokud klient interpretuje svou takfika bezv˘-
chodnou situaci jako depresívní nebo naopak jako pfiechodnû vyãerpávající, má to
psychicky zcela jiné dÛsledky. Pro kfiesÈanského sociálního pracovníka, peãovatele nebo
o‰etfiovatele tedy vzniká na základû tûchto psychologick˘ch okolností otázka: Jak˘
úãinek musí mít víra ve vlastní vykoupení navzdory v‰emu?

âlovûk – a nepochybnû i star˘ ãlovûk – definuje sebe a druhé na základû oobbrraazzÛÛ
aa ppfifieeddssttaavv, které si o sobû a o druh˘ch dûlá. Nejsou-li tyto pfiedstavy a obrazy v souladu
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s faktickou skuteãností, má to dÛsledky jak individuálnû-psychické, tak mezilidské.
Z hlediska praktické teologie je tfieba podobné idoly, resp. modly, bourat. Následek
negativních pfiedstav je omezení vlastních, dobr˘ch vnitfiních sil, omezení svobodného
rozvoje a pÛsobení BoÏí milosti. Evangelium, dobrá zpráva, chce ale pfiispût sv˘mi pojmy
a obrazy ke kladnému rroozzvvoojjii ÏÏiivvoottaa.

Charitativní diakonie Ïivená kfiesÈansk˘m duchem je tedy zavázána nabízet ppoozziittiivvnníí
mmooddeellyy – napfi. ve smyslu: „Jsem vykoupen, a je mi tedy opu‰tûno“ – a odkazovat na mo-
dely vyrovnaného lidského Ïivota ve stáfií, aÈ uÏ ve smyslu následování Krista (tzv.
immitatio Christi) nebo orientací na postavy svûtic a svûtcÛ z nesmírnû bohaté dvoutisí-
cileté tradice kfiesÈanského Ïivota.15 Pozitivní i negativní úãinky tûchto pfiedstav a mode-
lÛ byly prozkoumány a poté terapeuticky aplikovány pfiedev‰ím v racionálnû-emoãní
terapii.16

Gerontologické poznatky

V této souvislosti musíme uvést poznatky získané P. Baltesem v berlínském Max-
-Planck-Institutu v r. 1992, kter˘ v rámci komunikaãnû-psychologického v˘zkumu odkryl
v˘znam staré a pozapomenuté kategorie stáfií – mmoouuddrroossttii.17 Fenomén moudrosti je
podle nûj pozitivním aspektem stárnutí, pro nûjÏ se zkrátka vyplatí Ïít. I stafií lidé totiÏ
disponují du‰evními rezervami. Îivotní zku‰enosti, perspektiva smyslu Ïivota, koncepty
hodnoty Ïivota atd. se totiÏ bûhem desetiletí postupnû obohacovaly, falzifikovaly a verifi-
kovaly. PfiipomeÀme krásné a stále platné pfiísloví nûkter˘ch africk˘ch kmenÛ: „KdyÏ
zemfie star˘ ãlovûk, je to, jako kdyby shofiela celá knihovna.“18

Îidovsko-kfiesÈanská moudrost s ohledem na hodnocení stáfií

Pro star‰ího ãlovûka je neobyãejnû dÛleÏité, jak svému Ïivotu, resp. zbytku Ïivota,
rozumí.Témûfi tfii tisíciletí stará Ïivotní moudrost biblické kultury je v tomto ohledu
nenahraditelnou orientaãní pomÛckou, která pomáhá ukotvit perspektivu smyslu Ïivota
ve stáfií.

V rámci SSttaarrééhhoo zzáákkoonnaa je zajímavé, Ïe doÏití vysokého stáfií je vnímáno jako zvlá‰tní
milost a dar BoÏí (zvl. u patriarchÛ Adama, Noeho, ·éta atd.).Velmi optimisticky vnímá
biblick˘ svatopisec odchod Abraháma, kter˘ umírá „stár a syt˘ dnÛ“ (Gn 35, 28). Navíc
je tfieba si pfiipomenout, Ïe v dÛsledku omezen˘ch kurativních moÏností tehdej‰í
medicíny se star˘ ãlovûk prakticky vÛbec nedostal do fáze, která by vyÏadovala intenzív-
ní péãi. Pfii tûÏ‰ím onemocnûní nebo v dÛsledku tûlesného zeslábnutí na sebe nedala
smrt dlouho ãekat. Je proto pochopitelné, Ïe obraz stáfií nebyl nevyhnutelnû spojen
s pfiedstavou utrpení.

Není pfiekvapující, Ïe podobnû optimistick˘ náhled na stáfií potkáváme také na strán-
kách NNoovvééhhoo zzáákkoonnaa.. I zde je vysok˘ vûk pfiijímán s vdûãností, neboÈ kdo „mÛÏe

o jedinou píì prodlouÏit svÛj Ïivot, bude-li se znepokojovat?“ (Mt 6, 27). Stáfií mûlo
navíc teologickou hodnotu, vyjádfienou v ppoossttaavvûû pprreessbbyytteerraa (fiec. star‰ího) a jeho
dÛleÏitém úfiadû ve spoleãenství vûfiících (srov. 1 Tm 5, 17–22). Mimo postavu a úfiad
presbytera poÏíval velké váÏnosti tehdy neobvykl˘ ssttaavv vvddoovvsskk˘̆ (srov. 1 Tm 4, 9–16).
K jejím úkolÛm patfiila nejenom charitativnû-diakonická sluÏba, ale i duchovní doprová-
zení, jako modlitba, pfiímluvy.19
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Perspektivy pomáhajícího doprovázení z víry

Cílem doprovázení star‰ích lidí je umoÏnit jim rozvinutí v‰ech dobr˘ch Ïivotních
moÏností a vytvofiit pro to pfiípadnû podmínky. Z teologického hlediska, bylo jiÏ fieãeno
v˘‰e, tento cíl zásadnû koreluje s cílem kfiesÈanské charitativní diakonie, která usiluje
o pomoc k Ïivotu v plnosti (srov. J 10, 10).Abychom si cestu k tomuto cíli konkretizova-
li, mÛÏeme jako pomÛcku pouÏít vûdecky etablovan˘ prvek z teorie motivace. Je dosta-
teãnû známo, Ïe na vrcholu tzv. Maslowovy hierarchie potfieb ãlovûka spoãívá ppoottfifieebbaa
sseebbeeuusskkuutteeããnnûûnníí.20 Toto sebeuskuteãnûní ãi sebeaktualizaci mÛÏeme chápat jako moÏ-
nost rozpoznat pravdu o svém vlastním Ïivotû ve stáfií a schopnost za tímto sebepozná-
ním stát i navzdory pfiíznakÛm stáfií.Takové sebenalezení, sebepfiijetí (metanoia) – ve
smyslu dÛvûry v dobré síly v ãlovûku i v okolním svûtû – a Ïivá nadûje v plnost Ïivota,
kter˘ pfiesahuje i hranice smrti, je v˘sledkem dlouhého procesu, pfiedstavujícího ãasto
,putování pou‰tí‘, které mÛÏe trvat mûsíce i roky.

MMeettaannooiiaa – nové sm˘‰lení a nové jednání ve smyslu obrácení – prochází pfiitom
nûkolika fázemi.Víra jako fides quae ukazuje cíl cesty: pfiipodobnit se Kristu, skrze kfiíÏ
dojít ke vzkfií‰ení a plnosti Ïivota – a dává kráãet po pevné a jisté cestû, která vede
k celostní spáse, jeÏ osvobozuje i od utrpení a hfiíchu.Tato metanoia zahrnuje pprroocceess
kkaattaarrzzee (oãistn˘ proces), kter˘ vytváfií motivaãní pfiedpoklady pro pfiipravenost a schop-
nost poznávat sebe sama, novû sm˘‰let a obrátit se.Atmosféra pfiijetí v pomáhajícím
rozhovoru umoÏÀuje starému ãlovûku vyslovit také ne-dobré Ïivotní zku‰enosti: zranûní,
obavy atd., resp. vyjádfiit smutek, vnitfiní zoufalství a vztek, a tak to nechat ze sebe
odejít.

Doprovázející pomáhající pracovník, kter˘ má na základû své víry jistotu v tom, Ïe
„brány pekel“ jej ani jeho klienta nepfiemohou (srov. Mt 16, 18), má napomoci tomu,
aby to ne-dobré, zlé (zde ne ve smyslu morálním, ale existenciálním), tj. agrese, strach,
zoufalství atd., které drÏí trpícího v zajetí, bylo pojmenováno, a tak mohlo vyjít ven,
a tím aby ztratilo svou temnou (nepojmenovanou) moc.Ve zprávách o exorcismech
v Novém zákonû je vyhnání zla spojeno vÏdy s jeho pojmenováním (srov. napfi. Mk 5,
1–13).

Ke katarzi patfií také ppoommoocc kklliieennttoovvii ss nnááfifikkeemm.To je jeden z úkolÛ plynoucích
z klíãového postoje pomáhajícího vztahu: ssppoolluu--uuttrrppeenníí,, eemmppaattiiee.Teologicky i eticky je
zcela legitimní se spolu se star˘m ãlovûkem postavit pfied BoÏí tváfi a artikulovat jeho
trápení napfi. takto: „Nerozumíte tomu, co BÛh s Vámi zam˘‰lí. MoÏná byste chtûl fiíci:
MÛj BoÏe, proã jsi mi to uãinil, nerozumím tomu. Hluboce jsi mû zklamal, BoÏe.“ Ani
galilejsk˘ Mistr se v getsemanské zahradû nebo na kfiíÏi nerozpakoval pfiednést Bohu
své utrpení: „Otãe mÛj, je-li moÏné, aÈ mû mine tento kalich; av‰ak ne jak já chci, ale

jak ty chce‰“ (Mt 26, 39) a „BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi mne opustil?“ (Mt 27, 46).
Pomáhající náfiek vychází v posledku z víry, Ïe BÛh je dobr˘ a Ïe je pro ãlovûka nepo-
chopitelné, proã to ãi ono zlo vÛbec dopou‰tí. Je rozdíl mezi náfikem jako aktem víry
a litováním sebe sama. Îidovská i kfiesÈanská spoleãenství v‰ech vyznání proto znají
rreecciittaaccii ÏÏaalloozzppûûvvÛÛ nneebboo ii zzlloofifieeããeenníí: Ïalmy 41; 43; 54; 88; 120; 121; 143.Ve v˘chodních
církvích se smuteãního obfiadu pfii úmrtí úãastní tzv. plaãky, aby tak utrpení a smutek
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nebyly nedobr˘m zpÛsobem vytûsnûny a neovlivÀovaly nevûdomû jiné Ïivotní vztahy.
Pro pracovníka v pomáhající profesi je dÛleÏité, aby se chápal jako ddoopprroovváázzeejjííccíí,

kter˘ ppooddppoorruujjee ppfifiiirroozzeennéé pprroocceessyy rrÛÛssttuu, kter˘ pomáhá rozpoznat ,plevel‘ a ãlovûka
neopou‰tí, kdyÏ musí onen plevel vytrhat a kdyÏ je tfieba,orat a okopávat‘. Je nebezpeã-
né chtít tyto procesy rÛstu manipulovat nebo dokonce potlaãovat. Îivot ve své rozmani-
tosti se podafií nejsnáze tehdy, kdyÏ se mu umoÏní vyvíjet se podle své vlastní oiko-
logiky (to je pravdy bytí, Ïivotní logiky jedné bytosti, jedné oikos = Ïivotní jednotky).
Zmûny Ïivota podle fantazie a pfiání druh˘ch, zvlá‰tû probíhají-li ,contra naturam‘, proti
pfiirozenosti, nemusí b˘t vÏdy ku prospûchu Ïivota, naopak mohou vést k ,modlosluÏ-
bû‘, uctívání idolÛ, a tak niãit skuteãn˘ Ïivot.21 I Bible upfiednostÀuje v souvislosti se
spásou ãlovûka my‰lenku rÛstu, napfi. v mnoha podobenstvích o rÛstu BoÏího království
(srov. O rozsévaãi Mk 4, 1–9; 4, 13–20; O zasetém semenu 4, 26–29; O hofiãiãném zrnu
4, 30–32; O plevelu mezi p‰enicí Mt 13, 24–30; O kvasu 13, 33).V tomto smyslu se tedy
doprovázející, aÈ uÏ knûz, jáhen nebo sociální pracovník, bude chápat jako ten, kter˘
pomáhá odstranit plevel, ten, kter˘ zasévá, ten, kter˘ asistuje rÛstu zaléváním a hnoje-
ním, nebo ten, kter˘ pro svého Pána sklízí. Jen zfiídkakdy mÛÏe pomáhající doprovázet
klienta od okopávání aÏ po sklizeÀ. Bude se tedy muset smífiit s tím, Ïe na Ïivotní cestû
ãlovûka jeden doprovázející pomáhá pfiipravit pÛdu, jin˘ zasévá a jin˘ sklízí. Mezi
jednotliv˘mi fázemi mohou ubûhnout mûsíce i roky. KaÏd˘ ãlovûk roste podle individu-
álních zákonitostí. Doprovázející se musí vyvarovat touze po úspûchu, tzn. chtít zaÏít
sklizeÀ. Je totiÏ „ãas sázet i ãas trhat“ (srov. Kaz 3, 2–8).

44.. PPfifiííkkllaadd pprraakkttiicckkééhhoo ddooppaadduu tteeoollooggiicckk˘̆cchh vv˘̆cchhooddiisseekk pprrááccee ssee sseenniioorryy

Dva roky po zvefiejnûní ssttaannddaarrddÛÛ kkvvaalliittyy ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb22 se jiÏ musí alespoÀ jejich
teoretická znalost v terénu pfiedpokládat. Pochopitelnû, jednotliví poskytovatelé se
budou v následující dobû pot˘kat s jejich praktick˘m zavádûním do chodu sv˘ch
zafiízení a sluÏeb. Ne náhodou byl na první místo zafiazen procedurální standard „Cíle
a zpÛsoby poskytování sluÏeb“, kter˘ je ihned v prvním kritériu blíÏe konkretizován
následujícím zpÛsobem:

„Zafiízení sociálních sluÏeb... má písemnû definováno poslání, cíle, cílovou skupinu
uÏivatelÛ a principy poskytovan˘ch sluÏeb, které chápe jako vefiejn˘ závazek.“23

Písemná a transparentní kodifikace zámûru, resp. poslání, cílÛ, principÛ, na nichÏ
budou sluÏby postaveny, pfiedstavuje naprosto zzáákkllaaddnníí aa zzáássaaddnníí kkrrookk mmaannaaggeemmeennttuu
ppoosskkyyttoovvaatteellee ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb24, protoÏe nejenom usnadÀuje klientÛm orientaci na
trhu tûchto sluÏeb25, ale navíc poskytuje pro pracovníky dotyãného zafiízení ústfiední
opûrn˘ bod pro jejich (Ïádoucí) identifikaci se sv˘m zamûstnavatelem. Praktick˘ v˘-
znam takového ,kodexu‘ napfi. pro pfiijímací pohovor s uchazeãem o místo je nasnadû.

Pro ãtenáfie je nepochybnû zajímavé, jak by taková kodifikace mûla ãi mohla vypadat
u ccíírrkkeevvnnííhhoo ppoosskkyyttoovvaatteellee ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb pprroo sseenniioorryy, jako je tomu napfi. v domo-
vech pokojného stáfií katolické Charity nebo v domovech pro seniory Diakonie
âeskobratrské církve evangelické. Zde by nám mohly inspirativnû poslouÏit zku‰enosti
napfi. katolického Nûmeckého charitního svazu (Deutscher Caritasverband), kter˘



99SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

AKADEMICKÉ
statěVÝCHODISKA A CÍLE CHARITATIVNĚ-DIAKONICKÉ... / JAKUB DOLEŽEL

v r. 1993 inicioval celocharitní diskusi o profilu, principech a identitû (nûm. Leitbild)
církevních sociálních sluÏeb26, která trvala aÏ do r. 1997 a vyústila v pfiijetí tzv. LLeeiittbbiilldd –
osmnáctistránkového dokumentu.27 Ve smyslu subsidiarity jde ale o rámcov˘ dokument,
kodifikující cíle a úkoly, teologické základy, organizaãní profil a profil sluÏeb. ZÛstává
proto na bedrech jednotliv˘ch zafiízení (nebo mobilních sluÏeb), aby si v souladu
s rámcov˘m Leitbildem formulovali svÛj specifick˘ profil.

Konkrétní ppfifiííkkllaadd kkooddiiffiikkaaccee ppoosslláánníí aa pprriinncciippÛÛ ssoocciiáállnníícchh sslluuÏÏeebb sseenniioorrÛÛmm nám
mÛÏe poskytnout LLeeiittbbiilldd SdruÏení katolick˘ch zafiízení pomoci seniorÛm v arcidiecézi
Paderborn (Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen im Erzbistum Paderborn e.V.).28

Vzhledem k limitÛm a zamûfiení mého pfiíspûvku není moÏné otisknout cel˘ tfiicetistrán-
kov˘ dokument.29 Omezím se tedy na jeho prostfiední ãást30 nazvanou ZZáákkllaaddyy aa vvÛÛddããíí
lliinniiee, která formuluje právû kfiesÈanská specifika sluÏeb tûchto zafiízení31:

V úvodním odstavci své druhé ãásti formuluje dokument obecn˘m, ale zásadním
zpÛsobem své sseebbeecchhááppáánníí:

„SdruÏení katolick˘ch zafiízení pomoci seniorÛm pracuje na základech kfiesÈanského
obrazu svûta a ãlovûka.To odpovídá pÛvodu a tradici jeho zafiízení a vyznaãuje specific-
kou kvalitu jeho práce nyní i v budoucnosti.“

Následuje vymezení ppûûttii zzáákkllaaddnníícchh ppfifieeddppookkllaaddÛÛ, urãujících a umoÏÀujících fungová-
ní jednotliv˘ch zafiízení v rámci sdruÏení: CCíírrkkeevvnnûû--cchhaarriittaattiivvnníí ppoosslláánníí;; ZZáákkoonnyy aa uussttaa--
nnoovveenníí;; HHoossppooddáárrnnoosstt;; KKvvaalliittaa aa kkvvaalliiffiikkaaccee;; KKoommuunniikkaaccee aa kkooooppeerraaccee. První z tûchto
pfiedpokladÛ konkretizuje dokument takto:

„Nabídka duchovního doprovázení pfiedstavuje nedílnou souãást Ïivota zafiízení.
V tomto ohledu domovy úzce spolupracují s pfiíslu‰n˘mi farními komunitami.
KfiesÈansky motivovan˘ pfiístup k druhému formuje souÏití a pospolitost lidí, ktefií
v na‰ich zafiízeních Ïijí a pracují.“

Poté pfiistupují autofii dokumentu k formulování tteeoollooggiicckk˘̆cchh vv˘̆cchhooddiisseekk:
„Základem práce na v‰ech úrovních sdruÏení je kfiesÈanská víra, jeÏ se staví ãelem

v˘zvám souãasnosti i budoucnosti.Vûfiíme, Ïe ãlovûk je BoÏím tvorem a obrazem a jeho
milovan˘m partnerem v dûjinách spásy. Z této víry cítíme závazek vÛãi jednotlivému
ãlovûku s jeho dÛstojností ukotvenou v Bohu a tato víra dává na‰í sluÏbû star˘m lidem
nezamûniteln˘ smysl.

LLiiddsskkáá ddÛÛssttoojjnnoosstt

KaÏd˘ ãlovûk je coby Bohem stvofiené a milované individuum jedineãnou, neopakova-
telnou osobou. Jeho dÛstojnost není závislá na lidském úsudku, je nedûlitelná a kaÏdé-
mu náleÏí stejnou mírou. NezpochybÀujeme právo ãlovûka na Ïivot, neboÈ BÛh ve‰ker˘
Ïivot miluje a dává mu smysl. Proto ctíme nedotknutelnost a dÛstojnost v‰ech lidí, ktefií
u nás a s námi Ïijí a pracují, nezávisle na vûku nebo zdravotním stavu.

CCeelloossttnnoosstt

âlovûk je stvofien Bohem s tûlem, du‰í a duchem. Proto ve své práci chceme brát
ohled na celého ãlovûka s jeho tûlesností, duchovním a du‰evním rozmûrem a v‰echny
své síly nasadíme k dobru tohoto celého ãlovûka.



100 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

AKADEMICKÉ
statě VÝCHODISKA A CÍLE CHARITATIVNĚ-DIAKONICKÉ... / JAKUB DOLEŽEL

NNaassmmûûrroovváánníí

Ná‰ Ïivot je zacílen k Bohu. Îijeme v BoÏí skuteãnosti, která pfiesahuje i hranice smrti.
Ná‰ vztah k umírání a smrti vychází z pfiedstavy, Ïe v BoÏím království lásky je místo pro
Ïivé i zemfielé. Proto bereme váÏnû ãlovûka jako náboÏenskou bytost a nabízíme mu
na‰i duchovní podporu na jeho cestû naplnûného Ïivota a umírání.

VVzzáájjeemmnnoosstt

Lidé chtûjí milovat a b˘t milováni. Jednota lásky k Bohu a bliÏnímu je doloÏena zvlá‰È
v˘mluvn˘m zpÛsobem ve slovech a v Ïivotû JeÏí‰ovû. Proto poskytujeme v na‰ich
zafiízeních prostor potfiebám setkávání, komunikace a Ïivého spoleãenství a zároveÀ
podporujeme schopnosti k tomu. JeÏí‰Ûv pfiíklad nás zavazuje k solidaritû se slab˘mi
a znev˘hodnûn˘mi, jejichÏ zájmy ctíme a zastupujeme.

NNeeddookkoonnaalloosstt

BÛh miluje ãlovûka v jeho jedineãnosti s jeho siln˘mi i slab˘mi stránkami. On je BÛh
lásky, kter˘ hfií‰nému odpou‰tí.V na‰ich zafiízeních lidi povzbuzujeme k tomu, aby
dostáli své odpovûdnosti za chyby a omyly.V klimatu, neseném odpu‰tûním a láskou,
sázíme na pochopení a moÏnosti rozvoje ãlovûka.“

Na tûchto teologick˘ch v˘chodiscích pak vyrÛstá ffoorrmmuullaaccee vvÛÛddããíícchh ccííllÛÛ sslluuÏÏbbyy
ssttaarr˘̆mm lliiddeemm, k níÏ se v‰echny stávající i pfiípadné budoucí domovy zmínûného sdruÏe-
ní zavazují:

„ÎÎiivvoott vv ddÛÛssttoojjnnoossttii aa ssaammoossttaattnnoossttii““

Obyvatelky a obyvatelé na‰ich zafiízení by mûli mít moÏnost kráãet svou vlastní
cestou i ve stáfií. Chceme jim umoÏnit Ïivot jako autonomním a dospûl˘m lidem, ktefií si
mohou v co nejvy‰‰í mífie ponechat svÛj osobní Ïivotní styl a své individuální zvyklosti.

Pokoje na‰ich obyvatelek a obyvatelÛ ctíme jako místa intimity a soukromé sféry.
Chceme vnímat staré lidi jako osoby s tûlesn˘mi, du‰evními a duchovními potfiebami,
s osobní jedineãností, zvyky, mravy a s vlastní biografií. Budeme je respektovat jako lidi
s bohat˘mi Ïivotními zku‰enostmi, se zvlá‰tními schopnostmi a moÏnostmi rozvoje.
Jejich slabosti chceme akceptovat.

ÎÎiivvoott vvee ssppoolleeããeennssttvvíí

UmoÏníme star˘m lidem, aby si uchovali vazby na rodinu a pfiátele a aby se úãastnili
Ïivota obce, farního spoleãenství a spoleãnosti. Nemûli by se v na‰ich zafiízeních cítit
sociálnû vylouãení a izolováni, ale naopak mûli by v domovû zaÏít spoleãenství a solida-
ritu. Îivot a bydlení v na‰ich zafiízeních má b˘t uspofiádáno tak normálnû, jak je to jen
moÏné.

Proto v rámci moÏností uvítáme, aby si obyvatelé s sebou pfiinesli své osobní pfiedmû-
ty.Vzájemné setkávání, kontakt a spoleãn˘ program má podporovat spoleãenství a pfied-
cházet nebezpeãí izolace a osamocenosti.V dobû tûÏké nemoci a v umírání budeme stát
ãlovûku po boku. Právû v tomto úseku Ïivota by se nikdo nemûl cítit osamocen.V na-
‰ich zafiízeních nechceme smrt coby souãást Ïivota vytlaãovat, ale spí‰e ji integrovat
jako skuteãnost. Lidé v na‰ich zafiízeních by mûli umírat pokud moÏno v dÛvûrném
prostfiedí sv˘ch blízk˘ch. K umírajícím budeme pfiistupovat se zvlá‰tní úctou a respek-
tem, jejich pocity budeme brát váÏnû a poskytneme jim na poÏádání náboÏenské dopro-
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vázení. Na‰e zacházení se zemfiel˘mi bude dÛstojné a plné respektu. Blízk˘m zemfielé-
ho, ale i obyvatelÛm a pracovníkÛm dáme moÏnost dÛstojnû se rozlouãit.

V Ïivotû i v bohosluÏbách na‰ich zafiízení si budeme zemfielé v rozhovoru a modlitbû
pfiipomínat.

NNáábbooÏÏeennsskk˘̆ ÏÏiivvoott

Ve vysokém stáfií vyvstávají se silnûj‰í intenzitou otázky po poãátku, smyslu a cíli
Ïivota. Pro staré lidi z toho plyne zvlá‰tní potfieba pochopení, pokoje a BoÏí blízkosti.
V na‰ich zafiízeních budeme lidi doprovázet v jejich náboÏenském Ïivotû a pfii jejich
hledání smyslu.

To je zaji‰tûno nabídkou duchovního doprovázení a rozhovorÛ, poskytnutím vhod-
n˘ch prostor a nabídkou bohosluÏeb a náboÏenského programu. Dbáme pfiitom na
rozdílné náboÏenské pfiesvûdãení. Na‰e vlastní osvobozující a vykupující víra je tedy
nabízena pfiedev‰ím skrze na‰e konání.“

Myslím, Ïe uveden˘ text mÛÏe b˘t nejenom inspirací pro ãeská zafiízení sociálních
sluÏeb pro seniory, která svému angaÏmá rozumûjí ve svûtle kfiesÈanské víry, ale Ïe mÛÏe
b˘t i ostatním zainteresovan˘m pracovníkÛm krátkou ukázkou toho, co tvofií a musí
tvofiit charakter kfiesÈansky motivované sluÏby seniorÛm, zde konkrétnû v rezidenãním
zafiízení.
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26 Nûmeck˘ charitní svaz k 1. 1. 2003 provozoval celkem 25 460 zafiízení a sluÏeb, v nichÏ bylo zamûstnáno 499 313 pracovníkÛ. Srov.

http://www.caritas.de/2246.html, 19. 3. 2004. – Diakonické dílo (Diakonisches Werk) evangelick˘ch církví v Nûmecku provozuje na 27 000 zafiízení
a sluÏeb s více neÏ 450 000 pracovníky. Srov. , 19. 3. 2004.

27 Srov. DEUTSCHER CARITASVERBAND (ed.), Leitbild. Verabschiedet durch den Zentralrat des DCV am 6. Mai 1997 in Limburg. Freiburg,
1997.

28 Toto sdruÏení dnes zahrnuje 16 rezidenãních zafiízení pomoci pro seniory.
29 Srov. Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen im Erzbistum Paderborn e.V. (ed.), Grundlagen und Leitbilder. Hamm, 2003.
30 Dokument má tfii ãásti v tomto pofiadí: 1. Jednota a mnohost. 2. Základy a vÛdãí linie. 3. Pracovní principy a cílové perspektivy (Leitbilder).
31 V‰echny následující citace srov. tamtéÏ, s. 10–15.
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Úvod
Do posledn˘ch desaÈroãí 19. storoãia nejestvovali v Rakúsko-

Uhorsku Ïiadne právne ustanovenia, ktor˘mi by ‰tát zaruãoval
nárok na niektor˘ druh sociálneho zabezpeãenia, prístupného pre
‰iroké vrstvy obyvateºstva.V praxi prevládala zásada, Ïe o Ïivobytie
a sociálne zabezpeãenie sa má postaraÈ predov‰etk˘m jedinec sám,
resp. jeho rodina. Prvé zákony sledujúce sociálnu starostlivosÈ
o celé skupiny obyvateºstva pochádzajú z obdobia osvietenstva.
Pokrokov˘mi sociálno-reformn˘mi opatreniami mali panovníci
Mária Terézia a Jozef II. ambíciu poskytnúÈ obyvateºom urãité
garancie bezpeãnosti, ekonomického postavenia, nemocenského
zabezpeãenia a základného vzdelania (Dudeková, 2003).

Osobitnej podpore osvieteneck˘ch panovníkov sa te‰ili najmä
kvalifikovaní ‰tátni zamestnanci. Okrem ‰peciálnych v˘hod, ku
ktor˘m patrili ‰tipendiá pre synov ‰tátnych úradníkov, zaviedla
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Mária Terézia pre vyslúÏil˘ch penzionovan˘ch ‰tátnych zamestnan-
cov pravidelné peÀaÏné dávky, tzv. ppeennzziijjnnéé nnoorrmmáállyy. Mária Terézia
popri vydaní prvého dekrétu roku 1771 udeºovala mimoriadne
penzie a odmeny obºúben˘m radcom, úradníkom, dvorn˘m dámam
a ich rodinn˘m príslu‰níkom zo svojho súkromného fondu. Jozef II.
krátko po nástupe prístup zru‰il a v marci 1781 vydal dekrét
o novom penzijnom systéme pre ‰tátnych úradníkov a ich pozosta-
l˘ch. Dôchodkové zabezpeãenie sa nezakladalo na povinn˘ch
odvodoch zamestnancov do penzijn˘ch fondov alebo ‰tátneho
rozpoãtu. Dôchodky sa chápali ako odmena za dlhoroãnú a vernú
sluÏbu panovníkovi a ‰tátu.Väã‰ia ãasÈ dôchodkov (‰tátni úradníci,
vojaci, banskí zamestnanci) sa hradila z príjmov Dvorskej komory,
ktorá spravovala väã‰inu príjmov monarchie. Zvy‰ná ãasÈ penzií
(uãitelia, duchovné osoby) sa vyplácala z v˘nosov verejn˘ch fondov
(náboÏensk˘ fond, univerzitn˘ a ‰tudijn˘ fond), ktoré vznikli z ma-
jetkov cirkevn˘ch in‰titúcií.

V neskor‰om období roz‰írenie továrenskej veºkov˘roby prinieslo
aj mnohé problémy. Robotníci v priemysle, ktorí zostali po úraze
alebo poãas choroby bez obÏivy, sa stávali ãoraz závaÏnej‰ím
sociálnym problémom. Rie‰enie sa ponúkalo v podobe svojpomoc-
ného sociálneho poistenia.Vzorom preÀ boli tradiãné organizácie
sociálneho poistenia baníkov – bratské pokladnice. Podobné
podpory a urãité záruky, ktoré moÏno pripodobniÈ sociálnemu
poisteniu, poskytovali svojim ãlenom aj cechy, neskôr odborové
spolky.Autorstvo dôchodkového zabezpeãenia sa ãasto krát pripisu-
je nemeckému kancelárovi Ottovi von Bismarckovi, ktor˘ poloÏil
základy sociálnych zákonov v Rakúsko-Uhorsku uzákonením troch
sociálnych zákonov, a to:

• ZZáákkoonnaa oo zzddrraavvoottnnoomm ppooiisstteenníí ((11888833)),,

• ZZáákkoonnaa oo úúrraazzoovvoomm ppooiisstteenníí ((11888844)),,

•• ZZáákkoonnaa oo ppooiisstteenníí pprree pprrííppaadd iinnvvaalliiddiittyy aa ssttaarroobbyy ((11888899))..

„Jadrom vydávan˘ch zákonov bolo spojenie povinného poistenia
s právnym nárokom na podporu.“ (Schilling, 1999: 34.) Pri poistení
platí princíp investície a protisluÏby. Namiesto verejnej a privátnej
starostlivosti o chudobn˘ch platilo právo na zabezpeãenie, ktoré si
platiteº získal platením príspevkov.

Nech boli pohnútky na vytvorenie sociálneho poistenia a jeho
prvé podoby koncom 19. storoãia akékoºvek, predznamenali dlho-
dob˘ trend príznaãn˘ pre nasledujúce storoãie – prechod od
dobrovoºn˘ch spôsobov sociálneho poisÈovania k ‰tátom organizo-
vanému systému sociálneho zabezpeãenia ‰irok˘ch vrstiev
obyvateºstva (Dudeková, 2003).
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Dôchodkové zabezpeãenie dnes
Kºúãov˘m faktorom pre Ïivot v poproduktívnom veku je dôchod-

kové zabezpeãenie. Pod dôchodkov˘m zabezpeãením sa chápu
sociálne, ekonomické a politické nástroje jednotlivca a ‰tátu, ktoré
garantujú plnohodnotn˘ Ïivot na dôchodku, zabezpeãujú minimál-
ne základné istoty, zamedzujú vzniku poãetnej vrstvy obyvateºstva,
ktorej Ïivotná situácia by bola za hranicou únosnosti. Dôchodkové
zabezpeãenie je témou nielen odbornou, ale aj politickou.
Dôvodom je, Ïe o súvisiacich zákonoch spojen˘ch s vyplácaním
dôchodkov, ich zvy‰ovaním, ale predov‰etk˘m o celom systéme
dôchodkového zabezpeãenia rozhoduje Národná rada SR ako
zákonodarn˘ orgán a vláda z pozície v˘konnej moci. Pri anal˘ze
a prípadnej komparácii systémov dôchodkového zabezpeãenia je
teda potrebné braÈ do úvahy politické, ãi uÏ historicko-politické
alebo aktuálno-politické v˘chodiská.

Základy sociálnej politiky, ako sme uÏ hovorili, boli poloÏené
koncom 19. storoãia a v nasledujúcom storoãí boli dopæÀané.
Zmeny spoloãensk˘ch pomerov po roku 1989 sledujúce celkovú
demokratizáciu spoloãenského systému si vyÏiadali v SR formulovaÈ
princípy ekonomickej a sociálnej politiky ‰tátu na nov˘ch zákla-
doch. Dnes na Slovensku ako v jednej z postsocialistick˘ch krajín
prebieha popri ekonomickej transformácii aj transformácia sociál-
na.Transformácia sociálnej sféry sa v‰eobecne povaÏuje za jeden
z najdôleÏitej‰ích, ale aj najÈaÏ‰ích krokov.Tento krok povaÏuje
vláda SR za jednu z prioritn˘ch a mimoriadne v˘znamn˘ch úloh
rozvoja slovenskej spoloãnosti.

TTrraannssffoorrmmáácciiaa ssoocciiáállnneejj ssfféérryy v súvislosti s dôchodkov˘m zabez-
peãením musí zabezpeãiÈ presadenie základn˘ch princípov – a to
sociálnej solidarity, participácie obãana na svojich právach, adres-
nosti poskytovan˘ch plnení, osobnej zodpovednosti obãana za svoj
osud, ‰tátnej garancie dôstojného Ïivota obãanov a sociálnej spra-
vodlivosti.

Transformácia sociálnej sféry musí tieÏ zabezpeãiÈ sociálnu
únosnosÈ politick˘ch a hospodárskych zmien, sociálnu stabilitu
a sociálny zmier, sociálny rozvoj a podiel v európskych sociálnych
dimenziách. Proces transformácie dôchodkového zabezpeãenia by
mal byÈ ppoossttuuppnn˘̆mm procesom. Nie je ho moÏné vykonaÈ naraz,
a preto sa vláda SR rozhodla realizovaÈ túto transformáciu dôchod-
kového zabezpeãenia v dvoch etapách. Prvá etapa zaãala v roku
2002 a to prostredníctvom prvého – tzv. pprriieebbeeÏÏnnééhhoo – piliera
dôchodkového systému.
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Podºa ãlánku 39 Ústavy SR obãania majú právo na primerané hmotné zabezpeãenie
v starobe, pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate Ïiviteºa. KaÏd˘, kto je v hmotnej
núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpeãenie základn˘ch
Ïivotn˘ch podmienok.Tieto ústavou zaruãené práva boli realizované doteraz systémom
sociálneho zabezpeãenia prostredníctvom Zákona ã. 100/1988 Zb. o sociálnom

zabezpeãení v znení neskor‰ích predpisov. Systém sociálneho zabezpeãenia podºa tohto
zákona tvorilo:

• nemocenské poistenie,
• dôchodkové zabezpeãenie,
• sociálna pomoc,
• ‰tátne sociálne dávky.
Vyústením transformácie sociálnej sféry bolo zru‰enie doteraj‰ieho systému sociálne-

ho zabezpeãenia, t. j. Zákona o sociálnom zabezpeãení, a jeho nahradenie Zákonom

o sociálnom poistení ã. 413/2002, ktor˘ je úãinn˘ od 1. 7. 2003. Nakoºko nie je moÏné
vykonaÈ tento proces naraz, do‰lo k právnej úprave, prostredníctvom ktorej má vymed-
zen˘ okruh osôb moÏnosÈ voºby zostaÈ v súãasnom priebeÏnom systéme aj naìalej,
alebo nastúpiÈ do navrhovaného nového dôchodkového systému. Nová právna úprava
dôchodkov je platná od januára roku 2004.Vláda v súãasnosti prijíma novelu zákona
o sociálnom poistení, ktor˘m sa mení prv˘, tzv. priebeÏn˘ pilier dôchodkového systé-
mu.

Nov˘ systém sociálneho poistenia
My‰lienka transformácie sociálnej sféry sa zaãala presadzovaÈ zaãiatkom 90. rokov. Jej

základnou filozofiou bolo vybudovanie ttrroojjppiilliieerroovveejj ssúússttaavvyy, základom ktorej by bolo
sociálne poistenie s t˘m, Ïe podporne majú pôsobiÈ pilier ‰tátnej podpory a pilier
sociálnej pomoci.V súãasnej dobe môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe napriek pozitívnym krokom
právnych úprav v oblasti sociálneho zabezpeãenia nepodarilo sa základn˘ (prv˘) pilier
vybudovaÈ.Transformácia sociálnej sféry sa nerie‰ila komplexne. OblasÈ sociálneho
poistenia stále tvorí právna úprava poskytovania nemocensk˘ch a dôchodkov˘ch
dávok, ktorá je rozpt˘lená v rôznych právnych predpisoch a moÏno oprávnene uviesÈ,
Ïe aj prekonaná.

Absenciu jednotnej úpravy sociálneho poistenia sa snaÏili odborníci v roku 1992
rie‰iÈ právnou úpravou rozdelenia dávok na systémové (odvodené od v˘konu zárobko-
vej ãinnosti) a nesystémové (pri ktor˘ch sa uplatÀovalo v˘luãne sociálne hºadisko,
priãom boli financované zo ‰tátneho rozpoãtu).Takéto vymedzenie v‰ak nebolo dôstoj-
né, ão sa v˘razne prejavilo napríklad t˘m, Ïe z poistného boli financované dávky aj
osobám, ktoré do systému neprispievali.Tieto aj ìal‰ie skutoãnosti sa stali dôvodmi
nevyhnutnosti prijatia nového zákona o sociálnom poistení, ktor˘ Národná rada SR
schválila pod ãíslom 413/2002 Z. z. Zákon o sociálnom poistení nadobudol úãinnosÈ
1. júla 2003.V˘znam tohto zákona, ktor˘m sa novo zavádza základn˘ systém sociálneho
poistenia, spoãíva predov‰etk˘m vo vecnej rovine, pretoÏe sa ním uskutoãÀuje prechod
od zabezpeãovacieho systému na systém poistn˘. Prechod na poistn˘ systém znamená,
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Ïe zo systému sa budú poskytovaÈ dávky len t˘m osobám, ktoré vykonávali zárobkovú
ãinnosÈ, platili z nej poistné, ãím sa podieºali v zákonom poÏadovanom rozsahu na
financovaní dávok. Prechod na ppooiissttnn˘̆ systém teda znamená dôslednú previazanosÈ
nároku na dávku a jej v˘‰ky s dæÏkou získaného obdobia poistenia a s v˘‰kou zárobku,
z ktorého sa platilo poistné.Tento relatívne dlh˘ ãasov˘ priestor je potrebn˘ k tomu,
aby sa na zavedenie nového systému sociálneho poistenia mohla Sociálna poisÈovÀa
dôsledne pripraviÈ, tento zákon bude postupne novelizovan˘, ãím sa zabezpeãí kom-
plexná reforma sociálneho poistenia.

Tri piliere dôchodkovej reformy
Základnou dávkou v sústave dávok dôchodkového zabezpeãenia je starobn˘ dôcho-

dok. Úãelom starobného dôchodku je nahradiÈ príjem zo zárobkovej ãinnosti, ku strate
ktorého do‰lo skonãením jej v˘konu z dôvodu dov⁄‰enia dôchodkového veku.V pod-
mienkach nároku na starobn˘ dôchodok, ako aj v spôsobe urãovania jeho v˘‰ky, je
súãasne uplatÀovan˘ tak zásluhov˘ princíp, ako aj sociálne hºadisko.Vyjadrením princí-
pu zásluhovosti je urãenie priemerného mesaãného zárobku, z ktorého sa starobn˘
dôchodok vypoãítava, zohºadÀovanie poãtu odpracovan˘ch rokov a zaradenie do I., II.,
III. pracovnej kategórie. Sociálne hºadisko sa prejavuje najmä v urãení dôchodkového
veku Ïien s prihliadnutím na poãet vychovan˘ch detí a v zákonom zaruãenej v˘‰ke
minimálneho dôchodku.V˘razom obmedzenia princípu zásluhovosti je spôsob zapoãíta-
vania zárobku, t. j. jeho redukcia.V ãase prijatia zákona o sociálnom zabezpeãení (v roku
1988) uplatÀovanie princípu sociálnej solidarity na úkor princípu zásluhovosti nebolo
tak v˘razné ako je v súãasnosti. Dôvodom tohto stavu je extrémny nárast miezd, ku
ktorému do‰lo po roku 1989 a na túto skutoãnosÈ zákon o sociálnom zabezpeãení
nereagoval úpravou v˘‰ky pásiem hrub˘ch zárobkov zapoãítateºn˘ch pre urãenie
priemerného mesaãného zárobku (tzv. redukãné pásma).

KeìÏe v systéme dôchodkového zabezpeãenia je vo v˘raznej miere uplatÀovan˘
princíp sociálnej solidarity, princíp zásluhovosti nemôÏe byÈ uplatÀovan˘ v plnom
rozsahu. Z uvedeného dôvodu dochádza k v˘raznému potieraniu princípu zásluhovosti
a k postupnej nivelizácii dôchodkov, ão je neÏelateºn˘m negatívnym javom. Zmenou
dôchodkového zabezpeãenia na dôchodkové poistenie bude odstránen˘ zabezpeãovací
charakter dôchodkov˘ch dávok a v˘razom uplatÀovania poistného princípu bude
návrat a posilnenie princípu zásluhovosti pri urãovaní v˘‰ky dôchodku.Vznik nároku na
starobn˘ dôchodok zákon podmieÀuje splnením dvoch podmienok, a to získaním
potrebnej doby zamestnania a dosiahnutím zákonom stanoveného veku, tzv. dôchodko-
vého veku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predloÏilo v priebehu prvého polroka
roku 2003 v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR v‰etky kºúãové zákony dôchod-
kovej reformy. Kºúãová reforma sa tak mohla rozbehnúÈ od januára 2004. Nov˘ dôchod-
kov˘ systém, na príprave ktorého sa spolupodieºali experti Svetovej banky, bude stáÈ na
troch pilieroch a to priebeÏnom (solidárnom), sporivom a dobrovoºnom. Budú ho tvoriÈ
tieto piliere:
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I. Sociálne poistenie,
II. Starobné dôchodkové sporenie,
III. Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

I. Sociálne poistenie
SúãasÈou sociálneho poistenia okrem systémov nemocenského, dôchodkového

a úrazového poistenia bude aj systém poistenia v nezamestnanosti a garanãné poistenie.
Návrh zákona o sociálnom poistení sleduje tri základné ciele:
• slobodu rozhodovania o ãase vstupu do dôchodku, posilÀuje princíp zásluhovosti

a osobnej zodpovednosti obãana za vlastnú sociálnu situáciu,
• zníÏenie odvodového zaÈaÏenia zamestnávateºov s cieºom stimulovaÈ rast ekonomiky

a tvorbu nov˘ch pracovn˘ch miest,
• vytvoriÈ jednoduch˘ a prehºadn˘ systém sociálneho poistenia.
II. Starobné dôchodkové sporenie
Alebo tzv. kapitalizaãn˘ pilier nového dôchodkového systému zah⁄Àa starobné

dôchodkové sporenie, invalidné poistenie a pozostalostné poistenie.Aplikáciou navrho-
vaného zákona vláda sleduje tieto ciele:

• zv˘‰enie dôchodkov 10-percentn˘m sporením a zhodnocovaním prostriedkov na
osobn˘ch úãtoch obãanov,

• vlastnícky princíp a flexibilnú moÏnosÈ v˘beru,
• slobodu voºby veku vstupujúcich do dôchodku,
• zastavenie zadlÏovania, dlhodobú stabilitu a udrÏateºnosÈ dôchodkového systému,
• ‰tátnu garanciu, bezpeãnosÈ a funkãnosÈ reformovaného dôchodkového systému.
III. Doplnkové dôchodkové sporenie
Návrhom zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení sa rekodifikuje právna úprava

súãasného doplnkového dôchodkového poistenia s cieºom eliminovaÈ riziká po‰kodenia
klientov doplnkov˘ch poisÈovní a upravuje sa prepojenie II. piliera dôchodkového
poistenia s III. pilierom.V rámci reformy systému dôchodkového zabezpeãenia sa
navrhuje zaviesÈ ‰tátom podporovan˘ systém doplnkového dôchodkového sporenia,
ktor˘ nahradí doplnkové dôchodkové poistenie.V druhom pilieri Starobného dôchod-
kového sporenia sa rie‰i aj otázka správcovsk˘ch spoloãností, ktoré budú oprávnené
vykonávaÈ doplnkové dôchodkové sporenie. Návrh zákona sleduje tri ciele:

• neobmedzenú úãasÈ v‰etk˘ch obãanov v doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS),
motiváciu vo forme ‰tátnych príspevkov,

• dôslednú úpravu úãastníkov dobrovoºného sporenia a vymedzenie majetkov˘ch
vzÈahov v navrhovanom dobrovoºnom systéme, oddelenie majetku úãastníkov DDS od
majetku subjektov, ktoré budú DDS vykonávaÈ,

• vytvorenie nezávislého a efektívneho systému dohºadu nad subjektami, ktoré budú
vykonávaÈ doplnkové dôchodkové sporenie, pravidelné a presné informácie pre úãastní-
kov.

Nová sociálna politika ministerstva práce v oblasti dôchodkového systému má rie‰iÈ
nízku v˘‰ku dôchodkov, narastajúce deficity sociálnej poisÈovne, motiváciu jednotlivca
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byÈ úãastníkom dôchodkového systému. Prv˘m strategick˘m dokumentom dôchodko-
vej reformy bola vládou schválená Koncepcia reformy dôchodkového zabezpeãenia,

ktorej cieºom je predstaviÈ verejnosti základn˘ rámec fungovania nového dôchodkového
systému. Dôchodkov˘ systém, ktor˘ má byÈ postaven˘ na zdrav˘ch základoch, musí
vychádzaÈ z princípu udrÏateºnosti a stability, v˘nosnosti a maximálnej bezpeãnosti.
Základn˘m dôvodom nutnosti zásadnej reformy dôchodkového systému v SR je dlhodo-
bá neudrÏateºnosÈ priebeÏného financovania dôchodkového zabezpeãenia, ktorá má
svoje príãiny hlavne v nepriaznivom demografickom v˘voji, prehlbujúcej sa finanãnej
neudrÏateºnosti systému a v neexistencii vlastníckych práv v rámci systému.

Základné zmeny sociálnej reformy
Medzi najzákladnej‰ie zmeny, ktoré priná‰a sociálna reforma, patrí vznik osobn˘ch

úãtov obãanov, na ktor˘ch si budú sporiÈ deväÈ percent z vymeriavacieho základu
a jedenásÈ percent budú aj naìalej platiÈ do priebeÏného systému Sociálnej poisÈovne,
ktorá ich hneì rozdelí dôchodcom. Od januára 2004 sa do dôchodku bude odchádzaÈ
v 62. roku Ïivota. Dôchodkov˘ vek sa má zvy‰ovaÈ postupne.

Aj v˘‰ka dôchodku sa bude vypoãítavaÈ inak, oproti dne‰ku sa posilní princíp zásluho-
vosti.V˘‰ka dôchodku bude závislá od poãtu odpracovan˘ch rokov a od v˘‰ky príjmov,
z ktor˘ch obãan odvádzal príspevky do dôchodkového systému. Nezamestnaní sa po
prijatí tohto zákona uÏ nebudú hlásiÈ na úrade práce, ale na tzv. územnom úrade sociál-
nych vecí a sluÏieb zamestnanosti.

ëal‰ou zmenou je aj umoÏnenie predãasného odchodu do dôchodku vybranému
okruhu osôb, ktor˘ v súãasnosti právna úprava dôchodkového zabezpeãenia neumoÏÀu-
je. Zavedenie predãasného dôchodku by malo u niektor˘ch ºudí predísÈ Ïivoreniu
v nezamestnanosti. DovoliÈ si to budú môcÈ len ºudia krátko pred odchodom do
dôchodku, to znamená 2–3 roky pred dôchodkom a s vy‰‰ími príjmami.

Záver
ZhrÀujúc môÏeme povedaÈ, Ïe dôchodková reforma spú‰Èa na Slovensku modern˘

dôchodkov˘ systém. Zah⁄Àa reformu doteraj‰ieho priebeÏného systému, upravenú
zákonom o sociálnom poistení, vytvorenie kapitalizaãného piliera prostredníctvom
návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a reformu doplnkového dôchodko-
vého sporenia ako tretieho piliera dôchodkového systému. Snahou je nahradiÈ doteraj‰í,
nestabiln˘ a dlhodobo neudrÏateºn˘ verejn˘ priebeÏn˘ systém. Kapitalizaãn˘ pilier
dôchodkového systému bude motivovaÈ obãana, aby pracoval. ZaloÏenie druhého
piliera – tzv. osobn˘ch úãtov, vytvára predpoklady na zv˘‰enie motivácie ºudí sporiÈ si
finanãné prostriedky na vlastn˘ dôchodok prostredníctvom dôchodkov˘ch fondov
v správcovsk˘ch spoloãnostiach. Ich spotrebu odloÏia na obdobie dôchodkového veku.
Podºa návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení v˘‰ka dôchodku z kapitalizaã-
ného piliera bude tak závisieÈ predov‰etk˘m od sumy, ktorú si obãania nasporia v pro-
duktívnom veku a z v˘nosov investovania v dôchodkov˘ch fondoch. KaÏd˘ obãan na
seba prevezme ãiastoãnú zodpovednosÈ za vlastnú Ïivotnú úroveÀ v starobe.
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V závere je potrebné zdôrazniÈ, Ïe sociálna reforma na Slovensku bola nevyhnutnos-
Èou, ktorú vyvolala potreba spoloãenskej praxe. Základn˘m dôvodom je priblíÏenie sa
na‰ej sociálnej sféry sféram európskym e‰te pred vstupom Slovenska do Európskej únie.
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Úvod
V posledních nûkolika letech do‰lo v rámci politiky zamûstnanos-

ti v jednotliv˘ch zemích Evropské unie k nûkolika v˘razn˘m jevÛm
vztahujícím se k praktickému uplatÀování (implementaci) této
politiky do praxe. Jedním z tûchto jevÛ bylo kladení velkého dÛrazu
na zaji‰tûní modernizace úfiadÛ práce v jednotliv˘ch zemích EU
Evropskou komisí, ve snaze o dosaÏení maximální efektivity dílãích
politik (The Contributions, 2000; The Future, 2000; Progress
Report, 2002). Ne‰lo pfiitom pouze o snahu o vût‰í vybavenost
jednotliv˘ch úfiadÛ práce nejnovûj‰ími technologiemi, ale také
o zv˘‰ení znalostí jednotliv˘ch pracovníkÛ a zlep‰ení koordinace
poskytovan˘ch sluÏeb (Commission Communication, 1998; Quality
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work, 2002).To v‰e s cílem celkovû zkvalitnit sluÏby, které jsou
poskytovány úfiady práce, a sladit tak na jedné stranû potfieby
pracovního trhu s cíli politiky zamûstnanosti sledujícími cíle tzv.
Evropské strategie zamûstnanosti.

Doprovodn˘m jevem, kter˘ v˘raznû ovlivnil souãasnou podobu
evropské i ãeské politiky zamûstnanosti, jsou individuální akãní
plány. Jedná se o poradenské aktivity novû zavedené pfied nûkolika
lety na úfiadech práce ve vût‰inû zemí Evropské unie a plo‰nû
uÏívané v âeské republice od zaãátku roku 2004. Pfiedstavují
písemnû podepsanou dohodu mezi pracovníkem úfiadu práce
a nezamûstnan˘m klientem a vyÏadují zcela nov˘ pracovní pfiístup,
kter˘ je zaloÏen na principu individualizace (Horáková, 2003;
Sirovátka, 2003).

Domníváme se, Ïe poÏadavek na zv˘‰ení kvality úfiady práce
poskytovan˘ch sluÏeb lze v pfiípadû individuálních akãních plánÛ
zabezpeãit zavedením tzv. standardÛ kvality sociálních sluÏeb (viz
Standardy 2002). Jedná se o nástroje zaji‰Èující dodrÏení kvality
poskytovan˘ch sluÏeb, které byly vytvofieny pro úãely státních
a nestátních neziskov˘ch organizací nabízejících sv˘m klientÛm
sociální sluÏby. I pfiestoÏe nebylo zámûrem tvÛrcÛ tûchto standardÛ
kvality vyuÏít je ve státních byrokratick˘ch institucích typu úfiadÛ
práce, my tak v tomto pfiíspûvku uãiníme.Vycházíme pfiitom
z na‰ich nedávn˘ch zji‰tûní (viz Horák, 2004), kdy jsme prokázali,
Ïe individuální akãní plány uplatÀované v ãeském prostfiedí jsou
designem a filozofií shodné s úkolovû orientovan˘m pfiístupem,
metodou sociální práce. SnaÏíme se tak vyuÏít dlouholeté zahraniã-
ní zku‰enosti s vyuÏíváním úkolovû orientovaného pfiístupu, kter˘
je po desetiletí zabezpeãován ekvivalentem ãesk˘ch standardÛ
kvality sociálních sluÏeb. Domníváme se tak, Ïe uplatnûním standar-
dÛ kvality do prostfiedí úfiadÛ práce lze lépe reagovat na nové
specifické pracovní podmínky a vlastní charakter práce, kter˘ byl
pozmûnûn poÏadavkem na zavádûní individuálních akãních plánÛ
v âeské republice.

Cílem tohoto ãlánku je vyuÏít metody kontroly kvality provádûné
práce, která je bûÏnû uÏívána v prostfiedí sociální práce (domovy
dÛchodcÛ, peãovatelské sluÏby, manÏelské a pfiedmanÏelské porad-
ny, neziskové organizace specializující se na matky s dûtmi, drogovû
závislé, mentálnû postiÏené apod.), k vytvofiení standardÛ kvality
vyuÏiteln˘ch v prostfiedí politiky zamûstnanosti (zde pfiedstavované
úfiady práce). NavrÏené standardy kvality vzniknou modifikací
stávajícího dokumentu obsahujícího obecné standardy vyuÏitelné
pro jakékoli organizace poskytující sluÏby (Standardy, 2002). Budou
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urãeny pro v˘konné pracovníky-zprostfiedkovatele zamûstnání, ktefií
jsou v pfiímém kontaktu s nezamûstnan˘mi klienty (nebereme zde
v potaz klienty-zamûstnavatele).

Následující text rozdûlujeme do tfií ãástí.V první ãásti se zab˘vá-
me tím, co jsou to vlastnû standardy kvality sociálních sluÏeb a jaké
jsou podmínky jejich zavedení do praxe. Následující ãást rozebírá
funkce standardÛ kvality, a zodpovídá tak otázku, k ãemu je dobré
standardy kvality zavádût.V poslední ãásti uvádíme jednotlivé typy
standardÛ kvality vyuÏitelné (modifikované) v prostfiedí úfiadÛ
práce. Kromû materiálu kolektivu autorÛ z ministerstva práce
a sociálních vûcí (Standardy, 2002) vyuÏijeme v této stati také
zku‰enosti autorÛ, ktefií se zab˘vali implementací standardÛ kvality
v ãeském prostfiedí (Musil, Hubíková, Kubalãíková, Hamarová, 2002;
Hubíková, Kubalãíková, 2003; Musil, Hubíková, Kubalãíková, 2003).
V závûru práce shrnujeme zji‰tûné v˘sledky a uvádíme doporuãení.

Co jsou to vlastnû standardy kvality a jaké jsou podmínky
jejich zavedení do praxe?

Standardy kvality sociálních sluÏeb pfiedstavují nástroj zaji‰Èující
dodrÏení kvality poskytovan˘ch sluÏeb, které byly vytvofieny pro
úãely státních a nestátních neziskov˘ch organizací poskytujících
sv˘m klientÛm sociální sluÏby.

Zavedení standardÛ kvality v oblasti sociální politiky a sociální
práce není novinkou pouze pro zemû b˘valého v˘chodního bloku
(typu âeské republiky), a tedy v˘sledkem pfiechodu tûchto zemí
z centrálnû plánované do trÏní ekonomiky. Zavedení tûchto standar-
dÛ kvality je spí‰e logickou reakcí na celospoleãenské zmûny
nastartované koncem 70. let v celé Evropû, ke kter˘m do‰lo v reak-
ci na ekonomickou a politickou krizi a následnû i krizi legitimity
sociálního státu.Tyto krize mûly za následek nastavení nov˘ch
principÛ fungování sociálního státu a jím poskytovan˘ch sluÏeb,
které modifikovaly pÛvodní prostfiedí poloviny sedmdesát˘ch let
zaloÏené na silné centralizované moci vládní byrokracie do podoby
kvazitrÏního prostfiedí, kde operují s rostoucími decentralizovan˘mi
pravomocemi a na základû manaÏerského zpÛsobu uvaÏování,
kvaziobchodního diskursu, státní a nestátní organizace (blíÏe
Clarke, Newman, 1997; LeGrand, Barlett, 1993; Harris, 2002). Na
dfiíve kvalitativnû a více ménû s vût‰í volností individuálnû poskyto-
vané sluÏby tak byl uãinûn tlak ve smyslu snahy o nastavení mûfiitel-
n˘ch a ovûfiiteln˘ch kritérií, kter˘mi lze tyto sluÏby (ve starém
diskursu) „kontrolovat“ ãi (v novém diskursu) „mûfiit“.

Standardy kvality sociálních sluÏeb jsou v ãeském prostfiedí
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navrÏeny v podobû nástrojÛ, které popisují, jak má sociální sluÏba
(v ideálním pfiípadû) vypadat a na základû mûfiiteln˘ch a ovûfiitel-
n˘ch kritérií prÛkazn˘m zpÛsobem umoÏnit posouzení kvality
poskytované sluÏby (viz Standardy, 2002). Problém s mûfiitelností
a ovûfiitelností sluÏeb, jakoÏ i problém s odli‰nou povahou poskyto-
van˘ch sluÏeb v té které organizaci dokument ãesk˘ch autorÛ
zab˘vajících se Standardy kvality (Standardy, 2002) fie‰í jedin˘m
moÏn˘m zpÛsobem, totiÏ nastavením dílãích standardÛ v obecné
podobû, aby byly univerzálnû pouÏitelné. Jejich existence a v˘sled-
ná podoba pfiitom neslouÏí pouze jako návod k poskytování tako-
v˘ch sluÏeb, které by uspokojovaly poskytovatele finanãních
prostfiedkÛ dané organizaci ãi zájem zadavatelÛ sluÏeb, ale jejich
hlavním cílem je uspokojení zájmÛ a potfieb klientÛ kvalitními
sluÏbami (Standardy, 2002).

Navrhované Standardy (2002) aÏ pfiíli‰ zdÛrazÀují dÛleÏitost
uspokojení individuálních zájmÛ a potfieb uÏivatelÛ sluÏeb a ponû-
kud opomíjejí v˘znam uspokojování zájmÛ zadavatelÛ sluÏeb
a poskytovatelÛ finanãních prostfiedkÛ.Tuto skuteãnost podporuje
dokument o standardech kvality také v pfiípadû podmínek, respekti-
ve nutné podmínky k úspû‰nému zavedení standardÛ do praxe. Je jí
dostupnost dostateãn˘ch finanãních zdrojÛ pouze pfii poskytování
nov˘ch sluÏeb, pfiiãemÏ pro poskytování stávajících sluÏeb se
s pfiípadn˘m zv˘‰ením finanãních prostfiedkÛ nepoãítá. Je zfiejmé,
Ïe dÛvod této formulace má politick˘ kontext ve smyslu snahy
o „hladké“ pfiijetí standardÛ ‰irokou vefiejností praktikÛ, aby se
nebáli nov˘ch zmûn. Není zde v‰ak zvaÏován potenciální tlak na
zlep‰ení v stávající podobû poskytovan˘ch sluÏeb, a tím i tlak na
zv˘‰ení nákladÛ na poskytování tûchto sluÏeb, kter˘ je velmi reáln˘.

Cílem standardÛ kvality by nemûlo b˘t pouhé uspokojování
zájmÛ a potfieb cílové skupiny osob, tj. klientÛ-uÏivatelÛ-konzumen-
tÛ sluÏeb, ale uspokojování zájmÛ a potfieb v‰ech subjektÛ podílejí-
cích se na intervenci vÛãi klientÛm, tj. jak na uspokojování zadava-
tele sluÏeb, poskytovatele hmotn˘ch i nehmotn˘ch (finanãních)
zdrojÛ, tak i vlastních pracovníkÛ poskytujících sluÏby. Pfii uspoko-
jení zájmÛ a potfieb v‰ech subjektÛ lze docílit maximálnû kvalitní
sluÏby, aÈ jiÏ je smûrována komukoli.

Jaké jsou funkce standardÛ kvality, tj. k ãemu je dobré
standardy kvality zavádût?

Dokument o standardech kvality (Standardy, 2002) obsahuje dvû
hlavní funkce vysvûtlující dÛleÏitost jejich zavedení. První z nich je
dÛraz na zaji‰tûní bezpeãnosti, odbornosti a dostupnosti sluÏeb na

street-level
bureaucrats in

PES.
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lokální úrovni (v rámci decentralizace), a to zavedením inspekce sociálních sluÏeb.
Druhou funkcí je získání takov˘ch informací, které mohou poslouÏit k porovnání
efektivity rÛzn˘ch typÛ sluÏeb a zafiízení fie‰ících stejn˘ typ nepfiíznivé Ïivotní situace.
Z uveden˘ch funkcí pfiitom vypl˘vá, Ïe obû funkce se vzájemnû doplÀují.V˘razná je
podpora druhé z uveden˘ch funkcí, neboÈ podmiÀuje vykonávání funkce první: znalosti
o efektivitû (a pfiípadnû také efektivnosti) sluÏeb umoÏÀují srovnat stejná ãi podobná
zafiízení a na základû této zku‰enosti zpfiesnit standardy na konkrétní zafiízení k dosaÏe-
ní maximálnû kvalitní sluÏby. První, fieknûme „kontrolnû-profesionální“ funkce je oproti
druhé, „metodologicko-zkvalitÀovací“ funkci, jiÏ v souãasnosti ãásteãnû zaji‰Èována
prostfiednictvím dvou stávajících právních norem (jmenovitû zákona âNR ã. 114/1988
Sb., o pÛsobnosti orgánÛ âR v sociálním zabezpeãení, a zákona ã. 100/1988 Sb, o sociál-
ním zabezpeãení). âásteãnost zaji‰tûní první funkce spoãívá v uzákonûní kontroly
jednotliv˘ch organizací sociálního zabezpeãení (zatím s v˘jimkou neziskov˘ch organiza-
cí). Zabezpeãení profesionality (kvality), respektive „sledování úrovnû poskytovan˘ch
sociálních sluÏeb“ je sice v zákonû âNR ã. 114/1988 Sb. v § 14 v odstavci 4 uvedeno,
av‰ak vzhledem k tomu, Ïe dosud nebyla uzákonûna v rámci plánovaného zákona
o sociálních sluÏbách dílãí kritéria kvality (standardy kvality), vlastní kvalita poskytova-
n˘ch sluÏeb stojí doposud stranou zájmu. JiÏ od roku 2001 existuje vlastní návrh na
institucionální a kompetenãní uspofiádání tzv. „inspektorátu sociálních sluÏeb“, vykoná-
vajícího obû v˘‰e uvedené funkce, a tedy jehoÏ „...posláním má b˘t posuzovat pro
potfieby registrací pfiipravenost organizací na poskytování kvalitních sluÏeb, kontrolovat
kvalitu a efektivitu poskytovan˘ch sluÏeb a podporovat jejich poskytovatele v dal‰ím
rozvoji kvality“ (Kuchafiová,Veselá, 2001: 3).Vlastní implementace navrÏen˘ch standardÛ
kvality a její kontrola vykonávan˘ch funkcí je tak pfiipravena k praktické realizaci
a v souãasnosti v ãesk˘ch podmínkách chybí „pouze“ jejich uzákonûní.

Dílãí funkce standardÛ kvality lze spatfiovat jak na stranû uÏivatelÛ (v pfiípadû jejich
vyuÏití na úfiadech práce jsou tûmito uÏivateli registrovaní nezamûstnaní), tak i na stranû
poskytovatelÛ (v na‰em pfiípadû v˘konn˘ch pracovníkÛ – zprostfiedkovatelÛ na úfiadu
práce). Stejnû jako v pfiípadû nerovnováhy v urãení cílov˘ch skupin pfii naplÀování cíle
standardÛ (tj. kladení vût‰ího dÛrazu na potfieby a zájmy klientÛ v protikladu k men‰ímu
dÛrazu na zadavatele sluÏeb a poskytovatele hmotn˘ch a nehmotn˘ch zdrojÛ) také
v pfiípadû funkcí standardÛ kvality lze spatfiovat nerovnováhu, jmenovitû v kladení
vût‰ího dÛrazu na klienty neÏli na poskytovatele.Tato skuteãnost se prakticky projevuje
tím, Ïe na stranû poskytovatele je Standardy (2002: 4) vyÏadován „pouze“ osobní rÛst
a nezávislost.

Vût‰í mûrou je do centra pozornosti kladen uÏivatel.V obecné podobû by mûly
standardy klást dÛraz na dÛstojnost, rozvoj, nezávislost, autonomii uÏivatelÛ, úãast na
bûÏném Ïivotû v pfiirozeném sociálním prostfiedí a respekt k pfiirozen˘m obãansk˘m
právÛm (Standardy, 2002: 4).

PoÏadavky kladené na organizaãní a personální zaji‰tûní jsou v‰ak uvedeny (skryty)
také v dílãích funkcích, které by mûly standardy kvality splÀovat pro uspokojení zájmÛ
a potfieb uÏivatelÛ.V následujícím textu uvádíme tyto dílãí funkce a doplÀujeme je
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o údaje, které tyto funkce více konkretizují pro jejich potenciální vyuÏití u pracovníkÛ
úfiadÛ práce. Jmenovitû se jedná o (ibid.):

• Prevenci sociálního vylouãení – v procesu náboru do programÛ aktivní politiky
zamûstnanosti (typu rekvalifikace, absolventská místa aj.) a pfii vlastním poskytování
zprostfiedkovatelsk˘ch a poradensk˘ch sluÏeb v˘konn˘m pracovníkem (aÈ jiÏ za uÏití ãi
bez uÏití individuálních akãních plánÛ).

• Podporu Ïivota v pfiirozeném spoleãenství – aÈ jiÏ primárnû pfii úsilí o inkluzi
klienta na pracovní trh ãi sekundárnû v rámci rodiny a rodinn˘ch vztahÛ.V prvním
pfiípadû se jedná o nabídku sluÏeb poskytovan˘ch úfiadem práce sladûnou s profesionál-
ním pfiístupem v˘konného pracovníka ve snaze o (a) zv˘‰ení motivace v hledání za-
mûstnání, (b) zv˘‰ení stávajícího kapitálu nezamûstnaného nabídkou motivaãních
kursÛ, interakãním pfiístupem a (c) technikami úspû‰ného nalezení zamûstnání. Podpora
Ïivota v rodinû by mohla zahrnovat zájem o rodinné a jiné osobní problémy uchazeãe,
které souvisejí se zamûstnáním, do kter˘ch v‰ak zamûstnanci úfiadÛ práce neintervenují
vzhledem ke své omezené kapacitû pracovních podmínek a vzhledem k odli‰nému
profesionálnímu zamûfiení.

• Ochranu zraniteln˘ch skupin obyvatelstva pfied poru‰ováním jejich lidsk˘ch práv –
ohroÏen˘ch skupin osob taxativnû vymezen˘ch v zákonû ã.1/1991 Sb, o zamûstnanosti
(tj. tûhotn˘ch Ïen, osob nad 50 let, absolventÛ, zdravotnû postiÏen˘ch aj.) pfied diskrimi-
nací ze strany zamûstnavatele ãi pfied diskriminací samotného v˘konného pracovníka.

• Ochranu pfied neodborn˘m poskytováním sluÏeb – zaji‰tûní profesionality v˘kon-
n˘ch pracovníkÛ.

• Osobní rÛst a nezávislost uÏivatele umoÏÀující konkretizovat abstraktní ideály typu
dÛstojnost, plnohodnotn˘ Ïivot apod. – pomocí pfiímé podpory interakcí ãi poskytnu-
tím motivaci podporujících sluÏeb.

Jaké rozeznáváme typy standardÛ vyuÏitelné v prostfiedí úfiadÛ práce?
Klíãov˘m problémem pfii úvahách o uÏití standardÛ kvality sociálních sluÏeb na úfiady

práce je uvûdomûní si úãelu, pro kter˘ byly tyto standardy vytvofieny, totiÏ Ïe by mûly
slouÏit k zaji‰tûní vzniku a vlastního fungování pfieváÏnû (ale nejen jich) neziskov˘ch
organizací.Ty byly vybudovány po roce 1989 v rámci novû vytvofiené obãanské spoleã-
nosti s tím, Ïe nemají vytvofien˘ pevn˘ fiád svého fungování. I pfiestoÏe lze z pojmenová-
ní standardÛ kvality odvozovat, Ïe se jedná „pouze“ o zaji‰tûní kvality samotn˘ch inter-
vencí smûrovan˘ch ke sv˘m cílov˘m klientÛm, cílem standardÛ je ve skuteãnosti vlastní
pfieÏití organizace.

Úfiady práce na druhé stranû a jejich fungování jsou zaji‰Èovány pevnû stanoven˘mi
pravidly (stanoven˘mi zákonem ã. 1/1991 Sb., o zamûstnanosti) a uÏití standardÛ kvality
musí zohledÀovat tuto danost. Problém totiÏ spoãívá v tom, Ïe zatímco úfiady práce jsou
organizacemi zfiízen˘mi k naplÀování obecn˘ch cílÛ typu sniÏování nezamûstnanosti,
kteréÏto jsou navíc utváfieny na státní úrovni, nestátní organizace fungují za úãelem
poskytované sluÏby konkrétním klientÛm a jsou utváfieny v linii pfiímého styku s nimi.
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Kvalita v˘sledn˘ch sluÏeb organizace, aÈ jiÏ státních, fiízen˘ch „státem stanoven˘mi“
právními normami, ãi nestátních, fiízen˘ch „vlastnoruãnû“ vytvofien˘mi normami, je v‰ak
urãována celkov˘m strukturálním a institucionálním zabezpeãením organizace.Vzniká
tak dilema, je-li moÏné uÏít v‰ech, ãi pouze ãásti standardÛ kvality v pfiípadû úfiadÛ
práce, neboÈ uÏití v‰ech standardÛ by pfiedpokládalo v˘razné modifikace ve vlastním
mechanismu fungování úfiadÛ práce jakoÏto státní byrokratické organizace, a do‰lo by
tak k vytvofiení zcela nové organizace, která by sledovala zcela odli‰né cíle. Pfiedstava
modifikace úfiadÛ práce, respektive uplatnûní v‰ech standardÛ kvality sluÏeb jakoÏto
kontrolních mechanismÛ, je v‰ak jak nemoÏná, tak i nesmyslná, neboÈ by vyÏadovala
celkovou zmûnu filozofie politiky zamûstnanosti a zpÛsobÛ dosahování jejích cílÛ.

V této ãásti proto musíme vyuÏít pouze ty standardy kvality sluÏeb, které by slouÏily
k hodnocení kvality sluÏeb (individuálnû pfiistupujících) zprostfiedkovatelÛ práce
k nezamûstnan˘m klientÛm, a které by tedy v˘raznû nemodifikovaly mechanismy
samotného fungování úfiadÛ práce. Je nutné si pfiitom uvûdomit, Ïe standardy kvality
poskytovan˘ch sluÏeb nejsou „pouze“ kontrolním mechanismem hodnotícím kvalitu
poskytování individuálního akãního plánu jakoÏto metody intervence, ale Ïe jsou
mechanismem kontroly celého organizaãního prostfiedí, ve kterém dochází k rÛzn˘m
intervencím, tj. k poskytování rÛzn˘ch sluÏeb (v na‰em pfiípadû dílãích nástrojÛ aktivní
politiky zamûstnanosti).

MÛÏeme rozli‰it tfii typy standardÛ kvality (Standardy, 2002): (1) personální, (2) proce-
durální a (3) provozní. Stejnû jako v pfiedchozím textu budeme prezentovat jednotlivé
vybrané standardy ve vztahu k jejich pfiípadnému uÏití na úfiadech práce.

11.. PPeerrssoonnáállnníí ssttaannddaarrddyy kkvvaalliittyy sslluuÏÏeebb

Cílem personálních standardÛ kvality sluÏeb je poskytnout nástroje zaji‰Èující profesi-
onalitu zamûstnancÛ poskytujících sluÏby ve tfiech oblastech: (i) v oblasti zabezpeãující
dostateãn˘ poãet vzdûlan˘ch pracovníkÛ s odpovídajícími dovednostmi, (ii) v oblasti
pracovních podmínek a (iii) profesního rozvoje pracovníkÛ a pracovních t˘mÛ (srov.
Standardy, 2002). Domníváme se, Ïe kvalita personálního potenciálu organizace pfiedsta-
vuje spolu s dostupn˘mi zdroji bázi pro kvalitnû poskytované sluÏby.Tento typ standar-
dÛ umoÏÀuje sv˘m charakterem aplikovatelnost na úfiady práce takfika v celém rozsahu.

(i) Oblast zabezpeãující dostateãn˘ poãet vzdûlan˘ch pracovníkÛ s odpovídajícími
dovednostmi mÛÏeme vymezit v podobû následujících standardÛ kvality (pfiedpokládá-
me pfiitom, Ïe druh˘ a ãtvrt˘ standard je jiÏ dnes uÏíván):

• struktura a velikost personálu odpovídá definovan˘m potfiebám úfiadu práce a poãtu
klientÛ a jejich potfiebám;

• jsou stanovena vnitfiní pravidla pro najímání a za‰kolování nov˘ch pracovníkÛ
kladoucí pozornost na principy uplatÀování ochrany práv klientÛ a zpÛsobÛ naplÀování
specifick˘ch potfieb klientÛ;

• pro klienty se specifick˘mi potfiebami je zaji‰tûno odpovídající odborné vzdûlání
a dovednosti pracovníka;
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• zpÛsob pfiijímání zamûstnancÛ by mûl odpovídat obecnû závazn˘m normám a vnitfi-
ním pravidlÛm úfiadu práce.

(ii) Oblast pracovních podmínek obsahuje tyto standardy kvality (pfiedpokládáme, Ïe
druh˘ standard je jiÏ dnes uÏíván):

• je definována organizaãní struktura s oprávnûním a povinnostmi jednotliv˘ch
pracovníkÛ;

• existuje soulad pracovních podmínek s obecnû závazn˘mi normami (zákon ã.
65/1965 Sb., Zákoník práce) a vnitfiními pfiedpisy.

(iii) Profesní rozvoj pracovníkÛ a pracovních t˘mÛ obsahuje standardy:
• uplatÀování programu dal‰ího vzdûlávání v˘konn˘ch pracovníkÛ, se kter˘m jsou

seznámeni a které odpovídají individuálním potfiebám klientÛ;
• úfiad práce poskytuje sám o sobû moÏnost zapojit se do rozvoje a zkvalitÀování

poskytování sociálních sluÏeb;
• uplatÀování oboustranné komunikace mezi vedením a pracovníky;
• kromû finanãní odmûny je zaveden také jin˘ systém oceÀování (pochvala, zvy‰ování

kvalifikace);
• supervize v˘konn˘ch pracovníkÛ nezávisl˘m kvalifikovan˘m odborníkem;
• pravidelné hodnocení pracovníkÛ zahrnující stanovení, v˘voj a naplÀování osobních

profesních cílÛ, úkolÛ a potfieb, dal‰í odborné kvalifikace.

22.. PPrroocceedduurráállnníí ssttaannddaarrddyy kkvvaalliittyy sslluuÏÏeebb

Úkolem procedurálních standardÛ kvality je zaji‰tûní kontroly ve‰ker˘ch aktivit
t˘kajících se plánování cílÛ, funkcí a prÛbûhu poskytovan˘ch sluÏeb vãetnû ochrany
práv klientÛ, údajÛ o klientech a spolupráce s jin˘mi subjekty pfii poskytování tûchto
sluÏeb. Pro pfiehlednost ãleníme tyto procedurální standardy aplikovatelné na úfiady
práce do ‰esti oblastí: (i) cíle a zpÛsoby poskytování sluÏeb aktivující klienty, (ii) jednání
se zájemci o poskytované sluÏbû, (iii) plánování a prÛbûh poskytování sluÏeb, (iv)
ochrana práv uÏivatelÛ sociálních sluÏeb a ochrana osobních údajÛ, (v) pravidla projed-
návání stíÏnosti a (vi) spolupráce s externími subjekty.

(i) Cíle a zpÛsoby poskytování sluÏeb aktivující klienty:
• charakter poskytovan˘ch sluÏeb by mûl podporovat vlastní sociální fungování

klientÛ, aby si pomohli pfieváÏnû vlastními silami a silami v rámci sv˘ch sociálních sítí,
existují-li;

• uplatÀování vlastní vÛle klienta a vlastních rozhodnutí;
• vnitfiní pravidla pro ochranu uÏivatelÛ pfied pfiedsudky.

K problémÛm pfii vyuÏívání (implementaci) standardÛ na úfiadech práce mÛÏe dojít
u druhého a tfietího standardu.V pfiípadû druhého standardu mÛÏeme oãekávat potíÏe
pfii fie‰ení problémÛ s tûmi nezamûstnan˘mi klienty, ktefií nejsou schopni se svébytnû
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rozhodnout. Zde je nutné vûnovat pozornost moÏnosti zneuÏití pfievahy pracovníka nad
takov˘m klientem, a tím moÏnosti donucení klienta k uãinûní rozhodnutí, se kter˘mi by
bez donucení nesouhlasil. Poslední standard nutnû vyÏaduje metodiku, která by konkre-
tizovala a úãelnû naplÀovala jeho cíl, tj. ochranu klientÛ pfied pfiedsudky.

(ii) Proces jednání se zájemci o poskytované sluÏbû, tj. s nezamûstnan˘mi, zahrnuje
následující standardy (tfietí a ãtvrt˘ standard by mûl b˘t jiÏ dnes uÏíván u individuálních
akãních plánÛ):

• informování klientÛ o nabízen˘ch sluÏbách, povinnostech a nárocích na poskytnu-
tou sluÏbu na základû vnitfiních pravidel a písemné dohody;

• poskytování informací o sluÏbû klientÛm s ohledem na jejich situaci a individuální
moÏnosti, a to takov˘m zpÛsobem, kter˘ umoÏÀuje klientÛm zhodnotit pfiínos nabíze-
n˘ch sluÏeb a informovanû se rozhodnout;

• cíle stanovuje uÏivatel, zafiízení pomáhá pfii formulování osobních cílÛ;
• dohoda pracovníka s klientem o typu sluÏby, osobních cílech a formû, prÛbûhu,

podmínkách a rozsahu sluÏeb;
• osobní cíle vycházejí z moÏností a schopností klienta podle pracovníkem stanovené

anamnézy a omezení z ní plynoucích pro uÏití ve fázi plánování zpÛsobu dosaÏení
stanoveného cíle.

(iii) Proces plánování a prÛbûh poskytování sluÏeb obsahuje standardy:
• prÛbûh poskytování respektuje vnitfiní zdroje a moÏnosti klienta, sleduje dosaÏení

osobních cílÛ a je plánován s uÏivatelem;
• proces poskytování sluÏeb je fiízen vnitfiními pravidly; stanovována jsou pravidla

podle typu poskytované sluÏby (nástroje aktivní politiky zamûstnanosti); je stanoven
zpÛsob zaznamenání prÛbûhu poskytování sluÏeb a termín jejich pfiedpokládaného
ukonãení;

• za plánování a prÛbûh sluÏby odpovídá konkrétní v˘konn˘ pracovník;
• informace uvnitfi úfiadu práce jsou sdílené a poskytované;
• nastavení kritérií pro posouzení dosaÏení osobních cílÛ.

Standardy související s procesem jednání se zájemci o poskytovanou sluÏbu a standar-
dy vymezující plánování a prÛbûh poskytování sluÏby bezprostfiednû souvisí se specific-
k˘m charakterem designu a filozofie sociálních sluÏeb. Odkr˘vají specifick˘ mechanis-
mus existence na individuum zamûfien˘ch sluÏeb, kter˘ se zámûrnû ãi bezdûãnû podobá
úkolovû orientovanému pfiístupu (srov. Standardy, 2002). Implementace prvního standar-
du – odkrytí v‰ech nabízen˘ch sluÏeb a nárokÛ na jejich poskytování klientÛm – je
klíãová pro „informaãnû otevfiené“ organizace neziskového sektoru, ale v˘raznû odli‰ná
od dosavadní filozofie a mechanismu fungování úfiadÛ práce jakoÏto „informaãnû spí‰e
uzavfien˘ch“ byrokratick˘ch organizací státního sektoru2.Ty své informaãní uzavfienosti
vyuÏívají v boji proti nároãn˘m pracovním podmínkám typu omezené finanãní náklady
na poskytované sluÏby, velké mnoÏství klientÛ aj. (viz Lipsky, 1980; Goodsell, 1981),
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a jsou tak nuceny rozvíjet specifické strategie poskytování sluÏeb pouze vybran˘m
klientÛm. Jistou korekci poÏadavku na pfiíli‰ velkou modifikaci souãasného procesu
jednání s klientem umoÏÀuje druh˘ v˘‰e uveden˘ standard tím, Ïe poskytnutí informace
je podmínûno zhodnocením situace a individuálních moÏností klienta.

(iv) Ochrana práv uÏivatelÛ sociálních sluÏeb a ochrana osobních údajÛ (pfiedpokládá-
me, Ïe druh˘ a poslední standard je jiÏ dnes uÏíván):

• stanovení oblastí, v nichÏ mÛÏe dojít k poru‰ení práv uÏivatelÛ, typu osobní údaje,
diskriminace apod.;

• existence vnitfiních pravidel pro zamezování poru‰ení práv uÏivatelÛ a mechanismy
nápravy;

• stanovení typu získávan˘ch informací pro kvalitní poskytování sluÏeb, které není
v rozporu se zákonem ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ;

• zpracování jen nezbytnû stanoven˘ch údajÛ;
• vnitfiní pravidla umoÏÀující efektivní vyuÏívání informací urãit˘mi pracovníky;
• pracovní podmínky pfii zpracování údajÛ musí odpovídat obecnû závazn˘m nor-

mám, jmenovitû zákonu ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ;
• archivování dokumentÛ.

Oblast standardÛ zabezpeãujících ochranu práv uÏivatelÛ a ochranu jejich osobních
údajÛ povaÏujeme za velmi dÛleÏitou díky moÏnosti získat takové informace o klien-
tech, které lze uÏít zpûtnû k modifikaci poskytovan˘ch sluÏeb ve snaze o jejich zkvalit-
nûní. Jako problém zde vidíme ãtvrt˘ standard, kter˘ limituje typ získávan˘ch údajÛ.
V rozporu se zákonem ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ, nepovaÏujeme za
nejvhodnûj‰í nerozli‰ovat klienty podle jejich etnické pfiíslu‰nosti v tûch pfiípadech,
které by napovídaly o tom, Ïe pfiíslu‰ná skupina klientÛ v˘znamnû ovlivÀuje poskytová-
ní sluÏeb.

(v) Pravidla projednávání stíÏnosti sestávají z tûchto standardÛ:
• informování uÏivatelÛ a pracovníkÛ o moÏnostech stûÏovat si;
• uÏivatelé by mûli vûdût, na koho se obrátit a kdo bude vyfiizovat jejich stíÏnost

a úãastnit se jejího projednávání;
• ustanovení bezpeãn˘ch podmínek pfii vyfiizování stíÏnosti pro klienta vãetnû záruky

vyfiízení v pfiimûfiené lhÛtû;
• písemná forma vyfiizovan˘ch stíÏností a jejich evidence;
• moÏnost zvolit si nezávislého zástupce, kter˘ bude vyfiizování stíÏnosti zastupovat;
• moÏnost tlumoãníka;
• srozumitelnost a existence pravidel pro vznik, prÛbûh a ukonãení vyfiizování stíÏ-

ností v písemné podobû.

(vi) Spolupráce s externími subjekty je urãena následujícími standardy (pfiedpokládá-
me, Ïe první standard je jiÏ dnes uÏíván):
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• úfiad práce spolupracuje se zamûstnavateli, vefiejn˘mi institucemi typu ‰kola, finanã-
ními úfiady aj., pfiiãemÏ nenahrazuje jejich funkci.

44.. PPrroovvoozznníí ssttaannddaarrddyy kkvvaalliittyy sslluuÏÏeebb

Provozní standardy kvality zahrnují obecná kritéria existence a fungování organizace
poskytující sluÏby, jmenovitû: (i) místní a ãasovou dostupnost sluÏby, (ii) informovanost
o sluÏbû, (iii) prostfiedí a podmínky pro poskytování sluÏeb, (iv) nouzové a havarijní
situace, (v) zaji‰tûní kvality sluÏeb a (vi) financování provozu. S ohledem na charakter
úfiadÛ práce jakoÏto státních organizací s byrokratickou strukturou a dlouholetou
historií fungování je vût‰ina provozních standardÛ bezpfiedmûtná. Je totiÏ ustanovena,
jak jsme se jiÏ zmínili, na základû zákonn˘ch ãi podzákonn˘ch norem a rozsah a úãel
této práce, jakoÏ i na‰e snaha „neodbyrokratizovávat“ úfiady práce jako celek nám
zamezují se jim podrobnû vûnovat.

Pfiesto stojí za zmínku vûnovat se krátce obecnému provoznímu standardu – zaji‰tûní
kvality sluÏeb.V rámci tohoto standardu se jedná napfiíklad o následující kritéria:

• úfiad práce kontroluje a hodnotí soulad poskytovan˘ch sluÏeb s potfiebami klienta
a vyvozuje potfiebná opatfiení;

• jsou stanovena pravidla pro zji‰Èování spokojenosti klientÛ se sluÏbami a prostfiedím
a jejich vyuÏití pro plány a zlep‰ení sluÏeb;

• hodnocení sluÏeb pracovníky z rÛzn˘ch úrovní úfiadu práce a vnûj‰ími pracovníky;
• pro zlep‰ení sluÏeb jsou brány v potaz stíÏnosti klientÛ.

Z v˘ãtu jednotliv˘ch kritérií provozního standardu zaji‰tûní kvality sluÏeb vypl˘vá, Ïe
jejich dosaÏení vyÏaduje znalost potfieb klienta a jeho spokojenost s poskytovan˘mi
sluÏbami. Existence individuálních akãních plánÛ, o kter˘ch jsme se v krátkosti jiÏ
zmínili, by mûla umoÏÀovat zmapování tûchto klientov˘ch potfieb, jakoÏ i jejich dosaÏe-
ní, a tím i zaji‰tûní spokojenosti klienta ve vztahu k tûmto potfiebám.

Závûr
Ze v‰ech tfií typÛ standardÛ kvality sluÏeb navrÏen˘ch pro instituce poskytující

sociální sluÏby v oblasti sociální práce je lze pro úãely úfiadÛ práce vyuÏít v modifikova-
né podobû témûfi v‰echny.V˘jimku tvofií pouze provozní standardy kvality, které jsou
u úfiadÛ práce fiízeny zákonn˘mi normami. Pfiesto i zde jsme identifikovali obecn˘
standard kvality t˘kající se cílÛ organizace, totiÏ Ïe je nutné znát znalosti o potfiebách
klienta a jeho spokojenosti s poskytovan˘mi sluÏbami (nástroji aktivní politiky zamûst-
nanosti). Zde doporuãujeme do budoucna vyuÏít zahraniãních zku‰eností a konkrétních
metodologick˘ch nástrojÛ t˘kajících se hodnocení potfieb klienta.

U personálních standardÛ kvality jsme identifikovali nûkolik z nich, u kter˘ch se
domníváme, Ïe by pfii jejich splnûní mohlo dojít k v˘raznému zlep‰ení kvality sluÏeb
poskytovan˘ch úfiady práce. Jedná se pfiedev‰ím o (i) najímání a za‰kolování nov˘ch
kvalitních, profesionálnû vzdûlan˘ch a ‰kolen˘ch pracovníkÛ odpovídajících definova-
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n˘m potfiebám úfiadu práce a poãtu klientÛ a jejich specifick˘m individuálním potfie-
bám. DÛraz by mûl b˘t kladen také na (ii) uplatÀování programu dal‰ího vzdûlávání
tûchto (v˘konn˘ch) pracovníkÛ; (iii) pravidelné hodnocení a supervize pracovníkÛ
zahrnující stanovení, v˘voj a naplÀování osobních profesních cílÛ, úkolÛ a potfieb.
Kromû systému finanãního odmûÀování by bylo vhodné (iv) zavedení systému nefi-
nanãního odmûÀování; (iv) uplatÀování oboustranné komunikace mezi vedením a pra-
covníky a (vi) umoÏnûní zapojení se úfiadu práce do rozvoje a zkvalitÀování poskytova-
n˘ch sociálních sluÏeb vlastními silami.

Z rozboru procedurálních standardÛ vyvstaly poÏadavky upravující vlastní prÛbûh
poskytovan˘ch sluÏeb, které mají charakter individuálního pfiístupu zprostfiedkovatelÛ
k nezamûstnan˘m klientÛm. Domníváme se, Ïe zkvalitnûní prÛbûhu poskytovan˘ch
sluÏeb mÛÏe b˘t docíleno (i) dostupností vhodn˘ch informací o klientech a jimi vyÏado-
van˘ch sluÏbách a zaji‰tûním, aby (ii) charakter poskytovan˘ch sluÏeb podporoval
vlastní sociální fungování klientÛ, ktefií uplatÀují svou vlastní vÛli a vlastní rozhodnutí,
a jednají tak na základû (iii) dohody pracovníka a klienta o typu nabízen˘ch sluÏeb,
osobních cílech a formû, prÛbûhu, podmínkách a rozsahu sluÏeb. PrÛbûh poskytování
sluÏby by tak mûl (iv) respektovat vnitfiní zdroje a moÏnosti klienta. Klienti by zároveÀ
mûli b˘t (v) informováni o nabízen˘ch sluÏbách, jakoÏ i o povinnostech a nárocích na
poskytnutou sluÏbu s ohledem na jejich situaci a individuální moÏnosti, a to takov˘m
zpÛsobem, kter˘ umoÏÀuje klientÛm zhodnotit pfiínos nabízen˘ch sluÏeb a informovanû
se rozhodnout po dohodû s pracovníkem. Informovaní uÏivatelé, jakoÏ i vlastní pracov-
níci by mûli vûdût o (vi) moÏnosti stûÏovat si a pfiípadnû i vûdût, kam se pfii vyfiizování
stíÏnosti obrátit pro získání bliÏ‰ích informací.Velk˘ problém vidíme v tvorbû
(vii) vnitfiních pravidel pro ochranu uÏivatelÛ pfied pfiedsudky a ve (viii) zpracování jen
nezbytnû stanoven˘ch údajÛ o klientech pfiijímajících sluÏby zprostfiedkovatele.
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1 Ve‰keré dotazy a pfiipomínky zasílejte prosím na adresu Mgr. Pavel Horák, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita v Brnû, Gorkého 7, 602 00 Brno ãi na e-mail horak@fss.muni.cz.

2 „Informaãní uzavfienost“ ãesk˘ch úfiadÛ práce je moÏné identifikovat prostfiednictvím ukazatele informovanosti klientÛ o úfiady práce poskytovan˘ch
sluÏbách. Napfiíklad z námi provedeného panelového ‰etfiení na úfiadech práce v osmi vybran˘ch okresech âR v letech 2000–2001 jsme zaznamenali
„pomûrnû velmi malou“ informovanost klientÛ o jednotliv˘ch nástrojích: ta se pohybovala od cca 5 % u informací o Job klubech do cca 40 %
u informací t˘kajících se rekvalifikací (blíÏe viz Horák, 2003).
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Úvod
PfiestoÏe práce s autisty je velmi individuální, domnívám se, Ïe

chybûjící odborná literatura, která by pojednávala o samotn˘ch
metodách a jejich aplikaci, prÛbûhu a úspû‰nosti strategií a postu-
pÛ, by byla prospû‰ná v‰em, ktefií v podobn˘ch pramenech hledají
radu a pomoc. Obecnû o autismu, v porovnání s jin˘mi poruchami,
není bohuÏel mnoho literatury. Podle mého názoru je laická vefiej-
nost o této poru‰e mnohdy informována médii i mylnû.Vzhledem
ke skuteãnosti, Ïe se v ústavech vyskytují jedinci, kter˘m v dûtství
byla urãena nesprávná diagnóza, chtûla bych tûmito fiádky dostat
autismus do ‰ir‰ího povûdomí jako poruchu, která si zaslouÏí
zv˘‰enou pozornost, a snad i inspirovat pracovníky ústavÛ k aktiv-
nûj‰ímu pfiístupu k tûmto klientÛm. Dále podnítit aktivní vyhledává-
ní takov˘chto klientÛ a otevfiít moÏnosti práce s nimi.

Bûhem své praxe jsem mûla moÏnost pozorovat dva autisty
a pracovat s nimi, klienta T. a klienta J. Díky této zku‰enosti jsem
poznala, jak velké a dalekosáhlé dÛsledky mÛÏe nesprávná diagnóza
v Ïivotû jedince s autismem mít. Nejen nesprávná diagnóza, ale
i následn˘ rozdíln˘ pfiístup k v˘chovû a vzdûlávání zanechá na
jedinci viditelné dÛsledky.Ve své stati se budu vûnovat pouze
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klientovi T., jemuÏ v dûtství byla urãena nesprávná diagnóza. U dru-
hého klienta J. popí‰i pouze momentální stav. Stav klienta J. v dané
chvíli porovnám se stavem klienta T., aby bylo zfiejmé, jak hlubok˘
rozdíl mÛÏe nastat u dvou velmi podobn˘ch pfiípadÛ.Tito klienti
mají stejnou poruchu a pfiibliÏnû stejné pfiedpoklady ke kvalitnímu
a plnohodnotnému Ïivotu, pfiesto Ïijí kvalitativnû rozdílné Ïivoty.

I pfies dÛleÏit˘ faktor vûku pfiedpokládám, Ïe lze u jedince, jenÏ
dosáhl vy‰‰ího neÏ optimálního vûku, zmûnit nevhodné chování, ãi
takové chování omezit na snesitelnou míru v krátké dobû (1 rok).

Základní pojmy
V tomto odstavci bych ráda vysvûtlila dÛleÏité pojmy, o které se

v této stati opírám. Pod slovním spojením aplikace metod si pfied-
stavuji uvedení teoretick˘ch znalostí, které jsem získala studiem
odborné literatury, do praxe. Vhodné metody jsou takové metody,
které jsou na základû rozboru v‰ech dostupn˘ch pfiístupÛ pro
klienta nejvhodnûj‰í a pfii nichÏ klient neutrpí újmu a nedojde ke
zv˘‰ení jeho stresu. Pod slovem metoda si pfiedstavuji zásady
v˘chovy, strategie v˘chovy, v˘chovnû vzdûlávací pfiístupy, terapie,
jimiÏ se pracovníci snaÏí efektivnû ovlivnit nevhodné chování
klienta. Úspû‰né a efektivní ovlivÀování chování – úspû‰nû
ovlivnûné chování je takové chování, které se podafiilo ovlivnit ãi
zmûnit podle vytyãen˘ch cílÛ. Efektivní ovlivÀování je taková
práce s klientem, která je vhodná, správnû cílená, s pfiimûfien˘mi ãi
minimálními náklady a snahou tûch, jiÏ se na této práci podílejí.
Chování musí b˘t ovlivnûno tak, aby nebyl zv˘‰en stres klienta
a klient nedo‰el k újmû. Ovlivnûní chování jedince s autismem –
cílená ãinnost, která vede ke zmûnû vzorcÛ chování jedince s autis-
mem. Nevhodné chování – ne v‰e „zvlá‰tní“ musí b˘t nevhodné.
Cílem ovlivÀování nevhodného chování je zamûfiení se na takové
chování, které nejen okolí obtûÏuje, ale které mÛÏe b˘t i nebezpeã-
né pro samotného autistu, napfi. sebezraÀování. Pokroãil˘ vûk

u klienta s autismem je podle mého názoru takov˘ vûk, kter˘
pfiekroãil hranici optimálního vûku pro v˘chovu, ãi pfiekroãil
hranice vûku, kdy je klient povaÏován fyzicky za dítû (plnoletost).

Díky moÏnosti pozorovat klienta T., jemuÏ v dûtství byla urãena
nesprávná diagnóza, a klienta J., kter˘ je od útlého vûku v rukou
odborníkÛ, se mi jednotkami ‰etfiení stali tito klienti.

Dal‰ími dÛleÏit˘mi cíli mého zkoumání jsou rodiny obou klientÛ
a pracovníci ústavu. Metodou porozumûní a technikami rozhovo-

ru, pozorováním a studiem kasuistiky jsem se snaÏila odpovûdût
na své otázky.
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Kasuistika byla pro mne dÛleÏitá z hlediska poznání dosavadní
práce s klienty (lékafiská, psychologická a pedagogická dokumenta-
ce). Díky kasuistice lze pfiedem vylouãit metody, které jiÏ byly
pouÏity, s jak˘m efektem a jak na klienty pÛsobily. Z psychologické
a lékafiské dokumentace jsem se dÛkladnû seznámila se ‰ífikou
postiÏení klientÛ a specifiãností jejich poruchy. Studium dokumen-
tace probíhalo vÏdy se souhlasem zafiízení a rodiny.

Rodinná v˘chova a pfiístup rodiny je dÛleÏit˘m aspektem, kter˘
musí b˘t brán v potaz.V rozhovoru, kter˘ byl realizován pfiedem
ohlá‰enou náv‰tûvou rodiny, jsem se snaÏila porozumût rodinné
atmosféfie, pfiístupu rodiny a v˘chovn˘m metodám, které rodina na
své dítû aplikuje ãi aplikovala. Rozhovor probûhl nestrukturovanou
formou, av‰ak s dan˘m seznamem témat, která mû zajímala. První
ãást rozhovoru byla zamûfiena na základní údaje o klientovi a rodin-
n˘ch pfiíslu‰nících, dal‰í ãásti byly zamûfieny na klientovo dûtství
a dÛvod, proã byl pfiemístûn do ústavu. Dále jsem se zajímala o to,
jak bylo s klientem doposud pracováno. Údaje jsem zaznamenávala
pfiímo.

Vlastní pozorování klienta i pracovníkÛ ústavu bylo realizováno
náv‰tûvami v zafiízení. Pracovníci ústavu mi dovolili rychleji poznat
klienta, jeho povahu, povahu jeho postiÏení, porozumûní jeho
chování a dosavadní zku‰enosti s klientem. Samotné pozorování
pracovníkÛ ústavu a jejich pfiístupÛ je také velmi dÛleÏité.

Co je to autismus?
Autismus je podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. verze

z roku 1994, zafiazen mezi kategorie pervazívních v˘vojov˘ch
poruch (Autistik, roã. 94, ã. 1: 4). Slovo pervazívní znamená, Ïe
abnormality jsou pronikav˘m rysem chování jedince ve v‰ech
situacích.V˘vojová porucha znamená, Ïe postihuje normální v˘voj
jedince.

Specifiãnost obtíÏí u autismu je v odli‰nosti procesu vnímání a po-
znávání, ve zpÛsobu, jak mozek pfiijímá a zpracovává smyslové vjemy.

Dûti s autismem mají problémy v chápání smysluplnosti dûní
okolního svûta, v˘znamu vûcí a jevÛ.V˘sledkem je neschopnost
komunikace, navazování mezilidsk˘ch vztahÛ, adaptace a ãasté
odmítání kaÏdé nastalé zmûny v jejich Ïivotû. Pro pfiiblíÏení bych
uvedla nûkolik projevÛ autistického chování.Autistiãtí jedinci
neberou na vûdomí existenci ostatních lidí, charakteristické je také
vyh˘bání se oãnímu kontaktu. Chybí úsmûv, smysl pro humor,
pokud je jedinec v tísni, nevyhledává útûchu u sv˘ch rodiãÛ a blíz-
k˘ch. Není schopen reagovat na projevy lásky.Autistické dûti se
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neúãastní aktivit ostatních dûtí a dospûl˘ch, nejeví zájem ani o dûti stejného vûku.
Autisté se nezajímají o názory a pocity druh˘ch lidí. Jedinou v˘jimkou jsou chvíle, kdy
jedinec nûco potfiebuje.V takovémto pfiípadû vyuÏívá ostatních osob jako prostfiedku ke
splnûní vlastního pfiání. Svût emocí je pro osoby s autismem neznám˘ pojem, nejsou
schopny emoce vyjádfiit a zfiejmû je ani nechápou. Sv˘m abnormálním chováním se
uzavírají do svého vlastního a nám jen málo pochopitelného svûta.

âlovûk s pervazívní v˘vojovou poruchou mÛÏe b˘t souãasnû mentálnû retardovan˘.
Vût‰ina osob s autismem trpí rÛznou hloubkou mentální retardace, av‰ak autismus je
porucha, která není na mentální retardaci závislá (Vocilka, 1994).

Hlavní oblasti postiÏení jsou zfiejmé ve tfiech oblastech: omezení sociálních interakcí,

omezení komunikace, omezení imaginace (tfii diagnostická kritéria).
Autismus má více forem:
• Dûtsk˘ autismus má charakteristickou formu abnormalit ve v‰ech tfiech oblastech

sociální interakce, komunikace a omezeného opakujícího se chování. Projevy poruchy
lze pozorovat do vûku 3 let.

• Atypick˘ autismus se li‰í od dûtského autismu buì dobou vzniku, nebo nenaplnû-
ním v‰ech tfií sad diagnostick˘ch kritérií. Naru‰en˘ v˘voj se stává zfiejm˘ aÏ po dosaÏení
vûku tfií let, nebo není naplnûna základní triáda diagnostick˘ch kritérií.

• AspergÛv syndrom je poruchou se stejn˘mi pfiíznaky jako dûtsk˘ autismus, ale
jedinci mají normální v‰eobecnou inteligenci.

• RettÛv syndrom – je doposud popisovan˘ pouze u dívek.Typick˘ je témûfi normální
ãasn˘ v˘voj, ale obvykle mezi sedm˘m a dvacát˘m ãtvrt˘m mûsícem vûku dochází
k ãásteãné nebo úplné ztrátû získan˘ch manuálních a verbálních dovedností spoleãnû
se zpomalením rÛstu hlavy. Sociální v˘voj je v prvních dvou ãi tfiech letech opoÏdûn˘.
Pravidelné je mentální postiÏení.V prÛbûhu ãasného nebo stfiedního dûtství se ãasto
objevují záchvaty.

• Jiná dezintegraãní porucha v dûtství – typ pervazívní v˘vojové poruchy (jin˘ neÏ
RettÛv syndrom), kde pfied jejím zaãátkem existovalo období normálního v˘voje a v nû-
kolika málo mûsících prÛbûhu do‰lo k prokazatelné ztrátû dfiíve získan˘ch dovedností.
PostiÏeno musí b˘t alespoÀ nûkolik v˘vojov˘ch oblastí, spoleãnû s nástupem charakte-
ristick˘ch odchylek sociálních, komunikaãních i v chování.V nûkter˘ch pfiípadech
ztráta dovedností stále postupuje, ale ãastûji se stav po nûkolika mûsících pfiestane
zhor‰ovat a potom dochází k urãitému zlep‰ení. Prognóza je obvykle velmi ‰patná.
Vût‰ina nemocn˘ch zÛstane tûÏce mentálnû retardovaná (Mezinárodní klasifikace
nemocí, 10. revize, 1994).

Jaké jsou pfiíãiny vzniku dûtského autismu? „Autismus se jeví stále v˘raznûji jako
syndrom pÛvodu neurobiologického, spoãívající na genetick˘ch faktorech.“ (Vocilka,
1996: 9.) PfiibliÏnû u jednoho ze ãtyfi postiÏen˘ch s diagnózou autismus najdeme sou-
ãasnû medicínskou poruchu, jejíÏ pfiíãina je známa, nebo alespoÀ pravdûpodobná. Není
známá Ïádná spojitost mezi tûmito poruchami, ale v‰eobecnû se pfiedpokládá, Ïe po‰ko-
dí ty mozkové funkce, které jsou nezbytné pro normální v˘voj sociálních vztahÛ,
komunikace a pfiedstavivosti.
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Pro genetick˘ faktor vzniku autismu hovofií fakt, Ïe pfiibliÏnû jeden z dvaceti souro-
zencÛ autistÛ je postiÏen také autismem (Gillberg, Peeters, 1998: 27–29)

Dal‰ím moÏn˘m faktorem je rané po‰kození mozku, ke kterému do‰lo pfii sníÏen˘ch
optimálních podmínkách v pre-, peri- a neonatální periodû, neboÈ více dûtí s autismem
neÏ u bûÏné populace utrpûlo bûhem tûhotenství, porodu, ãi tûsnû po porodu po‰koze-
ní mozku.

Diagnostika autismu a její problém
Jak se autismus diagnostikuje? Autismus nemÛÏe b˘t diagnostikován pouze na základû

jednoho symptomu. Diagnóza je moÏná jen s pomocí klinického pozorování a popisu
chování. Existují rÛzné diagnostické systémy, ale shodují se v tom, Ïe pro diagnózu pro
autismus je nutné viditelné postiÏení ve tfiech oblastech: omezení sociálních interakcí,
omezení komunikace a omezení imaginace. Pervazívní v˘vojová porucha by se mûla
diagnostikovat vÏdy na základû projevÛ chování, bez ohledu na pfiítomnost ãi nepfiítom-
nost jakéhokoliv pfiidruÏeného onemocnûní.

V oblasti diagnostiky je situace velmi problematická, odborníci diagnózu autismu
v âeské republice pouÏívají spí‰e sporadicky.

Díky neznalosti problematiky autismu je mnoh˘m autistick˘m dûtem doposud stano-
vována chybná diagnóza. Jinak se dá tûÏko vysvûtlit velk˘ nepomûr poãtu autistick˘ch
dûtí v zahraniãí a u nás.V˘skyt poruchy autismu je uvádûn v rozmezích 2–20/10 000
dûtí s pomûrem 3:1 v neprospûch chlapcÛ. Podle moderních epidemiologick˘ch studií
je uvádûno 15–20 pfiípadÛ autismu na 10 000 narozen˘ch dûtí, coÏ by znamenalo, Ïe
v âR Ïije 15 000–20 000 osob trpících autismem.Ve skuteãnosti jde jen o nepatrn˘
zlomek lidí, fiádovû nûkolik stovek, u kter˘ch byla v âR autistická porucha diagnostiko-
vána (âiháãek, 1998).

K pochybení u diagnózy nemusí dojít pouze kvÛli neznalosti problematiky, ale také
z dÛvodu ãasté mentální retardace, která b˘vá ãasto k autismu pfiidruÏená. Napfi. více
neÏ 80 % autistick˘ch dûtí je mentálnû retardovan˘ch (Vocilka, 1994).Autismus se mÛÏe
vyskytovat ve spojitosti s kter˘mkoli jin˘m fyzick˘m ãi psychick˘m postiÏením. Úkolem
diagnostiky je vylouãit moÏnost jiné diagnózy nebo v pfiípadû pfievaÏujícího v˘skytu
symptomÛ jiného postiÏení potvrdit pfiítomnost autistick˘ch projevÛ.

Dal‰ím faktorem, kter˘ ve faktu ãastého pochybení u diagnózy hrál jistû dÛleÏitou roli,
byl v‰eobecn˘ nevhodn˘ obraz o této poru‰e do roku 1989.V âeskoslovensku byl
autismus dlouhodobû povaÏován za psychiatrickou záleÏitost v kontextu s obrazem
neurózy a schizofrenie, a to je‰tû v publikacích vycházejících po roce 1989 (Novotn˘,
Vocilka, 1994). Z této souvislosti vycházela selhávající strategie v˘chovy a vzdûlávání,
u nichÏ se pfii neúspûchu pochybovalo o vzdûlavatelnosti jedincÛ s autismem.V mnoha
pfiípadech se k autistÛm pfiistupovalo metodicky stejnû jako k mentálnû postiÏen˘m.

V posledním desetiletí se v na‰í pedagogické literatufie objevily mj. charakteristiky
jedince s autismem jako ãlovûka, kter˘ se uzavírá do svého vlastního svûta a projevuje
se jako extrémnû osamûlá bytost.Teorie aktivního uzavírání autistÛ do svého svûta je
v‰ak pfiekonaná. Nejen z pedagogického hlediska je pro dal‰í v˘voj postoje k autismu
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v˘znamn˘ názor, Ïe klienty do izolace vhání nevûdomost a netolerance okolí, spolu
s vnucováním zpÛsobu Ïivota neautistické spoleãnosti jako jediného moÏného
(Jelínková, Netu‰il, 1999). Práce s autistick˘mi jedinci, která není pfiizpÛsobena jejich
poru‰e a pfii níÏ tato porucha není akceptována, je neúspû‰ná a rozhodnû i nevhodná.
Musím v‰ak zdÛraznit skuteãnost, Ïe v této republice byli lidé, ktefií se problematice
vûnovali a smûfiovali správn˘m smûrem. Napfi. MUDr. RÛÏena Nesnídalová, která byla
jedním z prvních psychiatrÛ, ktefií se problematice autismu vûnovali.

Tûmito faktory, které se v minulosti promítly v poãetn˘ch pochybeních u diagnózy
autismu, se dostávám k problému, o kterém v této stati chci pojednat.

Proã je nesprávná diagnostika nevhodná?
BohuÏel není v˘jimkou nalézt autistického jedince v ústavu pro mentálnû postiÏené.

S takov˘mto jedincem se v pfiípadû nesprávné diagnózy pracuje jako s mentálnû posti-
Ïen˘m.V pfiípadû autistické poruchy jsou nesprávné pfiístupy velk˘m problémem.

K autistickému jedinci je nutno pfiistupovat s ohledem na jeho poruchu.Tento pfiístup
by mûl b˘t zaloÏen na pochopení, Ïe autistick˘ jedinec potfiebuje ve svém Ïivotû pfiedví-
datelnost. Pro autistické jedince je dÛleÏité mít odpovûdi na otázky „kdy“, „kde“, „jak
dlouho“ a „proã“. Osoby s autismem potfiebují vizuální podporu. Je tfieba jim umoÏnit
vyjadfiovat se.Tento aspekt je velmi dÛleÏit˘ právû vzhledem k postiÏení komunikace
u autistick˘ch osob. Navíc je tfieba vychovávat okolí a vefiejnost k toleranci autistick˘ch
projevÛ, napfi. opakující se (repetitivní) a stereotypní chování, omezen˘ okruh zájmÛ
apod. Pfiístup ke klientovi s autismem by mûl vycházet ze strukturovaného uãení
(organizace práce a prostoru). Dále je dÛleÏit˘ individuální pfiístup. Pfiístupy, které
nezohledÀují klientovu autistickou poruchu, zvy‰ují klientÛv stres a sniÏují nebo zame-
zují moÏnost úspûchu pfii práci s ním.

Zatímco v literatufie se odborníci zab˘vají dûtsk˘mi klienty, otevírají se nové autitfiídy,
objevují se nové metody pro nové klienty s touto poruchou, na jedince, ktefií byli
v dûtství ‰patnû diagnostikováni, se asi zapomnûlo. Proto se ptám: Pfiestává b˘t nedia-
gnostikovan˘ autistick˘ jedinec autistou? Pfiestávají mít tito lidé právo rozvíjet své
schopnosti a moÏnost mít Ïivot plnohodnotnûj‰í? Odpovídám: Rozhodnû ne.

Hraje vûk klienta pro práci s ním tu nejdÛleÏitûj‰í roli?
Základní problém nastává ve chvíli, kdy je jedinec v dûtství nesprávnû diagnostikován.

âím dfiíve se chyba v diagnostice odhalí, tím pro klienta lépe, neboÈ vûk klienta hraje
dÛleÏitou roli.Toto je dáno i obecn˘m poznatkem, Ïe dûti se lépe uãí nov˘m vûcem a jiÏ
nauãené chování se mnohem obtíÏnûji mûní.

Vzhledem k tomu, Ïe diagnóza dûtského autismu je pfiímo vázaná na diagnostiku
v dûtském raném vûku, se mÛÏe zdát, Ïe vûk bude hrát roli nejdÛleÏitûj‰í. Mé poznatky
z praxe mi v‰ak ukázaly, Ïe v˘chova jedince s autismem je prakticky moÏná i v klientovû
pokroãilej‰ím vûku.Vy‰‰í vûk je pfiekáÏkou, ov‰em není pfiekáÏkou nepfiekonatelnou.
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Jaké faktory je nutné pfii v˘bûru metody brát do úvahy?
Stojí zde mnoho faktorÛ, které práci s klientem ovlivÀují. Kromû samotné inteligence

klienta je dÛleÏitá i ‰ífie jeho postiÏení autismem, specifika jeho poruchy a dal‰í
pfiidruÏené poruchy. Motivace, zku‰enosti, ochota spolupracovat a samotné vlastnos-

ti a charakter klienta hrají také nepopiratelnou roli.
S v˘‰e uveden˘mi faktory musíme pracovat i pfii v˘bûru metod a strategií pro klienta.

Které z nevhodného chování klienta chceme omezit?
Prvním krokem pfii stanovení systému metod je urãení chování, které chceme ovlivnit

ãi zmûnit. Stojí zde otázka, která z mnoha zvlá‰tních chování jsou vlastnû nevhodná.
Pfiedstavím vám struãnû pfiíklady zvlá‰tního chování autistÛ. Charakteristick˘m rysem

dûtí s autismem je sklon k opakovan˘m sebestimulaãním pohybÛm, jako je k˘vání se,
toãení pfiedmûty, mávání rukama, tfiepání prsty apod.Toto chování, aã pro okolí nemá
zdánlivû Ïádn˘ smysl, má pro jedince s autismem smysl senzorické stimulace. Pro
klienta takovéto chování pfiiná‰í uspokojení a uklidnûní.

Dal‰ím zvlá‰tním chováním, kter˘m autistiãtí jedinci trpí, jsou nutkavá a obfiadná,
pravidelnû probíhající chování, která nutí postiÏeného provádût urãitou aktivitu vÏdy
zcela stejn˘m zpÛsobem. Dítû není schopno se takov˘ch ãinností vzdát a ohroÏení jeho
pravidelnosti mÛÏe zvy‰ovat stres jedince. Napfi: tûÏkou reakci mÛÏe vyvolat i zmûna
cesty do ‰koly.Takovéto „zvlá‰tní“ chování má samozfiejmû mnoho podob a variací.

Podle mého názoru je takové chování vûc, která k autismu prostû patfií, proto poklá-
dám ovlivÀování chování, které klienta baví, sniÏuje mu stres, nebo ho jin˘m zpÛsobem
uspokojuje, za ne pfiíli‰ vhodné. K tomuto závûru jsem do‰la po rozhovoru s rodinou
druhého klienta, s nímÏ jsem mûla moÏnost pracovat a pozorovat jej. Ráda bych zde
citovala z rozhovoru se sestrou druhého klienta J. o jedné zvlá‰tnosti jejího bratra:
„KdyÏ se Jirka vrhne ke kanálu, tak uÏ ho vût‰inou necháváme, na‰tûstí je hodnû ãistot-
n˘. Necháváme ho dûlat, co se mu líbí, kdyÏ si pfieje ãichat ke kanálu nebo hodinu
koukat na anténu, aÈ kouká...“ Tato vûta ukazuje na vysokou toleranci rodiny a pfiijetí
nûkter˘ch zvlá‰tností jejího ãlena za normální.

Ráda bych je‰tû ukázala, jak málo dûlí hranici normálnosti od nenormálnosti. Hodinu
stát a pozorovat napfiíklad konû je obvyklé a obecnû pfiijímáno jako normální, hodinu
stát a pozorovat anténu nám jiÏ normální nepfiijde. Je dÛleÏité uvûdomit si, kde konãí
a zaãíná hranice „nenormálnosti“. Nemyslím, Ïe v mnohém pfiípadû lze hranici bez
problému posunout a podívat se na situaci zmûnûn˘m tolerantnûj‰ím pohledem,
protoÏe o tom porozumûní je. Porozumûní je sdílení pocitÛ s jin˘m ãlovûkem a poznání
toho, co druzí cítí, proto je dÛleÏité nauãit se chápat a zároveÀ respektovat i to, co je
pro nás nepfiirozené a nepochopitelné.

Pracovník by se mûl primárnû zamûfiit na chování, které obtûÏuje, omezuje ãi ohroÏu-
je okolí (agrese vÛãi okolí) a chování, které ohroÏuje zdraví klienta (autoagrese). Snahy
omezit „nevhodné“ chování, u kterého je ov‰em zfiejmé, Ïe klienta uklidÀuje ãi mu dává
potû‰ení, mi pfiijde sporné.
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Je dÛleÏité volit kompromis, chápu, Ïe pro rodiny s takto postiÏen˘m ãlenem rodiny
to musí b˘t i stresující.Takové nevhodné chování mÛÏe omezovat úãast rodiny na
spoleãenské dûní. Okolí neb˘vá zrovna tolerantní, ale smífiení se s tímto „osudem“ mÛÏe
pfiinést mnoho pozitivního. Opût bych citovala sestru mého druhého pozorovaného
klienta: „SnaÏíme se b˘t silní a vytrvalí, ale nûkdy je to tûÏké a moc to bolí, ale máme

sílu, která nás drÏí pohromadû. MoÏná je to jakási zkou‰ka Ïivota...“ Sekundárnû se
proto mÛÏe pracovník zamûfiit na chování, které by na vefiejnosti vzbuzovalo pohor‰ení,
a naopak nauãit okolí více tolerovat.

Jaké metody jsou pfiimûfiené situaci a vlastnostem konkrétního klienta
s autismem a které metody souãasnû vedou k omezení jeho nevhodného
chování bez újmy na stranû klienta?

Dal‰ím krokem je v˘bûr „správn˘ch metod“. Jak jsem jiÏ uvedla, pfii v˘bûru metod je
velmi dÛleÏité znát ‰ífiku postiÏení klienta a jeho pfiidruÏen˘ch poruch, dále samotného
klienta, jeho povahu a charakter. Je velmi dÛleÏité spolupracovat se v‰emi, ktefií se
s klientem st˘kají a mají na nûj vliv.

Jaké jsou vlastnû vhodné metody? Pro pracovníka jsou správné metody ty, jeÏ se na
konci procesu ovlivÀování ukáÏí jako úspû‰né. Pro klienta jsou správné metody ty, které
u jedince s autismem nevyvolávají pocit omezování a následnû nezvy‰ují stres.Ty
metody, které neberou klientovi klid, které nenabourávají jeho kaÏdodenní fiád, na kter˘
je zvykl˘.

Metod a strategií, jak pracovat s autisty, je velké mnoÏství. Pro ukázku uvedu nûkteré
z nich: Behaviorální modifikace, Facilitovaná komunikace, Metoda pevného objímání,
V˘uka s malou vtíravostí, Pohybová terapie, Muzikoterapie, Megavitamínová terapie atd.

V˘bûr metod, vzhledem k poãetnosti moÏností, je velmi sloÏit˘. Pfii v˘bûru metody hrají
roli nejen intuice, zku‰enosti, dobrá znalost klienta, ale také velmi dobrá znalost teorie.

Správnost v˘bûru metody ãi terapie je dlouhodobûj‰í záleÏitost a domnûnky o správ-
nosti se potvrdí ãi vyvrátí aÏ po urãitém ãase. Nelze tedy dopfiedu odhadnout, jak
metoda ãi strategie bude na klienta pÛsobit.

Jak poznáme, Ïe jsme dosáhli omezení neÏádoucího chování s minimálními
náklady a bez újmy na stranû klienta?

Úspûch pfii omezení neÏádoucího chování poznáme samozfiejmû pozorováním.Ale
dosáhli jsme pozitivního v˘sledku s minimálními náklady? V tomto pfiípadû nebudu
mluvit o nákladech finanãních, i kdyÏ ty urãitû hrají svou roli. DÛleÏitá je pro nás snaha
pracovníkÛ a jejich uspokojení z práce, kterou dûlají. Náklady jsou v tomto pfiípadû
vyjádfieny pocity jednotliv˘ch pracovníkÛ z odvedené práce a z dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.
DÛleÏit˘m faktorem v posuzování z tohoto pohledu je potenciál klienta. Pracovníci si
musí b˘t dobfie vûdomi toho, jaké v˘kony mohou od klienta oãekávat.

Indikátorem efektivnosti mÛÏe b˘t i ãas. âasov˘ horizont musí b˘t zvolen adekvátnû
k poru‰e klienta.

Velmi dÛleÏité je, aby na‰e práce nemûla na klienta negativní vliv.Tedy pfii na‰í práci
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klient nesmí pfiijít k újmû. Úspû‰ná práce spoãívá v tom, Ïe uspokojení bude stát na
stranû pracovníkÛ, ale i samotného klienta. Pokud klient nebude stresován, bude práce
s ním snaz‰í a v˘sledky budou úspû‰nûj‰í.

Z vlastních zku‰eností z Ústavu sociální péãe vím, Ïe pfiístupy, z kter˘ch klient cítí
vztah a hlubok˘ zájem, jsou klienty lépe pfiijímány a v˘sledky o jsou to pozitivnûj‰í.

Poznatky z praxe
Dále bych vás ráda konkrétnûji seznámila s v˘chozím stavem klienta T. Následnû pro

porovnání popí‰i stav klienta J.V dal‰ím odstavci se doãtete, k jak˘m zmûnám do‰el
klient T. po roce intenzívní práce.A v následujících fiádcích pfiiblíÏím a popí‰i metody,
které ke zmûnû klientovy situace pfiispûly a v praxi se velmi dobfie osvûdãily.

Nejprve vás seznámím s v˘chozími stavy klientÛ T. a J.:
Klient T. je narozen r. 1984. Klient Ïije v Ústavu sociální péãe, kam byl pfiemístûn po

dovr‰ení sv˘ch 18 let. PÛvodní diagnóza je stfiednû tûÏká mentální retardace (bez
zohlednûní autismu). Klientova situace je ztíÏena tím, Ïe trpí vrozenou hluchotou (právû
vrozená hluchota mohla b˘t pfiíãinou nesprávné diagnózy).

Klient se neumûl sám obléci, nazout si boty, nezvládal pít z hrníãku, bál se nov˘ch lidí,
ve spoleãnosti ostatních se nedokázal stravovat, nekomunikoval neverbálnû, v˘razy ani
gesty.Velmi ãasto trpûl afekty, mûl neklidné spaní, o nic neprojevoval zájem.

Rodiãe jej pfiemístili do ústavu z dÛvodu nemoÏnosti se dále o nûj ve stávajícím stavu
starat. Doposud byl klient T. v rodinné péãi. Nepravidelnû docházel do stacionáfie.
Vzhledem ke kombinaci postiÏení a vrozené hluchoty nebyl nikdy vzdûláván.

Po pfiíchodu do ústavu mu byl diagnostikován atypick˘ autismus. Po rozhovoru
s rodiãi o pfiíznaky autismu v klientovû dûtství se pracovníci domnívají, Ïe jde o autis-
mus dûtsk˘.

Klient J. je narozen r. 1983. Klientova diagnóza zní: dûtsk˘ autismus, stfiednû tûÏká
mentální retardace. Klient J. od sv˘ch ‰esti let nav‰tûvoval speciální matefiskou ‰kolku,
pozdûji pomocnou ‰kolu. Klient J. umí psát, poãítat, dobfie komunikuje, zvládá základní
samoobsluÏné dovednosti, rád vafií, pomáhá v domácnosti, pûknû maluje.

Z v˘‰e uveden˘ch fiádkÛ je zfiejmé, jak dÛleÏitá je pro klientÛv Ïivot vãasná a pfiesná
diagnóza.

Po roce intenzívní práce a zapojení celého pracovního t˘mu ústavu i samotn˘ch
ostatních klientÛ se klient T. stal v rámci moÏností samostatn˘. Klient se dokáÏe vícemé-
nû sám obléci, obleãení mu musí b˘t sice pfiipraveno a v pfiípadû obleãení, které má
knoflíky a zip, mu musí b˘t asistováno. Samostatnû se stravuje ve spoleãnosti ostatních,
pije z hrníãku, aniÏ by se polil, a dokáÏe si sám nalít nápoj z konvice. Jeho afektivní
záchvaty se sníÏily na minimum.

Na pozitivních zmûnách mají podíl v‰ichni pracovníci, pfiestoÏe je poãet vychovatelÛ
a peãovatelÛ v ústavu omezen, byla kvantita nahrazena úspû‰nû kvalitou.

Velmi úspû‰ná pfii práci s klientem s autismem byla aplikace terapie bûÏného Ïivota.
Tato metoda klade dÛraz na tûlesnou aktivitu a na snahu vloÏit do dítûte to, co je
naz˘váno rytmem Ïivota. Nevhodnému chování dítûte, jako je agrese nebo sebezraÀová-
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ní, se ãelí neustál˘m podnûcováním dítûte k tûlesné aktivitû ve skupinû (Vocilka, 1994).
Pevn˘ denní reÏim, pfiedem dané stereotypy oblékání, stravování, pracovní v˘chovy,
vycházek a volnoãasov˘ch aktivit (hlavnû sportovních), mûly na klienta podle mého
názoru nejlep‰í vliv. Domnívám se, Ïe organizace a pfiedvídatelnost volného ãasu a prá-
ce mûla blahodárn˘ úãinek na sníÏení klientova stresu a rychlej‰í adaptaci na nové
prostfiedí.

Klient velmi rád olizoval pfiedmûty, konkrétnû kÛÏi, kterou ostatní klienti pouÏívali na
v˘robu pfiedmûtÛ, ãichal k lepidlu a olizoval lidem ruce.V tomto pfiípadû jsme pouÏili
strategii Vyhasínání. Olizování vlastních rukou ãi rukou druh˘ch osob se nám podafiilo
odstranit. Klientovi ãinilo potû‰ení kaÏdé novû pfiíchozí osobû do místnosti podávat
ruku, pfii té pfiíleÏitosti dfiíve ruce rovnou i olizoval.Toto chování se nám podafiilo
odstranit následovnû: kaÏdá osoba, neÏ ve‰la do místnosti, si umyla ruce m˘dlem a ruce
neúplnû opláchla. Klientovi m˘dlo zfiejmû nechutná a ani nevoní, neboÈ v tomto pfiípa-
dû se zmûna chování projevila pomûrnû rychle.

Velmi oblíbenou ãinností bylo olizování kÛÏe a ãichání k lepidlÛm, které slouÏily
ostatním klientÛm na v˘robu kvûtin, jejichÏ prodejem si pfiivydûlávali. Prakticky vÏdy,
kdyÏ se dostal do blízkosti pracujících klientÛ, nebylo moÏné mu zabránit v tom, aby
olizoval kÛÏi a ãichal k lepidlÛm.Vycházeli jsme z pfiedpokladu, Ïe klient samotn˘
pfiedmût k olizování nevyhledává, jen vyuÏívá pfiíleÏitosti.V˘roba kvûtin proto byla
pfiesunuta do prvního patra, kam klient nechodil, neboÈ bydlel v pfiízemí. Poté, co
klientovi zmizely pfiedmûty zájmu z obzoru, nevyhledával je.

Dal‰í zvlá‰tností chování, které omezovalo samotného klienta, bylo jeho neustálé
k˘vání se. Mnohdy mu to bránilo se v klidu najíst.V tomto pfiípadû jsme se v ústavu
inspirovali T.Atwoodem, kter˘ doporuãuje pro dítû, které se ãasto k˘vá, zfiídit houpaãku
nebo trampolínu a nauãit je vyuÏívat ji (Atwood, neuvedeno).Vzhledem k tomu, Ïe
klient musel b˘t pod neustál˘m dohledem, nebylo moÏné z dÛvodu jeho bezpeãnosti
mu houpaãku nebo trampolínu pofiídit. Klientovi bylo do ob˘vací místnosti, kde trávil
nejvíc ãasu, pofiízeno houpací kfieslo. Klient se nauãil vyuÏívat kfieslo a houpat se
v nûm, tím se omezilo k˘vání se napfi. u stolu pfii stravování a podobnû.

Nûkteré chování klienta T. bylo vyvoláno snahou na sebe upozornit. Nejvût‰í rozruch
klient vyvolával rozbíjením nádobí, které bylo klientÛm ústavu k dispozici v kuchyÀce.
Bûhem velmi krátké doby pfii‰la vût‰ina klientÛ o své oblíbené hrníãky na kávu apod.
KuchyÀka je bohuÏel souãástí spoleãenské místnosti a klient dokázal vyuÏít kaÏdé
nestfieÏené chvíle k tomu, aby porozbíjel, co mohl. Prvním krokem bylo nahrazení
keramického nádobí v kuchyÀce nádobím umûlohmotn˘m. Druh˘ krok pfii‰el následnû
poté, co pracovníci zjistili, Ïe samotné rozbíjení nádobí není cílem klientova poãínání.
Pocit euforie a radost v nûm nevyvolávala ãinnost rozbíjení nádobí, n˘brÏ rozruch, kter˘
v takovou chvíli nastal. Ignorováním této ãinnosti se pracovníkÛm podafiilo omezit toto
nevhodné poãínání.

Na poãátku práce s tímto autistick˘m jedincem byla vypracována strategie odmûn
a trestÛ. Díky ní se nám povedlo klienta velmi dobfie motivovat, tomu pfiipisuji také
v˘znamn˘ vliv na v˘sledek na‰ich snah. Strategie vycházela z metody behaviorální
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modifikace, kdy pfii kaÏdém nevhodném chování v nevhodnou dobu bylo klientovi
jasnû demonstrováno NE. KaÏdou pozitivní zmûnu jeho chování, a tím pokrok následo-
vala odmûna napfi. v podobû sladkosti. Pfii oblékání jsme vyuÏívali toho, Ïe klient rád
chodil na procházky. KdyÏ se nechtûl oblékat, na procházku ne‰el.

Klient velmi dobfie reagoval na pozitivní odmûÀování zmûnou k lep‰ímu, a to zfiejmû
i díky tomu, Ïe do této ãinnosti byli zapojeni v‰ichni pracovníci ústavu, pfies pracovníky
na civilní sluÏbû, uklízeãky aÏ po paní fieditelku. Nad‰ení a intuitivnû dobr˘ pfiístup byly
nepopiratelnû pilífii dobré práce.

Pfii práci s takov˘m klientem je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe MY jsme vetfielci v autistovû
Ïivotû. My omezujeme jeho, on je nucen se pfiizpÛsobovat, toto musíme mít vÏdy na
mysli i pfii neúspûchu. KdyÏ pochopíme, jak lidé s autismem vnímají svût a nás, budeme
jim moci lépe umoÏnit vyuÏívat jejich schopností a roz‰ífiit jejich moÏnosti.

Závûr
Je samozfiejmé, Ïe v˘sledky úspû‰nosti aplikace metod a postupÛ jsou individuální.Ale

v tomto pfiípadû odpovûì na otázku: Lze aplikací vhodn˘ch metod úspû‰nû a efektiv-

nû ovlivnit nevhodné chování jedince s autismem v pokroãilém vûku? zní ano.
Za vyuÏití teoretick˘ch znalostí aplikovan˘ch na konkrétním jedinci jsem v tomto

pfiípadû dokázala, Ïe v˘chova jedince s autismem, jehoÏ vûk je jiÏ za hranicí optimálního
vûku pro v˘chovu, pfiinesla pozitivní v˘sledky. Práce s autistou v pokroãilém vûku mÛÏe
b˘t úspû‰ná a efektivní v krátkém ãasovém horizontu.

Z klienta se za rok z ãlovûka neschopného se obléci, ãi si dojít na toaletu, z jedince
neustále trpícího afektivními návyky a zvyky chování, neschopného se pohybovat ve
spoleãnosti více lidí, z jedince bez pfiání a tuÏeb, prakticky i potfieb, stal ãlovûk schopn˘
se sám o sebe v rámci moÏností postarat, dát najevo své potfieby, jeho nevhodné a obtû-
Ïující chování bylo ovlivnûno do té míry, Ïe klientova pfiítomnost rozhodnû nikoho
neobtûÏuje a ten jiÏ není bfiemenem jak sobû, tak personálu ani ostatním klientÛm
ústavu. Podle mého názoru se ústavu podafiilo prokazatelnû tomuto klientovi zkvalitnit
Ïivot.

Faktem zÛstává, Ïe ani tato krátkodobá, a domnívám se, Ïe ani dlouhodobá péãe
o takovéhoto klienta se nikdy nevyrovná celoÏivotní péãi odborníkÛ od útlého dûtské-
ho vûku. Pfiesto by nám to nemûlo bránit takovéto klienty vyhledávat a pomoci jim
zkvalitnit Ïivot.
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•• KKeeddyy bboollaa vvaa‰‰aa kkaatteeddrraa
zzaallooÏÏeennáá?? KKttoo ssttááll pprrii jjeejj zzrrooddee??

Katedra vzdelávania dospe-
l˘ch a sociálnej práce na FF PU
v Pre‰ove, ktorá garantuje
‰tudijn˘ odbor sociálna práca,
má 40-roãnú tradíciu v príprave
vysoko‰kolsk˘ch odborníkov
v oblasti v˘chovy a vzdelávania
dospel˘ch a 14-roãnú v zmysle
súãasného poÀatia sociálnej
práce. Zaãiatky katedry sú
datované rokom 1964, keì
vznikla katedra osvety a peda-
gogiky dospel˘ch – prvá svojho
druhu na Slovensku.V˘voj
katedry bol od samého zaãiatku
aÏ po súãasnosÈ poznamenan˘

Pro lep‰í pfiehled
ve ‰kolách se

sociálním zamû-
fiením jsme se

rozhodli zaloÏit
rubriku ·koly se

pfiedstavují.
Obor sociální

práce se znovu
stal oborem,
kter˘ usiluje

o svou profesio-
nalizaci. Jednou
z oblastí, která

v tomto úsilí
sehrává zásadní

roli, je systém
vzdûlávání

v tomto oboru.
Za více neÏ

desetileté obdo-
bí, kdy se ãeská

sociální práce
zaãala opût

profesionálnû
rozvíjet, vznikla
fiada ‰kolsk˘ch

institucí poskytu-
jících specializo-

vané odborné
vzdûlání na

úrovni stfiedních,
vy‰‰ích odbor-

n˘ch a vysok˘ch
‰kol. V˘uka 

ãast˘mi organizaãn˘mi zmena-
mi: v názve katedry, ‰tudijného
odboru, v ‰tudijn˘ch progra-
moch. Zmeny v obsahu ‰túdia
súviseli s t˘m, Ïe vznikal
a vyvíjal sa nov˘, netradiãn˘
odbor s v˘raznou väzbou na
meniace sa spoloãensko-
-ekonomické potreby a pod-
mienky. Pri zrode katedry stál
PhDr. Ján Misál a jej koncepciu
ìalej rozvíjali vedúci katedier
PhDr. ·tefan Mere‰, CSc., PhDr.
ing. Jozef Kubovsk˘, doc. PhDr.
Franti‰ek Kar‰ay, CSc., prof.
PhDr.Andrej âuma, CSc., doc.
PhDr. Marta Baãová, CSc.,
a prof. PhDr.Anna Tokárová,

K povinne voliteºn˘m
predmetom patrí Terapia
a v˘chova dobrodruÏstvom 
a záÏitkom
V ìal‰om diele na‰ej rubriky sme zamierili na Slovensko.
Predstavíme vám Katedru vzdelávania dospel˘ch a sociál-
nej práce Filozofickej fakulty Pre‰ovskej univerzity
v Pre‰ove, o ktorej sme hovorili s vedúci katedry, profe-
sorkou PhDr. Annou Tokárovou, CSc.
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sociální práce
bere na sebe na
rozliãn˘ch
‰kolsk˘ch praco-
vi‰tích rÛznou
podobu. KaÏdá
‰kola pfiedstavu-
je svÛj vlastní
pfiístup k sociální
práci, zamûfiuje
se na urãitou
problematiku,
jist˘m zpÛsobem
profiluje své
absolventy, volí
specifick˘ postoj
k praxi a roli
sv˘ch studentÛ
v ní.
Rubrika ·koly se
pfiedstavují chce
pfiinést lep‰í
a ucelenûj‰í
pfiehled o ‰ko-
lách se zamûfie-
ním na sociální
práci. Jejím
cílem je poskyt-
nout obraz o ‰ífii
‰kol, které
vychovávají
zejména budou-
cí sociální
pracovníky.
Chceme ãtenáfii 

CSc. Základy ‰tudijného odboru
sociálna práca sa zaãali vytváraÈ
od roku 1990, keì sme v ‰tudij-
nom odbore vzdelávanie

dospel˘ch (teraj‰í názov andra-
gogika) vytvorili tri ‰pecializá-
cie: sociálna práca, personálny
manaÏment a kulturológia
(v 5.-10. semestri).V roku 1996,
keì sa z pôvodnej Univerzity
Pavla Jozefa ·afárika
v Ko‰iciach vyãleÀovala samo-
statná Pre‰ovská univerzita
v Pre‰ove, sa na báze t˘chto
‰pecializácií vytvorili tri samo-
statné ‰tudijné odbory.
Materská katedra vzdelávania
dospel˘ch sa premenovala na
Katedru vzdelávania dospe-

l˘ch a sociálnej práce a v ‰kol-
skom roku 1997/98 boli prijatí
prví ‰tudenti do 5-roãného
magisterského ‰túdia dvoch
samostatn˘ch odborov andrago-
gika a sociálna práca. Pritom
postupne a súbeÏne s nov˘mi
odbormi ukonãoval svoju
existenciu odbor vzdelávanie
dospel˘ch v uveden˘ch ‰pecia-
lizáciách. Donedávna mala
katedra 10 ãlenov, v poslednom
ãase dostáva priestor pre
personálny rozvoj, a tak od
‰kolského roka 2004/5 bude
maÈ 16 intern˘ch ãlenov. Na
v˘uãbe v odboroch sociálna
práca a andragogika sa podieºa
kaÏd˘ semester aj okolo
20 uãiteºov z ìal‰ích katedier
filozofickej fakulty, in˘ch
univerzít a odborníkov z praxe.
V tomto roku, keì katedra

oslavuje 40. v˘roãie svojho
vzniku, má vy‰e 1 600 absol-
ventov.

•• AAkkéé jjee zzaammeerraanniiee kkaatteeddrryy??

Katedra garantuje obidva
‰tudijné odbory (v dennom
‰túdiu i v ‰túdiu popri zamest-
naní – ·PZ).Absolventi odboru
sociálna práca i andragogika
môÏu pokraãovaÈ v rigoróznom
‰túdiu, ktoré konãí získaním
titulu PhDr. Doktorandské
‰túdium môÏu absolventi
‰tudovaÈ na fakultách in˘ch
univerzít, kde sú zriadené
Spoloãné odborové komisie

pre doktorandské ‰túdium:
v odbore andragogika na
Katedre andragogiky FF UK
v Bratislave a v odbore sociálna
práca na Fakulte zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej
univerzity.

Obsah odboru sociálna práca
na na‰ej katedre je zameran˘ na
poskytnutie v‰eobecne profilo-
vanej kvalifikácie sociálneho
pracovníka. ·truktúru obsahu
v 1.–6. semestri tvoria vybrané
základné disciplíny filozofic-
k˘ch, psychologick˘ch, pedago-
gick˘ch, andragogick˘ch,
sociologick˘ch, právnych
a ekonomick˘ch vied, ktoré
umoÏÀujú pochopenie podsta-
ty a v˘znamu sociálnej práce
s jednotlivcom a skupinou.
ëal‰ie semestre sú zamerané na
prehlbovanie poznatkov z vy-
bran˘ch aplikovan˘ch vied
o ãloveku a spoloãnosti, na
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‰túdium sociálno-ekonomic-
k˘ch javov, ktoré súvisia so
Ïivotom a problémami riziko-
v˘ch skupín a ãinnosÈou
in‰titúcií sociálnej pomoci. Od
budúceho ‰kolského roka, po
predpokladanej akreditácii
fakulty, bude ‰túdium sociálnej
práce i andragogiky dvojstup-
Àové – bakalárske a magister-
ské a bude sa realizovaÈ formou
kreditového ‰túdia. O získanie
práva na tretí stupeÀ – dokto-
randské ‰túdium sa katedra
práve v tomto ãase uchádza –
predkladá potrebné materiály
do Akreditaãnej komisie vlády
SR.

Vedeck˘ v˘skum katedry je
zameran˘ na rozvíjanie teoretic-
k˘ch základov andragogiky
i sociálnej práce a na uplatÀo-
vanie jeho v˘sledkov vo vyuão-
vacom procese a spoloãenskej
praxi.V posledn˘ch rokoch sa
v˘skum sústreìuje najmä na
problematiku rozvoja ºudského
potenciálu, profesionalizácie
v oblasti vzdelávania dospel˘ch
a sociálnej práce, rovnosti
príleÏitostí, rodov˘ch ‰túdií
a najmä na kvalitu Ïivota.
Katedra rie‰ila a rie‰i viaceré
grantové úlohy VEGA a pravi-
delne usporiadava vedecké
konferencie s medzinárodnou
úãasÈou v spolupráci s v˘znam-
n˘mi in‰titúciami (Úrad vlády

SR, Ministerstvo práce, sociál-

nych vecí a rodiny SR,

Asociácia in‰titúcií vzdeláva-

nia dospel˘ch v SR (AIVD),

umoÏnit srovná-
ní ‰kol na

základû jejich
zamûfiení,

specifik, ideo-
v˘ch v˘chodisek
a pojetí v˘uky.
Formou stabil-

ních otázek
pfiedstavíme

v této rubrice
‰koly poskytující
vzdûlání v oblas-
ti sociální práce
z âeské republi-
ky. Její souãástí

bude i seznáme-
ní se stûÏejními

projekty ‰kol.

Asociácia vzdelávateºov

v sociálnej práci v SR (AVvSP),

Akadémia vzdelávania a i.).
Konferencií sa kaÏdoroãne
zúãastÀujú aj zástupcovia
profesijn˘ch zdruÏení pomáha-
júcich profesií z âeskej republi-
ky a Poºska. Z t˘chto konferen-
cií sme vydali viaceré zborníky:
Sociálna práca a ºudské práva

(1997), Sociálna práca –
ºudské práva – vzdelávanie

dospel˘ch, I, II (1998, 1999),
Sociálny potenciál ãloveka –
moÏnosti a obmedzenia

vzdelávania dospel˘ch a so-

ciálnej práce (2000), Kvalita

Ïivota a ºudské práva v kon-

textoch sociálnej práce a vzde-

lávania dospel˘ch (2002),
Zlep‰enie podmienok pre

vstup mlad˘ch Rómov na trh

práce (2003). Koncom novem-
bra 2004 poriadame ìal‰iu
konferenciu s medzinárodnou
úãasÈou na tému kvalita Ïivota
(informácia je na internetovej
stránke katedry
www.ff.unipo.sk/kvdasp).

Katedra sa usiluje o tvorbu
uãebn˘ch textov, uãebníc
a monografií, aby sa tak postup-
ne rie‰il problém s nedostat-
kom, resp. so zastaralosÈou
základnej ‰tudijnej literatúry.
V spolupráci a na podnet
AVvSP sme vydali celosloven-
skú uãebnicu sociálnej práce
TOKÁROVÁ,A., a kol.: Sociálna

práca. Kapitoly z dejín, teórie

a metodiky sociálnej práce

(2002). Na jej tvorbe spolupra-
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covalo 20 autorov – renomovan˘ch
odborníkov z praxe sociálnej sféry
a uãiteºov zo v‰etk˘ch fakúlt, na ktor˘ch
sa ‰tuduje sociálna práca. Uãebnica bola
ocenená Cenou rektora Pre‰ovskej

univerzity za rok 2002 a vy‰la uÏ v dru-
hom vydaní. âlenovia katedry vydali
v poslednom desaÈroãí publikácie: KRE-
DÁTUS, J.: Diagnóza: abstinencia.

Kapitoly o alkohole, alkoholizme a ab-

stinencii (1995), KREDÁTUS, J.:
Nevstupuj do zaãarovaného kruhu

drogy. Kapitoly o fajãení, alkoholizme

a drogov˘ch závislostiach (1999),
TOKÁROVÁ,A., A KOL.: Kapitoly zo

sociálnej práce (2000), KONEâN ,̄ S.,
a kol.: Monitorovanie chudoby na

miestnej úrovni. Partnerská spolupráca

pri rie‰ení chudoby a sociálneho vylúãe-

nia (2000), ÎIAKOVÁ, E., âECHOVÁ, J.,
KREDÁTUS, J.: Psychosociálne aspekty

sociálnej práce (2001), FRK,V., KREDÁ-
TUS, J.: Komunikácia v personálnej

a sociálnej praxi (2002), BALOGOVÁ, B.,
GERKA, M.,ALE·, P.: Úvod do ‰túdia

sociálnej práce (2002), FRK,V., PIROHO-
VÁ, I.: Vzdelávateº dospel˘ch v profesij-

nom vzdelávaní zamestnancov (2003),
BALOGOVÁ, B., MATULAY, S., MATULAYO-
VÁ,T., ÎUPINA, M.: Vybrané kapitoly zo

sociálnej patológie (2003), FRK,V.:
Systém a organizácia profesijného

vzdelávania zamestnancov (2003),
TOKÁROVÁ,A.: Vzdelanie Ïien na

Slovensku. Spoloãenské bariéry a stimu-

ly v historickom priereze (2003), FRK,V.
A KOL.: Kvalita Ïivota v spektre andra-

gogick˘ch a sociálno-psychologick˘ch

disciplín (2003), KONEâN¯ S.: Miestna

samospráva v Rakúsku a jej úlohy

v sociálnej pomoci (2004).

•• AAkkáá jjee ppooddoobbaa pprraaxxee nnaa vvaa‰‰eejj kkaatteedd--
rree??

Vysoko‰kolská príprava je zaãiatkom
profesionalizácie sociálneho pracovníka
a vzdelávateºa dospel˘ch (andragóga). Za
optimálny model prípravy povaÏujeme
komplementárne prepojenie teoretickej
a praktickej prípravy. Na‰a súãasná
koncepcia praktickej prípravy nadväzuje
vo svojej filozofii na tradície na‰ej kated-
ry a na bohaté skúsenosti, ktoré máme
s organizovaním domácich a zahraniã-
n˘ch praxí.V súãasnosti sa odborná prax
realizuje len v dennom ‰túdiu, ale uvaÏu-
jeme o zavedení povinnej odbornej praxe
aj v ·PZ u t˘ch ‰tudentov, ktorí sú neza-
mestnaní alebo nepracujú v oblasti
vzdelávania dospel˘ch a sociálnej práce.
V dennom ‰túdiu sa realizujú viaceré
formy praktickej prípravy – súvislá,
priebeÏná, preddiplomová prax, exkurzie,
dobrovoºnícka práca. ·tudenti obidvoch
odborov absolvujú poãas semestra súvislú
odbornú prax: v zimnom semestri prvého
roãníka 5-dÀovú a vo v‰etk˘ch ìal‰ích
semestroch aÏ po ‰tvrt˘ roãník 10-dÀovú,
v 9. semestri absolvujú 15-dÀovú preddi-
plomovú prax. Príprava a vyhodnocova-
nie odbornej praxe sa realizuje na semi-
nároch k odbornej praxi, ktorú vedú
garanti praxe. Poãas celého ‰túdia absol-
vuje ‰tudent 90 pracovn˘ch dní odbornej
praxe, ão pri ‰iesti hodinách denne
predstavuje 540 hodín.Ak k tomu pripo-
ãítame dobrovoºnícku prácu v rôznych
organizáciách a zdruÏeniach (‰tudenti
pracujú v obãianskom zdruÏení priateºov
detsk˘ch domovov Úsmev ako dar,

Návrat, Barliãka, v in‰titúciách tretieho
sektora, mnohí aj poãas letn˘ch prázdnin
„brigádujú“ v in‰titúciách sociálnej
pomoci), môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe ná‰
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absolvent má pred vstupom do zamestna-
nia minimálne polroãnú prax.Túto
skutoãnosÈ by mali akceptovaÈ aj ich
budúci zamestnávatelia, pretoÏe ‰tudenti
majú odbornú prax zdokumentovanú –
potvrdenú katedrou a príslu‰n˘mi in‰titú-
ciami v portfólii – tzv. manuáli praxe,
ktor˘ sprevádza ‰tudenta na praxi poãas
celého ‰túdia. Katedra usmerÀuje odbor-
nú prax t˘m, Ïe odporúãa ‰tudentom
prax v in‰titúciách, s ktor˘mi máme
uzavretú zmluvnú spoluprácu, a tieÏ t˘m,
Ïe predpisuje typy praxe (in‰titúcií) pre
jednotlivé roãníky. Exkurzie nie sú povin-
né tak, ako boli v minulosti, ale sporadic-
ky ich poriadame väã‰inou do in‰titúcií
v neìalek˘ch miestach. Za najväã‰í
problém praktickej prípravy ‰tudentov
povaÏujeme skutoãnosÈ, Ïe neexistuje
moÏnosÈ finanãne honorovaÈ supervízo-
rov odbornej praxe v dan˘ch in‰titúciách
– tak ako je tomu pri ‰túdiu uãiteºstva,
medicíny a in˘ch ‰tudijn˘ch odborov.
Finanãné problémy boli aj príãinou
ìal‰ieho problému – pretrhnutia desaÈ-
roãnej tradície medzinárodnej praxe,
ktorú sme reciproãne realizovali
s LodÏskou univerzitou v Poºsku, ktorá
priná‰ala obojstrann˘ efekt.V súãasnej
dobe sa ãrtajú nové moÏnosti medziná-
rodnej odbornej praxe v rámci granto-
v˘ch projektov EÚ. Optimalizácia odbor-
nej praxe patrí k prioritám na‰ich ìal‰ích
zámerov.V˘born˘m podnetom v tomto
smere budú skúsenosti z in˘ch katedier
sociálnej práce, ktoré sú k dispozícii
v zborníku z prvého odborného seminára
k praktickej príprave sociálnych pracov-
níkov, ktor˘ zorganizovala Fakulta sociál-
nych vied Univerzity Kon‰tantína Filozofa
v Nitre, Odborná prax v príprave sociál-

nych pracovníkov (2003).

•• SSppoolluupprraaccuujjeettee ss nniieekkttoorroouu ‰‰kkoolloouu
ppooddoobbnnééhhoo zzaammeerraanniiaa?? AAkkoo??

Spolupracujeme s väã‰inou katedier, na
ktor˘ch sa ‰tuduje andragogika i sociálna
práca, a to priamo, ale aj prostredníctvom
akcií spomínan˘ch profesijn˘ch asociácií,
ako sú AIVD, AVvSP (vznik ktorej na‰a
katedra iniciovala a spolu s Katedrou
pedagogiky a sociálnej práce na PdF
Univerzity Mateja Bela v Banskej

Bystrici zaloÏila), Slovenská pedagogická

spoloãnosÈ SAV, Slovenská sociologická

spoloãnosÈ SAV. Osobitne aktívne spolu-
pracujeme s Katedrou andragogiky FF UK
v Bratislave a s Pravoslávnou bohoslovec-
kou fakultou Pre‰ovskej univerzity, kde
tieÏ existuje odbor sociálna práca a uãite-
lia na‰ej katedry vyuãujú niektoré pred-
mety.V poslednom ãase rozvíjame inten-
zívnej‰iu spoluprácu tieÏ s Katedrou
andragogiky a sociálnych vied Fakulty
pozemného vojska Vojenskej akadémie

v Liptovskom Mikulá‰i, Katedrou peda-
gogiky FF UK, Katedrou sociálnej práce
PdF UK v Bratislave a tieÏ s Katedrou
pedagogiky PdF a Fakultou sociálnych
vied Univerzity Kon‰tantína Filozofa

v Nitre (oceÀujeme, Ïe usporiadala
celoslovenské kolo ‰tudentskej vedeckej
a odbornej ãinnosti v odbore sociálna
práca).

•• NNaaddvviiaazzaallii ssttee ssppoolluupprrááccuu ss nniieekkttoorroouu
zzaahhrraanniiããnnoouu ‰‰kkoolloouu ((kkaatteeddrroouu))??

Najintenzívnej‰ie a systematické kon-
takty máme s Katedrou sociálnej peda-

gogiky Fakulty vied o v˘chove LodÏskej

univerzity v Poºsku. Okrem spomínanej
v˘mennej odbornej praxe sa v posled-
nom desaÈroãí sústreìujeme na spoloãné
odborné stretnutia uãiteºov, ktoré strieda-
vo absolvujeme v Poºsku a na Slovensku.
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Vìaka tomu sme vydali tri spoloãné
zborníky: V˘chova a vzdelávanie v pro-

cese spoloãensk˘ch zmien (1994),
Problemy teoretyczno-metodologiczne

pedagogiki spo∏ecznej i pracy socjalnej.

Z warsztatów badawczych polsko-

-slowackich (2001) a Kvalita Ïivota

a ºudské práva v kontextoch globalizá-

cie a v˘konovej spoloãnosti (2002).
V súãasnosti pripravujeme spoloãnú
monografiu zameranú na problematiku
metód sociálnej práce v in‰titúciách
a Krátky slovensko-poºsk˘ a poºsko-

slovensk˘ slovník odborn˘ch termínov
z oblasti sociálnej pedagogiky, andragogi-
ky a sociálnej práce. Podnetné aj pre
rozvoj ‰tudijného odboru sociálna práca
sú kontakty so „sestersk˘mi“ katedrami
andragogiky v âeskej republike: Katedrou
andragogiky a personálního fiízení FF UK

v Prahe a Katedrou sociologie a andrago-
giky FF PU v Olomouci. Spolu s Katedrou
andragogiky FF UK v Bratislave sa stretá-
vajú viacerí zástupcovia katedier takmer
kaÏd˘ rok, vÏdy na jednej z uveden˘ch
akademick˘ch pôd na Slovensku
a v âeskej republike. Na t˘chto stretnu-
tiach sa vzájomne informujeme o inová-
ciách ‰tudijn˘ch programov, o zameraní
vedeckého v˘skumu, o odborn˘ch podu-
jatiach, recenzujeme si odbornú literatúru
a pod.Treba dodaÈ, Ïe súãasÈou obsahu
‰tudijného odboru andragogika na v‰et-
k˘ch uveden˘ch katedrách je aj zamera-
nie na vzdelávanie a v˘chovu v oblasti
sociálnej práce. Rovnako podnetné sú pre
nás úãasti zástupcov ‰kôl sociálnej práce
z univerzít v âeskej republike (najmä
z Ostravy, Brna, Hradca Králové, âesk˘ch
Budûjovíc, Ústí nad Labem, Opavy)
a Poºskej republike (najmä zo Rzeszowa,
Krakova, Olstyna) na spomínan˘ch

vedeck˘ch konferenciách. Uvítali by sme,
keby sa zintenzívnili vzájomné v˘menné
predná‰kové pobyty uãiteºov katedier
sociálnej práce i andragogiky.

•• MMôôÏÏeettee pprriibbllííÏÏiiÈÈ ‰‰ppeecciiffiikkáá,, ooddllii‰‰nnoossttii
kkaatteeddrryy??

·tudijn˘ odbor Sociálna práca na
Filozofickej fakulte Pre‰ovskej univerzity
má viaceré ‰pecifiká. Prvé spoãíva v tom,
Ïe odbor Sociálna práca sa ‰pecializuje
najmä na sociálnu prácu s dospel˘mi.
Súvisí to s t˘m, Ïe odbor sociálna práca
vznikol na báze odboru vzdelávanie
dospel˘ch a s faktom, Ïe katedra garantu-
je obidva príbuzné ‰tudijné odbory (ão
povaÏujeme za veºmi ‰Èastnú kombináciu
odborov na jednom pracovisku).
Prejavuje sa to napríklad t˘m, Ïe pri
zadávaní tém roãníkov˘ch a diplomov˘ch
prác na odbore sociálna práca preferuje-
me problematiku obdobia dospelosti
a staroby (pritom samozrejme nebránime
záujemcom o problematiku detstva
a dospievania).Aj v ‰tudijnom odbore
andragogika sa popri in˘ch oblastiach
praxe (kultúrno-v˘chovnej ãi personalis-
tickej ãinnosti) venujeme sociálnej práci
(rozvíjame teóriu sociálnej andragogiky).
V rámci ‰tudijného odboru andragogika
majú ‰tudenti moÏnosÈ získaÈ základné
poznatky z odboru sociálna práca, naprí-
klad v rámci povinn˘ch predmetov
Teória a metódy sociálnej práce,

Sociálna politika, Sociálne a zamestna-

necké poradenstvo, Trh práce a neza-

mestnanosÈ.V rámci povinne voliteºn˘ch
predmetov si môÏu ‰tudenti vybraÈ
hociktor˘ z predmetov odboru Sociálna
práca, ale aj opaãne, ‰tudenti odboru
sociálna práca si vyberajú predmety
odboru andragogika. Z tejto previazanosti
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obidvoch ‰tudijn˘ch odborov vypl˘va
ìal‰ie ‰pecifikum na‰ej katedry: predme-
tom vedeckého v˘skumu katedry sú
prienikové problémy obidvoch ‰tudijn˘ch
a vedn˘ch odborov a príslu‰n˘ch oblastí
spoloãenskej praxe (kaÏd˘ intern˘ uãiteº
katedry preto uãí na obidvoch odbo-
roch).Tretím ‰pecifikom katedry je, Ïe
v ‰tudijnom programe majú v˘znamné
miesto predmety zamerané najmä na
cieºovú skupinu nezamestnan˘ch
a Rómov, pretoÏe pôsobíme v regióne
s vysokou nezamestnanosÈou a poãetn˘m
rómskym etnikom.

•• AAkkoo vvyyzzeerráá ÏÏiivvoott vvaa‰‰iicchh ‰‰ttuuddeennttoovv
vv pprriieessttoorroocchh ‰‰kkoollyy,, kkaatteeddrryy??

Okrem v˘uãby dvoch roãníkov diaºko-
vého ‰túdia odboru sociálna práca, ktoré
sa realizuje v deta‰ovanom pracovisku
v Trebi‰ove, väã‰ina v˘uãby prebieha
v priestoroch FF PU na ulici 17. novem-
bra 1, ktoré sú vybavené základn˘mi
technick˘mi prostriedkami.V˘uãba
niektor˘ch predmetov prebieha v ‰pecia-
lizovanej poãítaãovej uãebni FF PU
a v multimediálnej uãebni. Katedra má
vlastnú seminárnu kniÏnicu a didaktickú
techniku (meotary, videokameru, diktafó-
ny, poãítaãe, rádiomagnetofón). Priamo vo
vysoko‰kolskom areáli sa nachádza
Ústredná kniÏnica PU, kde je ‰tudentom
dostupná potrebná kniÏná i ãasopisecká
literatúra.Vzhºadom na permanentne
vysok˘ záujem o na‰e ‰tudijné odbory
a vysok˘ poãet na‰ich ‰tudentov nie je
literatúra prístupná v dostatoãnom poãte,
k dispozícii sú v‰ak kopírky (v kniÏnici,
vo vysoko‰kolskom areáli). ·tudenti majú
prístup na internet vo voºne prístupn˘ch
poãítaãoch v priestoroch na univerzite
a v ‰tudentsk˘ch domovoch. Katedra má

vlastnú internetovú stránku (www.ff.uni-
po.sk/kvdasp), kde sú umiestÀované
aktuálne informácie o najnov‰ích publiká-
ciách, formách ‰túdia, aktuálnych poduja-
tiach katedry – konferenciách, prijíma-
cích skú‰kach, aktívoch ‰tudentov,
rigoróznom pokraãovaní, skú‰kach, kon-
zultáciách a i. (Na tejto stránke nájdu na‰i
‰tudenti, absolventi a ìal‰í náv‰tevníci
stránky aj propagaãn˘ materiál a informá-
cie o moÏnostiach prihlásenia sa za
odberateºa ãasopisu Sociální práce /
Sociálna práca.) âo sa t˘ka mimovyuãova-
cej oblasti Ïivota na‰ich ‰tudentov, chcem
vyzdvihnúÈ angaÏovanosÈ mnoh˘ch
‰tudentov v dobrovoºníctve a charitatív-
nej ãinnosti: ‰tudenti organizujú zbierky
‰tudentov pre ºudí sociálne odkázan˘ch,
podieºajú sa na realizácii projektov
pomoci Rómom a in˘m sociálne zranite-
ºn˘m skupinám. Dlhodobú tradíciu
a v‰eobecn˘ záujem majú ‰tudenti o ples
na‰ej katedry, ktor˘ kaÏdoroãne poriadajú
denní ‰tudenti (je spojen˘ s imatrikuláci-
ou prvákov a s rozlúãkou s piatakmi)
a zúãastÀujú sa na nich aj mnohí na‰i
absolventi a „diaºkári“.

•• ââoo vv‰‰eettkkoo bbuuddee vveeddiieeÈÈ vváá‰‰ aabbssoollvveenntt??

Je to zloÏitá otázka, nemôÏem na Àu
odpovedaÈ vyãerpávajúco, ale len v ná-
znaku. Ná‰ absolvent sociálnej práce
ovláda základy teórie a praxe sociálnej
práce, sociálnej politiky, má poznatky
o úlohách ‰tátnej správy, samosprávnych
orgánov a ne‰tátnych subjektov, získa
a mal by pochopiÈ podstatné fakty, pojmy
a princípy a metódy sociálnej práce,
osvojiÈ si jednotlivé paradigmy, koncepcie
sociálnej práce a jej interdisciplinárne
súvislosti.Vie analyzovaÈ problematiku
cieºov, obsahu, metód a foriem pomoci
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jednotlivcovi a skupinám, chápe rôznoro-
dosÈ a komplexnosÈ príãin sociálnych
problémov, dokáÏe odborne interpretovaÈ
ich politicko-ekonomické a kultúrne
súvislosti, vie aplikovaÈ základné poznatky
‰tudovan˘ch disciplín pri rie‰ení sociál-
nych problémov, dokáÏe kriticky analyzo-
vaÈ a aplikovaÈ celú paletu konceptov
odboru a jeho problémov, efektívne
rozhodovaÈ pri v˘bere a pouÏití metód,
techník a prostriedkov sociálnej pomoci.
Samozrejme, v‰etky tieto a ìal‰ie cieºové
profesijné predpoklady závisia od toho,
s akou mierou zaujatia konkrétny(a)
‰tudent(ka) vníma informácie, plní
zadané seminárne úlohy a pripravuje sa
na skú‰ky. MôÏem kon‰tatovaÈ, Ïe prevaÏ-
ná väã‰ina na‰ich ‰tudentov má snahu
získaÈ poãas ‰túdia a odbornej praxe ão
najviac poznatkov a skúseností, popri
nároãnosti na ich v˘kony, veºmi veºa
‰tudentov konãí s ãerven˘m diplomom.
Absolventi obidvoch odborov sa na
domácom trhu práce dobre uplatÀujú.
Medzi na‰imi absolventmi je veºké
mnoÏstvo v odbornej verejnosti vysoko
uznávan˘ch a tieÏ masmediálne známych
osobností. Nedá mi v‰ak, aby som nespo-
menula jeden problém: uÏ niekoºko rokov
sa neúspe‰ne boríme s nedostatkom
uãiteºov na v˘uãbu cudzích jazykov (pre
nízky plat jazykovo vzdelaní odborníci
nie sú ochotní uãiÈ na vysokej ‰kole),
a tak sú ‰tudenti odkázaní na individuálne
zdokonaºovanie sa v cudzom jazyku, ak sa
chcú v budúcnosti uplatniÈ na európ-
skom trhu práce. Pre úplnosÈ v‰ak treba
dodaÈ, Ïe mnohí na‰i ‰tudenti v rámci
mobilitn˘ch projektov úspe‰ne absolvo-
vali na viacer˘ch zahraniãn˘ch vysok˘ch
‰kolách ãasÈ svojho ‰túdia.

•• NNaa aakk˘̆ hhooddnnoottoovv˘̆ ssyyssttéémm jjee oorriieennttoo--
vvaannáá vvaa‰‰aa ‰‰kkoollaa,, kkaatteeddrraa??

Za základn˘ smer hodnotovej orientácie
na‰ej katedry povaÏujeme spomínanú
komplementaritu teoretickej i praktickej
prípravy, ktorej cieºom je nielen budovaÈ
odborn˘, ale aj rozvíjaÈ ºudsk˘ potenciál
na‰ich ‰tudentov. Pre uãiteºov je veºk˘m
pedagogick˘m záÏitkom, keì na konci
‰túdia s radosÈou kon‰tatujeme, ako sa
zmenili, osobnostne „povyrástli“ na‰i
‰tudenti – na‰ich obidvoch odborov.
·tátnice sú pre nás obdobím veºkej
morálnej satisfakcie za na‰u (finanãne
nedocenenú) pedagogicko-v˘skumnú
a publikaãnú aktivitu.V ‰tudijnom progra-
me a vo v˘uãbe predmetov odboru
sociálna práca sa usilujeme o multidiscip-
linaritu a vyváÏenosÈ metodologick˘ch ãi
ideologick˘ch prístupov. Nepreferujeme
prístup psychologick˘, pedagogick˘,
sociologick˘, filozofick˘, teologick˘ ani
Ïiadny in˘, ale usilujeme sa o komplexn˘,
systémov˘, synergetick˘ a holistick˘
prístup k poznávaniu a rie‰eniu problé-
mov ãloveka a spoloãnosti.V odborn˘ch
kontaktoch s intern˘mi a extern˘mi
uãiteºmi zdôrazÀujeme potrebu klásÈ vo
v˘uãbe dôraz na skúsenosÈ a záÏitkovosÈ,
na participatívne metódy. Príkladom
môÏe byÈ jeden z povinne voliteºn˘ch
predmetov ‰tudijného programu Terapia

a v˘chova dobrodruÏstvom a záÏitkom,
v rámci ktorého si ‰tudenti v konkrétnej
navodenej krízovej situácii v teréne
overujú a dotvárajú prosociálnosÈ, emo-
cionálnu a sociálnu inteligenciu, svoj
zmysel pre realitu, spoluzodpovednosÈ za
konkrétne rie‰enie zloÏitého a nároãného
problému skupiny. Podobne moÏno
uviesÈ ìal‰ie predmety, kde sa zdôrazÀuje
záÏitok, empatia a humanita: Metódy
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sociálnej práce so závisl˘mi jedincami,

Metódy sociálnej práce s Rómami,
Metódy sociálnej práce s nezamestnan˘-

mi, Metódy sociálnej práce s obeÈami

násilia, Základy psychoterapie a sociote-

rapie apod. Za osobitne dôleÏitú súãasÈ
profesijnej prípravy na‰ich ‰tudentov
povaÏujeme zapájanie ‰tudentov do
rie‰enia vedecko-v˘skumn˘ch tém kated-
ry, preto venujeme veºkú pozornosÈ
v˘uãbe metodologick˘ch predmetov,
seminárom k roãníkov˘m a diplomov˘m
prácam, usilujeme sa o udrÏanie vysokej
kvality písomn˘ch kvalifikaãn˘ch (roãní-
kov˘ch, diplomov˘ch a rigoróznych)
prác.Aj vìaka tomu v posledn˘ch rokoch
dve na‰e absolventky odboru sociálna
práca (Mgr. Mária Sabolová – 1998)
a andragogika (Mgr. Martina Seme‰iová –
2000) získali v súÈaÏi absolventov vyso-
k˘ch ‰kôl prestíÏnu Cenu ªudovej banky

za vzdelanosÈ,, viacerí ‰tudenti získali
ocenenia ãasopisu Sociológia

a Slovenskej sociologickej spoloãnosti

SAV v súÈaÏi diplomov˘ch prác v odbore
sociológia.

IInnffoorrmmáácciiee oo pprriijjíímmaaccoomm kkoonnaanniiuu::

Prijímacie skú‰ky majú v posledn˘ch
troch rokoch iba písomnú formu.V budú-
com ‰kolskom roku by sme sa chceli na
sociálnej práci vrátiÈ ku kombinácii
písomnej a ústnej formy, pretoÏe tak
dokáÏeme lep‰ie zistiÈ osobnostné pred-
poklady uchádzaãov pre ‰túdium sociál-
nej práce. Preverovanie vedomostí
a schopností je dané obsahom a rozsa-
hom gymnaziálneho uãiva predmetov
náuka o spoloãnosti, slovensk˘ jazyk
a literatúra a biológia ãloveka. Písomná
ãasÈ má tri súãasti: test v‰eobecn˘ch

vedomostí, pojmy a prípadová ‰túdia.
VyÏaduje sa predov‰etk˘m pochopenie
faktov, schopnosÈ tvorivého a asociatívne-
ho myslenia a najmä vedomosti, ktoré
signalizujú záujem o zvolen˘ odbor. Pri
hodnotení písomného prejavu sa kladie
dôraz na úroveÀ kultivovanosti v slovnej
zásobe, tvorivosÈ, prehºad v spoloãensko-
-politick˘ch a kultúrnych javoch a udalos-
tiach. Motiváciu o ‰túdium odboru
posudzujeme najmä podºa poznatkov
uchádzaãa z jednotliv˘ch súãastí náuky
o spoloãnosti. Ústnu ãasÈ absolvujú iba
uchádzaãi, ktorí uspeli v písomnej ãasti.
Ústna ãasÈ prebieha v skupine. Formou
rie‰enia konkrétnych úloh bude maÈ
uchádzaã príleÏitosÈ prejaviÈ empatiu,
asertivitu, schopnosÈ poãúvaÈ in˘ch,
porozumenie pre ºudí v núdzi a sociálno-
-psychologické predpoklady pre odbornú
prácu v sociálnej oblasti. Zadávame úlohy
na rie‰enie problémov nezamestnan˘ch,
zdravotne a sociálne postihnut˘ch,
mlad˘ch rodín, opusten˘ch detí, uteãen-
cov, bezdomovcov, star˘ch ºudí, narkoma-
nov, alkoholikov a pod. Nesledujeme
pritom schopnosÈ uchádzaãov profesio-
nálne zvládnuÈ úlohy na vybrané témy ani
memorovanie nauãen˘ch definícií, ale
vyjadrovacie schopnosti a sociálnu
inteligenciu.

PPooããttyy uucchhááddzzaaããoovv aa ‰‰ttuuddeennttoovv::

KaÏdoroãne sa na ‰túdium sociálnej
práce hlási v priemere 7–10-krát viac a na
odbor andragogika 5-krát viac uchádza-
ãov, ako dokáÏeme prijaÈ s ohºadom na
personálne a priestorové moÏnosti
katedry. Pre nasledujúci ‰kolsk˘ rok
prijmeme na sociálnu prácu v obidvoch
formách ‰túdia 80 a na odbor andragogi-
ka vy‰e 60 ‰tudentov.
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V ‰kolskom roku 2004/5 bude na
katedre ‰tudovaÈ 476 ‰tudentov, z toho
v odbore sociálna práca 194 ‰tudentov
denného ‰túdia a 121 ‰tudentov ·PZ
‰túdia a v odbore Andragogika v dennom
‰túdiu 95 ‰tudentov a v ·PZ 69 ‰tudentov.
V rigoróznom pokraãovaní je v obidvoch
odboroch prihlásen˘ch 89 absolventov, aj
z in˘ch fakúlt na Slovensku, z toho
kaÏdoroãne obháji titul PhDr. 5–8 ‰tuden-
tov. Okrem uveden˘ch foriem ‰túdia
otvoríme podºa záujmu aj kurzy v rámci
celoÏivotného vzdelávania.

IInnffoorrmmáácciiee pprree uucchhááddzzaaããoovv::

V budúcom ‰kolskom roku plánujeme
pre uchádzaãov vydaÈ zbierku úloh
a poriadaÈ konzultácie k prijímacím
skú‰kam. Podrobnej‰ie informácie budú
vãas uvedené na internetovej stránke
katedry.

AAddrreessaa ‰‰kkoollyy::

Katedra vzdelávania dospel˘ch a sociál-
nej práce Filozofickej fakulty Pre‰ovskej
univerzity v Pre‰ove ul. 17. novembra 1,
080 78 Pre‰ov

tel./fax: 00421-51/757 08 17, 00421-
51/757 08 17,

www.ff.unipo.sk/kvdsp

PPrreeddssttaavveenníí pprroojjeekkttuu::

V rámci foriem celoÏivotného vzdeláva-
nia pripravila katedra viaceré 4-semestro-
vé projekty profesijného vzdelávania: Na
ÏiadosÈ Akadémie vzdelávania sme pripra-
vili a zrealizovali kurz Základy andrago-

giky pre riaditeºov okresn˘ch poboãiek
Akadémie vzdelávania na Slovensku. Na
ÏiadosÈ Vy‰‰ieho územného celku (VÚC)
Pre‰ov sme pripravili kurz Základy

sociálnej práce pre vedúcich pracovní-

kov zariadení sociálnej pomoci a odborov
sociálnych vecí VÚC, ktorí absolvovali
vysoké ‰koly nehumanitného smeru.. Pre
absolventov magisterského ‰túdia odboru
sociálna práca a andragogika pripravuje-
me dva vzdelávacie projekty: ManaÏment

sociálnej práce a Socioterapia pre
sociálnych pracovníkov.

V oblasti záujmového vzdelávania

a rozvoja príleÏitostí na kvalitné trávenie
voºného ãasu obyvateºov pre‰ovského
regiónu sme pripravili projekt a iniciovali
zaloÏenie Univerzity tretieho veku (UTV)
na Pre‰ovskej univerzite.Vznikom UTV
(v ‰kolskom roku 2004/2005) sa
Pre‰ovská univerzita bude môcÈ zaradiÈ
medzi univerzity, ktoré napæÀajú svoje
poslanie aj vo vzÈahu k ºuìom v pred-
dôchodkovom a dôchodkovom veku.
·tudenti odborov Andragogika a Sociálna
práca tak budú môcÈ v rámci odbornej
praxe a rie‰enia tém roãníkov˘ch a diplo-
mov˘ch prác participovaÈ na rozvoji
a v˘skume Ïivota na UTV. ëal‰ím projek-
tom je Koncepcia rozvoja dobrovoºníc-

tva ‰tudentov katedry a Pre‰ovskej
univerzity, ktor˘ sa zaãne realizovaÈ od
najbliÏ‰ieho ‰kolského roka a jeho záme-
rom je nielen roz‰irovaÈ priestor pre
verejnoprospe‰né aktivity ‰tudentov vo
voºnom ãase, rozvíjaÈ ich skúsenosti
v tejto v˘znamnej oblasti sociálnej práce,
ale aj podnecovaÈ dospelé obyvateºstvo
k dobrovoºníctvu a dotváraÈ dobré meno
Pre‰ovskej univerzity v regióne.

RRoozzhhoovvoorr pprriipprraavviill PPaavveell BBaajjeerr

�
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PPfifiííbbûûhh jjeeddnnéé ddíívvkkyy

Posedmé tûhotná Donna, 24 let, Ïila

v jedné malé vesnici ve spoleãné domác-

nosti s otcem jejich ‰esti dûtí. NejbliÏ‰í

klinika, kam by se mohla obrátit o po-

moc a poradenství v tûhotenství, byla

vzdálená 90 mil. Soukromá klinika, kde

by taktéÏ mohla poÏádat o prenatální

péãi, byla vzdálená sice jen 30 mil,

av‰ak Donna nemûla peníze, aby si

mohla dovolit náv‰tûvu u privátního

lékafie. Zdravotnû poji‰tûn nebyl v jejich

rodinû nikdo. Její muÏ sice práci mûl,

av‰ak vydûlával pouze na Ïivobytí celé

rodiny a Donna sama odmítla alespoÀ

dûti nechat pojistit, protoÏe by podle

jejích slov muÏ nevydûlával na nic

jiného neÏ na poji‰tûní. Ona sama

pracovat odmítla, mohla by dûlat pouze

uklízeãku, a to se jí s náklady na dojíÏ-

dûní zcela nevyplatí. Prenatální péãi

tedy z tûchto dÛvodÛ nevyhledala. Pfii‰el

osm˘ mûsíc jejího nynûj‰ího tûhotenství

a pro náhlé silné krvácení a ohroÏení

nejen sebe, ale i nenarozeného dítûte

musela b˘t pohotovostnû pfievezena na

jednotku intenzívní péãe.

V letech 1988 a 1989 byla ve Spojen˘ch
státech provedena kvalitativní studie,

která si kladla za cíl definovat kkaatteeggoorriiee
ppfifiííããiinn nneevvyyuuÏÏiittíí pprreennaattáállnníí ppééããee uu ttûûhhoott--
nn˘̆cchh ÏÏeenn.. V rámci této studie bylo oslove-
no 44 Ïen, u kter˘ch z rÛzn˘ch dÛvodÛ
neprobûhla prenatální péãe. JJaakkoo vv˘̆ssttuupp--

nníí iinnffoorrmmaaccee bbyyllyy vvyyttvvoofifieennyy ããttyyfifiii

oobbllaassttii ppfifiííããiinn::

a) z dÛvodu odli‰ného Ïivotního stylu
Ïen, jejich Ïivotních priorit

b) Ïeny sice vûfiily, Ïe je prenatální péãe
dÛleÏitá, av‰ak v jejich Ïivotû nastaly
takové stresové události, které jim „zabrá-
nily“ prenatální péãi vyhledat

c) nûkteré z Ïen se pokusily o získání
prenatální péãe, av‰ak byly zafiíze-
ním/chováním personálu odrazeny nebo
jim byly poskytnuty nedostateãné infor-
mace

d) Ïeny si dítû nepfiály
V celé fiadû v˘zkumÛ bylo vûdeckou

cestou prokázáno, Ïe adekvátní prenatální
péãe má pfiím˘ vliv na prÛbûh tûhoten-
ství a porod (Alan Guttmacher Institut,
1985,American Public Health Association,
1985, Green, 1981, Lewin, 1985).
Adekvátní prenatální péãe zaãíná jiÏ
krátce po otûhotnûní a kontinuálnû
pokraãuje aÏ do momentu porodu, její
tûÏi‰tû je v‰ak zejména v prvním trimes-

Pfiíãiny nevyuÏití prenatální 
péãe u tûhotn˘ch Ïen 
v kontextu sociální práce v USA
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tru. Nedostatek prenatální péãe, její
nevyuÏití, nevyhledání a zanedbání aÈ jiÏ
z jak˘chkoli dÛvodÛ a pfiíãin mÛÏe mít
velmi nneeggaattiivvnníí ddÛÛsslleeddkkyy nnaa pprrÛÛbbûûhh
ttûûhhootteennssttvvíí aa ppoorroodduu,, jako napfi. vysok˘
podíl na novorozenecké a kojenecké
úmrtnosti, pfiedãasném porodu, vzniku
v˘vojov˘ch vad, intradûloÏním úmrtí
plodu a jin˘ch patologick˘ch komplika-
cích (Brann,1981, Lawrence, 1988).

Demografické studie ukazují, Ïe typick˘
profil Ïeny, která nevyhledá prenatální
péãi, je Ïena tmavé pleti (ve Spojen˘ch
státech jsou to Ïeny ãerno‰ské rasy),
mladistvé dívky, Ïeny s více neÏ ãtyfimi
pfiede‰l˘mi porody, osamûlé Ïeny, chudé,
sociálnû nezaji‰tûné Ïeny a Ïeny s niÏ‰ím
vzdûláním. Mnoho autorÛ zab˘vajících se
problematikou prenatální péãe poukazuje
na kkoommpplleexxiittuu pprroobblléémmÛÛ ssppoojjeenn˘̆cchh
ss nneevvyyhhlleeddáánníímm aa nneevvyyuuÏÏiittíímm pprreennaattáállnníí
ppééããee..

V prÛbûhu uplynul˘ch 20 let se ve
Spojen˘ch státech zaãala vyvíjet celá fiada
projektÛ a programÛ zamûfien˘ch na
prenatální péãi, a to jak na místní, tak
i státní úrovni. Evaluaãní v˘stupy z tûchto
projektÛ poukazují na statisticky v˘znam-
ná ãísla Ïen, která z rÛzn˘ch dÛvodÛ
prenatální péãi opomíjejí.

Bracken (1968) pouÏil standardizovan˘
rozhovor, kdy provádûl interview s 228
tûhotn˘mi Ïenami v Salt Lake City.Tato
studie ukázala, Ïe nniiÏÏ‰‰íí úúrroovveeÀÀ vvzzddûûlláánníí
aa nneeddoossttaatteekk ppoocchhooppeenníí pprroo ppoottfifieebbuu
pprreennaattáállnníí ppééããee byly spojeny v pfiímé
souvislosti s nedostatkem adekvátní
prenatální péãe, zatímco finanãní zaji‰tû-
ní, dopravní moÏnost a zaji‰tûní péãe
o dítû korelovaly s vyuÏitím prenatální
péãe.

Berns (1982) ve své kvalitativní studii

studoval deset indianopolsk˘ch Ïen
hospitalizovan˘ch v jedné Community
Hospital, které zcela nevyuÏily moÏnost
prenatální péãe. Hladina popfiení tûhoten-
ství u tûchto Ïen byla tak vysoká, Ïe si své
ttûûhhootteennssttvvíí buì vvÛÛbbeecc nneeppfifiiippoouu‰‰ttûûllyy
nneebboo mmûûllyy jjeenn ssllaabbéé ppooddeezzfifieenníí,, Ïe jsou
tûhotné aÏ skoro do momentu porodu. Po
porodu se v‰echny Ïeny okamÏitû roz-
hodly dát své narozené dítû do adopce.

V roce 1984 byla provedena retrospek-
tivní studie, kde sociální pracovníci
Joyce, Diffenbachrer, Greene a Sorokin
metodicky pracovali se 43 Ïenami, které
nevyhledaly prenatální péãi.V˘zkumn˘
vzorek respondentek byl rovnomûrnû
rozdûlen na Ïeny bílé a tmavé pleti –
vût‰inou ãerno‰ské rasy. 81 % Ïen bylo
zdravotnû poji‰tûn˘ch, tedy nemusely
hradit náklady na prenatální péãi ze
sv˘ch vlastních zdrojÛ. Pfiíãiny, proã
nevyuÏily prenatální péãi, byly jednak
dány urãit˘mi vvnniittfifinníímmii bbaarriiéérraammii,, jjaakkoo
ddeepprreessíí,, ppooppfifieenníímm ttûûhhootteennssttvvíí (20 Ïen),
a vnûj‰ími pfiekáÏkami, jako nneeddoossttaattkkeemm
ppeennûûzz,, nneemmooÏÏnnoossttíí ddoopprraavvyy,, ppééããíí oo ddííttûû

(10 Ïen). 13 Ïen sdûlilo, Ïe se cítily
v pofiádku a nneeccííttiillyy ppoottfifieebbuu nnáávv‰‰ttûûvvyy
uu lléékkaafifiee--ggyynneekkoollooggaa..

V jedné extenzívní studii Juarez
a Associates (1982) se snaÏili definovat,
proã urãitá skupina Ïen pod vysok˘m
rizikem nevyuÏije prenatální péãi.Ve své
studii pracovali s 15 ohniskov˘mi skupi-
nami Ïen, které byly tûhotné nebo tûho-
tenství plánovaly.V˘stupy z této studie
ukázaly, Ïe mmnnoohhoo ÏÏeenn ÏÏiijjee zzee ddnnee nnaa ddeenn,,

kdy mají velké existenãní starosti a jjeejjiicchh
jjeeddiinnoouu ÏÏiivvoottnníí pprriioorriittoouu jjee oobbssttaarráánníí jjííddllaa
aa nnoocclleehhuu.. Tûhotenství bylo u této skupi-
ny Ïen vnímáno jako jev naprosto pfiiro-
zen˘, kter˘ si nezaslouÏí aÏ tak zv˘‰enou
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pozornost, aÏ do momentu, neÏ se v sou-
vislosti s prÛbûhem tûhotenství objeví
nûjak˘ medicínsk˘ problém, kter˘ Ïena
povaÏuje za alarmující.

TTeeddyy ssttrreess,, aaÈÈ jjiiÏÏ ppssyycchhiicckk˘̆,, ssoommaattiicckk˘̆
ããii ssoocciiáállnníí,, bbyyll ppfifieeddeevv‰‰íímm uu ããeerrnnoo‰‰sskk˘̆cchh
ÏÏeenn vvnníímmáánn jjaakkoo zzáávvaaÏÏnnûûjj‰‰íí zzáálleeÏÏiittoosstt nneeÏÏ
ssaammoottnnéé ttûûhhootteennssttvvíí..

Institut pro medicínu (1988) se zab˘val
31 národními programy, které si kladly za
cíl zkvalitnit prenatální péãi u tûhotn˘ch
Ïen.Tato studie definovala okruhy bariér,
které pfiispívají k tomu, Ïe se urãitá
skupina Ïen rozhodne prenatální péãi
nevyhledat. Jsou to tyto promûnné:
sociodemografické ukazatele, systémové
bariéry, bariéry zaloÏené na pfiesvûdãení,
informovanosti, postojích a Ïivotním stylu
Ïen. Na základû této anal˘zy v˘‰e zmiÀo-
van˘ Institut vypracoval ssoouubboorr nnûûkkoolliikkaa
ddooppoorruuããeenníí::

1. uvolnit finanãní prostfiedky na
poskytování prenatální péãe

2. zajistit systémovou kapacitu tak, aby
prenatální péãe byla dostupná v‰em
Ïenám

3. zlep‰it nástroje sociální politiky
a orientaci pracovi‰È poskytujících
prenatální péãi tak, aby byla dobfie
dostupná aÏ do momentu porodu

4. zkvalitnit vefiejnou informovanost
a povûdomí pfiedev‰ím Ïen o v˘znamu
prenatální péãe

Nicménû si autofii této studie plnû
uvûdomují, Ïe aaÈÈ jjiiÏÏ ssttáátt zzaauujjmmee jjaakkéékkoollii
pprreevveennttiivvnníí ooppaattfifieenníí aa nnáássttrroojjee nnaa zzkkvvaalliitt--
nnûûnníí aa ppoossíílleenníí ttééttoo oobbllaassttii ppééããee,, bbuuddee
vvÏÏddyy vv kkaaÏÏddéé ssppoolleeããnnoossttii eexxiissttoovvaatt uurrããiittéé
pprroocceennttoo ÏÏeenn,, kktteerréé zz ddÛÛvvooddÛÛ nnaappfifi..
ddrrooggoovvéé zzáávviisslloossttii ããii jjiinn˘̆cchh ssoocciiáállnníícchh
aa kkuullttuurrnníícchh bbaarriiéérr ttuuttoo ppééããii nneevvyyhhlleeddaajjíí..

Pfiíãiny nevyuÏití prenatální péãe jsou

ãasto velmi rÛznorodé a komplexní, kdy
mÛÏeme u této skupiny Ïen pozorovat
skuteãnû rozmanité sociální zázemí
a odli‰né Ïivotní hodnoty. Z tûchto
dÛvodÛ a na základû poznatkÛ citovan˘ch
v˘zkumÛ je patrné, Ïe ssaammoottnn˘̆ eexxiissttuujjííccíí
pprrooggrraamm zzaammûûfifieenn˘̆ nnaa ppoosskkyyttoovváánníí
pprreennaattáállnníí ppééããee aa sseerrvviissuu ss nníímm ssppoojjee--
nn˘̆cchh nneessttaaããíí.. Proto se sociální pracovníci
musí ve své práci zamûfiit na následující
dvû základní oblasti svého pÛsobení:

a) poskytovat a provádût sociální práci
jak na úrovni individuální, tak i v rámci
celého rodinného systému, pracovat
systémovû, interdisciplinárnû a komunit-
nû

b) zamûfiit se na fie‰ení této problemati-
ky na makrosociální úrovni, kde prostfied-
nictvím vhodnû zvolen˘ch nástrojÛ
sociální politiky zvolí adekvátní metodic-
ké nástroje pfii práci s touto cílovou
skupinou Ïen

(Marion, 1993) uvádí následn˘ metodic-
k˘ postup zdravotnického personálu ve
spolupráci se sociálním pracovníkem pfii
první náv‰tûvû tûhotné uÏivatelky drog
vyhledávající prenatální péãi:

• Detailnû zmapovat historii uÏívání
alkoholu a jin˘ch drog a stanovit psycho
-sociální diagnózu

• Provést komprehenzívní vy‰etfiení
zamûfiené na zdravotní problémy (zde
hrozí riziko pfienosu rÛzn˘ch infekãních
onemocnûní, HIV viru apod.)

• Zmapovat rodinnou situaci Ïeny,
zejména z psychosociálního hlediska,
problémové oblasti, ale i silné stránky

• Provést rutinní prenatální vy‰etfiení
spolu s testováním, jestliÏe je to nutné

• Vûnovat pozornost v‰em oblastem
Ïivota Ïeny, které ji trápí, kde potfiebuje
pomoci
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• Doporuãit po vzájemném konsensu
cílenou intervenci, moÏnosti fie‰ení

• Náv‰tûvy u Ïeny v domácnosti
• Zajistit následnou péãi, pfiíp. asistenci

pfii vyfiizování dÛleÏit˘ch oblastí Ïivota
Ïeny – jednání na úfiadech, pomoc v do-
mácnosti apod., pracovat komunitnû

V rámci dal‰ích následn˘ch náv‰tûv je
doporuãeno:

• Sledovat zdravotní stav klientky
v sociálním kontextu

• Mapovat problémové oblasti jejího

Ïivota, nacházet fie‰ení
• Motivovat ji k dal‰í spolupráci
• Vyjednávat s jin˘mi zafiízeními péãi

a pomoc
• Zahrnout do celého procesu i ostatní

signifikantní ãleny rodiny, otce dítûte
apod.

EEvvaa SSvvoobbooddoovváá,, AAddééllaa MMoojjÏÏíí‰‰oovváá

Jihoãeská univerzita v âesk˘ch

Budûjovicích, Zdravotnû sociální fakul-

ta, katedra sociální práce a sociální

politiky �
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Anna Îilová: Komunitná práca
s komunitou s vysokou mierou
nezamestnanosti, Pedagogická
fakulta, UMB Banská Bystrica, 2003.

Lze jen pfiivítat autorãinu invenci
a snahu pfiekroãit na Slovensku i v âesku
jiÏ zvyklé a literárnû reflektované téma
komunitní práce – v pfiesahu od práce
s duchovní komunitou, komunitou
v oblasti psychoterapie ãi psychiatrie
(otázkou zÛstává empiricky dokázat
moÏnosti a limity jmenovan˘ch komunit
v intervenãních metodách sociální práce)
k práci (s) v demograficky sídelnû pojaté
komunitû sociálnû definované.V ‰iroce
chápaném spoleãenském rámci sociální
pomoci pak Îilová soustfieìuje akcent
v analyzované komunitû s vysokou mírou
nezamûstnanosti na sociální práci jakoÏto
integrujícího ãinitele celého projektu
moÏné sociální zmûny. Uvûdomuje si,
s odpovûdností sociálního badatele, úlohu
zásadního determinátora takov˘chto
projektÛ, jímÏ je ekonomická a hospodáfi-
ská strategie státu (dodejme i politická
vÛle a konsensus).

Regionální komunitu s vysokou mírou
nezamûstnanosti oproti jin˘m komunitám
v daném spoleãenském celku (napfi. státu,
kraji, okresu apod.) definuje A. Îilová
tûmito znaky:

– obãané komunity Ïijí v geograficky
vymezeném regionu (napfi. obec, mûsto,
okres, kraj),

– jejich Ïivotní úroveÀ je v prÛmûru
niÏ‰í,

– koupûschopnost obyvatel daného
regionu je niÏ‰í,

– je zde vy‰‰í míra sociálního napûtí,
– pro danou komunitu je proti jin˘m

porovnateln˘m komunitám charakteristic-
ká vy‰‰í míra dlouhodobé nezamûstnanos-
ti a celkové nezamûstnanosti,

– jedinci v rámci komunity mohou mít
charakteristické podobné kulturní vztahy
(hodnoty, normy, morálku), ãasto i citové
a intelektuální vazby,

– skupiny, které vytváfiejí, jsou kromû
jin˘ch charakteristik zamûfiené i podle
jejich momentální pozice na trhu práce
(nezamûstnaní, zamûstnaní, osoby samo-
statnû v˘dûleãnû ãinné), ale téÏ pfiirozenû
vznikající skupiny ve vztahu k této
pozici, jako skupiny dÛchodcÛ, studentÛ
atd.,

– jde o komunitu dynamickou ve v‰ech
vymezen˘ch jevech, kromû vymezení
regionu, jak je pfiesnû ohraniãen (str. 57).

Takto aÏ definiãnû vymezená pojmová
kategorie umoÏÀuje autorce provádût
nejenom potfiebné pojmové a vztahové
anal˘zy, n˘brÏ i adresnou empirickou
reflexi (jevy, vztahy a procesy popisuje
a uvaÏuje v reálném existujícím prostfiedí
slovenské spoleãnosti). Sledované skuteã-
nosti vztahuje spí‰e k pfiedpokladÛm
(zdÛvodnûním), nikoli k empirickému
potvrzení, coÏ je dáno cílem pfiedkládané-
ho projektu (vytvofiení teoretického
modelu.).

Konceptuálnû Îilová publikaci buduje
a metodologicky integruje optikou
sociologické imaginace. Pojmové katego-
rie, poznávací uchopení jevÛ (spoleãen-
sk˘ch a v nich sociálních v definiãním
vymezení, napfiíklad nezamûstnanost jako
fenomén spoleãensk˘ a nezamûstnanost
jako jev sociální), holistick˘ pfiístup,
teoretická v˘chodiska a pravdûpodob-
nostní konsekvence, podává s erudicí
sociologa sociální práce. Jako vysoko‰kol-
ská uãitelka sociální práce si na stranách
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textu knihy balanãnû a vzájemnû „vymû-
Àuje oãi“ sociologa a pedagoga sociální
politiky a sociální práce, ãímÏ se fiadí
k u nás zatím malé skupince sociologÛ
sociální práce (srovnej L. Dominelli:
Sociology for Social Work). S weberov-
skou citlivostí nechává do debaty vstupo-
vat hlasy dal‰ích teoretick˘ch a praktic-
k˘ch oborÛ (sociální filozofie, politologie,
ekonomie, právo, psychologie, demogra-
fie, pedagogika), které dotváfiejí polyfon-
nost sociální práce.

A. Îilová staví na analyticko-konstrukti-
vistickém pfiístupu, v nûmÏ vykazují svoji
oprávnûnou pfiítomnost prvky pfiíbûhové-
ho konstruktivismu, interakcionismu,
dÛvodová a genetická vysvûtlení (opora
v datech a citovan˘ch údajích, názorech
a závûrech jin˘ch profesionálÛ).

Obsah publikace tvofií tfii nosné kapito-
ly, dále vnitfinû ãlenûné na podkapitoly.
Hlavní text roz‰ifiuje, doplÀuje a ilustruje
bohat˘ repertoár doprovodn˘ch pozná-
mek uvádûn˘ch pod ãarou.

Úvodní kapitola Komunita a sociální
komunita zahrnuje vymezení pojmu
komunita, její druhy, náãrt historického
v˘voje komunitní práce na Slovensku
a ve svûtû, popis komunity s potfiebou
spoleãenské intervence, strukturu komu-
nity (jedinec – skupina/ny), potfiebnost
sociální práce s komunitou.

Dal‰í kapitola Nezamûstnanost ve
Slovenské republice patfií k nejobsaÏnûj-
‰ím.Tematizuje (vymezuje, komentuje)
nezamûstnanost jako sociální jev a sociál-
ní problém, nezamûstnanost jako indivi-
duální problém (rizika psychická, zdravot-
ní, vztahovû sociální), politiku
zamûstnanosti (regionální, státní, doplnû-
no o trh práce a politiku trhu práce).
Kapitola kulminuje v anal˘ze sociální

práce jako jednoho z nástrojÛ fie‰ení
nezamûstnanosti ve Slovenské republice:
vymezení sociální práce pojmovû, definiã-
nû a funkãnû (autorãina rezignace na
vymezení sociální práce jako vûdy pro
potfiebu její publikace), nezamûstnanost
a sociální pomoc, sociální poradenství
jako forma sociální práce na úrovni úfiadÛ
práce.V poslední ãásti (poradenství)
A.Îilová blíÏe specifikuje zatím ne séman-
ticky jasn˘ pojem „sociální poradenství“,
byÈ se tento pojem v sociální práci bûÏnû
komunikaãnû pouÏívá.

Hlavní zámûr knihy vkládá autorka do
tfietí kapitoly nazvané Sociální práce
s komunitou s vysokou mírou nezamûst-
nanosti (str. 57–103), ve které rozpracová-
vá etapy komunitní práce s komunitou
(v komunitû) nezamûstnan˘ch. Hlavní
pozornost vûnuje popisu porozumûní
komunitû (vãetnû charakteristiky klienta),
jejím sociálním problémÛm a ãásti vûno-
vané strategiím a taktikám pfii komunitní
práci s uvedenou komunitou (motivace
a aktivace klientÛ, komunikace, forma
a metody, organizace a management).
Stanovuje v˘chodiska sociální práce
s komunitou nezamûstnan˘ch, její cíle
a pfiedpoklady, vytváfiení podmínek pro
samostatnou práci ãlenÛ komunity.
Monografiãtûji a chronologicky na ãasové
ose popisuje a zdÛvodÀuje ãtyfii nosné
etapy sociální práce v komunitû neza-
mûstnan˘ch: etapa získávání informací
a sociální diagnózy (sestávající ze sedmi
dílãích krokÛ), etapa navrhování projek-
tÛ, etapa realizování sociálních opatfiení
a etapa zhodnocení komunitní práce.
V závûru analyzuje v˘hody (zisky) komu-
nitní práce s nezamûstnan˘mi.V této ãásti
se aÏ fenomenologicky dot˘ká lidského
proÏívání tíÏivé situace nezamûstnanosti.
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Sociální práci obãanÛm zosobÀují
pfiedev‰ím konkrétní sociální pracovníci,
ktefií tuto instrumentalizují do fiady
metod a dal‰ích nástrojÛ intervenãní
práce.Autorka pfiedkládá u nás zatím
sporadicky pfiítomn˘ a rozvíjen˘ druh
metody komunitní intervence. Samu
sociální práci vfiazuje do svého projektu
spí‰e jako nezbytnou spoleãenskou
instituci, kdyÏ v orientaci na sociální
pracovníky ustupují konkrétní pracovní
pozice ãi jiné definiãní pozice obecné
úloze sociálních pracovníkÛ.V˘jimku
tvofií uvádûná ãást zamûstnancÛ úfiadÛ
práce a deta‰ovaní sociální pracovníci na
povûfien˘ch úfiadech.

V anglosaském diskursu sociální práce
byla jiÏ dfiíve odli‰ena sociální práce
v sídelní komunitû od komunitní sociální
práce jako „kruhovû sedavé“ metody.
Îilová naopak spojuje oba terminologic-
ké v˘znamy v kontext „komunitní práce
s komunitou“, aby v jednotliv˘ch ãástech
publikace tento transformovala do struk-
turních jednotlivostí metody a ontologic-
ké podstaty.Toto pojetí vyznívá ãtenáfisky
velmi nároãnû (i co do rozloÏení do
jednotliv˘ch stran textu). DÛvodem mÛÏe
b˘t fakt, Ïe v podmínkách na‰í spoleãnos-
ti je komunitní práce zatím pomûrnû
málo profesionálnû a institucionálnû
rozvinutá a málo teoreticky rozpracova-
ná. „Zjevnû a v˘raznû je u nás vyuÏívána
pfii Ïiveln˘ch, epidemiologick˘ch, pfiípad-
nû ekologick˘ch pohromách, pfii kter˘ch
je fie‰en i problém zamûstnanosti (neza-
mûstnanosti) ãlenÛ dané komunity
i pfiesto, Ïe ãasto ne komplexnû a s ten-
dencí stabilnosti, ale jen doãasn˘mi
opatfieními.“ (Str. 104.) Také sociální
práce v sídelní komunitû urãené kultur-
nû, etnicky, demograficky (jako i „staro-

usedlíky“ ãi „novousedlíky“, seniory
a partami znaãky „age of puberty“) je
u nás v poãátcích, navíc opfiedena rÛzn˘-
mi m˘ty a blokována fiadou bariér.

V závûru autorka zhu‰tûn˘m popisem
shrnuje: „Teoretick˘ model jsme se snaÏili
vypracovat tak, aby byl teoretick˘m
a metodick˘m prÛvodcem pfii poznání
dané problematiky a pfii pfiípravû praktic-
kého projektu komunitní práce s uvede-
nou komunitou.Tak, aby realizátofii
tohoto projektu mohli jasnû definovat, na
základû jak˘ch v˘chodisek, co, proã
a s jak˘mi pfiedpokládan˘mi v˘sledky
budou v praxi realizovat. Pfiesto si uvûdo-
mujeme, Ïe práce je teoretick˘m mode-
lem a kaÏdá jeho ãást si vyÏaduje samo-
statné zpracování formou monotematické
odborné a vûdecké práce.“ (Str. 104.)
Tímto se autorka „zavûsila“ mûrou pfiija-
telnou do „sítû imaginace“, coÏ v‰ak není
pfiekáÏkou k tomu, aby publikace poskyt-
la vícero pfiínosÛ v oblastech metodiky
anal˘zy a sociálního projektování, tvorby
a rozvoje metod sociální práce, pfiispûla
k rozvoji opomíjené vysoko‰kolské
didaktiky disciplín sociální práce a sociál-
ní politiky.A. Îilová tak promlouvá
k fie‰ení sloÏit˘ch (a fieknûme stále
i nûkter˘ch základních) epistemologic-
k˘ch otázek rozvíjející se sociální práce.
Ve svém poznatkovém sdûlení mÛÏe
publikace dobfie poslouÏit i tvÛrcÛm
regionální sociální politiky a epistemi-
kÛm-praktikÛm sociální práce.

KaÏdá v na‰em okruhu vydávaná
publikace tematicky se vztahující k sociál-
ní práci posiluje její identitu coby teore-
tického a praktického profesního oboru.
VymaÀuje se tím z názorÛ, Ïe sociální
práce pouze aplikuje poznatky prestiÏnûj-
‰ích zavedenûj‰ích oborÛ a nemá vlast-
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ních inovaãních zdrojÛ, vãetnû vlastního
teoretického zázemí. Publikace A. Îilové
pfiiná‰í poznání, které se staví proti málo
inovativním byrokraticky a technokratic-
ky fungujícím branÏím sociální práce
(pfiedev‰ím tûm ve v˘konu státní správy).
Pfiedkládan˘ ‰iroce koncipovan˘ a sofisti-
kovan˘ projekt sociální práce má hlavní-
ho adresáta – znamená intencionální
intervenci do problémÛ a obtíÏí, které
vtiskuje do sociálního Ïivota fenomén
nezamûstnanosti. Potvrzuje spoleãenskou
objednávku sociální práce jako oboru
pfiedev‰ím praktikovaného.
Nezanedbateln˘m se mi jeví i zdánlivû na
okraji autorkou uvádûn˘ jeden z dÛsledkÛ
nezamûstnanosti, kter˘m je (ãi mÛÏe b˘t)
vznik sekundární sociální deviace. Z toho-
to dÛvodu pfiedkládan˘ projekt vstupuje
i do oblasti sociální prevence a spoleãen-
ské sebereflexe.

JJoosseeff ZZiittaa

• • •

Jaro Kfiivohlav˘: Pozitivní psycholo-
gie. Radost, nadûje, odpou‰tûní,
smifiování, pfiekonávání negativních
emocí, Portál, Praha, 2004.

Nestor ãeské humanistické psychologie
Jaro Kfiivohlav˘ nezÛstal svému renomé
nic dluÏen ani v této populárnû-vûdecké
publikaci, v níÏ si na své pfiijdou studenti
i odborná vefiejnost. Kfiivohlav˘ se rozho-
dl pfiedstavit ãtenáfiÛm tzv. pozitivní
psychologii, kterou chápe jako soustfiedû-
ní se „na pozitivní, kladné psychologické
jevy, jako jsou du‰evní zdraví, radost,
du‰evní svûÏest a síla atp.“ (str. 7). Jedná
se vlastnû o témata souãasné psychologie
shromáÏdûná a pojednávaná na jednom
místû. Podle autora se psychologie po-

sledních 50 let zab˘vala pfiedev‰ím
negativními a psychopatologick˘mi jevy
(úzkost, strach, bolest, deprese, syndrom
vyhofiení apod.), a je proto váÏn˘ dÛvod
obrátit zájem psychologie na druhou
stranu.

Cílem pozitivní psychologie je tedy
„celková psychická pohoda – well-being“
(str. 8), jednotlivce nebo skupiny.Autor
upozorÀuje na rozdíl mezi psychickou
pohodou a kvalitou Ïivota, i kdyÏ se
autorce recenze jeví, Ïe v psychické
pohodû v pravém slova smyslu nemÛÏe
b˘t zloãinec typu Hitlera, jak popisuje
Kfiivohlav˘ (ale upírá mu právû kvalitu
Ïivota, str. 8). Kfiivohlav˘ hovofií o „vy‰-
‰ích kritériích kvality Ïivota“ a má na
mysli „duchovní“ dimenze kvality Ïivota,
jako hledání moudrosti, empatie, snaha
o osobní autenticitu nebo pokoru.
Pozitivní psychologie se zamûfiuje také na
celkov˘ sociální kontext jednotlivce,
nevûnuje pozornost pouze izolovanému
jedinci a jeho vnitfiním kognitivním nebo
emocionálním pochodÛm.

Jak autor zdÛrazÀuje, není zamûfiení
pozitivní psychologie nûãím nov˘m.
Otázkami zpÛsobÛ získání moudrosti,
ctností a spirituality se zab˘vají autofii jiÏ
od antiky. Kfiivohlav˘ pfii pokusu o defino-
vání cíle pozitivní psychologie cituje
J. Mare‰e, s tím, Ïe jde o „péãi o zdrav˘
psychick˘ v˘voj, o kvalitní sociální Ïivot,
o zrání osobnosti, o spûní k moudrosti
a vedení smysluplného Ïivota“ (str. 10).
Pozitivní psychologie také není laciné
apelování na „pozitivní my‰lení“ autorÛ,
ktefií zjednodu‰ují a popularizují klady
„pozitivního naladûní ãlovûka“; to v‰ak
musí vycházet z hloubky jeho osobnosti.

Hovofií-li Kfiivohlav˘ o nadûji, zam˘‰lí se
nad jednotliv˘mi ‰kolami a definicemi.
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Nadûje je „úãelná aktivita“ (str. 14), která
umoÏÀuje ãlovûku zamûfiit se k cíli
a vyvinout úsilí potfiebné k jeho dosaÏení.
Nadûje se v ãlovûku rodí jiÏ v dûtství,
kdyÏ se dospûl˘ snaÏí pomoci dítûti
nalézt cesty k dosaÏení cíle, proto je
dÛleÏité neopomenout tento zdroj. Nadûji
lze také mûfiit a diagnostikovat pomocí
vyprávûní, v nichÏ se zachycují dÛleÏité
akcenty mûfiení nadûje, napfi. jak si dan˘
jedinec hledá cíl svého usilování apod.
Byla vyvinuta také ‰kála nadûje (str. 27)
nejen pro dospûlé, ale i pro dûti. Nadûje
ov‰em není konstantní hodnotou, nadûje
„se rodí“, „vadne“, „ochabuje“. Kfiivohlav˘
uvádí na ãeskou scénu v˘znamnou
publikaci C. R. Snydera Handbook of
Hope a v souladu s ním nabízí ãtenáfii
metody posilování nadûje; tato schopnost
má svou dynamiku, nadûji je nutné tfieba
kultivovat, posilovat. Zab˘vá se nejrÛznûj-
‰ími obavami a strachem, které paralyzují
a ohroÏují nadûji. Nadûje patfií také
k dobr˘m lékÛm na pfiekonávání depresí.
Text doplÀují jednotlivé kroky k pfiekoná-
ní deprese.

Ke stavebním prvkÛm pozitivní psycho-
logie se fiadí radost. Empirické studium
radosti je autorovi nejbliÏ‰í, umoÏÀuje
vnímat radost jako indikátor „optimálního
fungování ãlovûka“ (str. 66).Tento stav,
kdy ãlovûk proÏívá autentické pozitivní
emoce, podle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ také
roz‰ifiuje a zkvalitÀuje my‰lení, mobilizuje
energii, ãlovûk se stává tvofiivûj‰ím
a zdravûj‰ím fyzicky i mentálnû, jak o tom
hovofií v˘zkumy B. L. Fredericksonové
(str. 68n). Pozitivní emoce rovnûÏ pomá-
hají v odstraÀování negativních emocí,
napfi. smutku. Radost je dále vhodn˘m
prostfiedkem pro kultivaci Ïivotního
pohledu pomocí relaxace ãi meditace.

Îivotní postoj „umût se radovat z maliã-
kostí“ vychází právû z této filozofie.
I subjektivní pohoda se dá mûfiit (str. 79).
Radost má ãlovûk z toho, Ïe (i intuitivnû)
poznává, Ïe jeho Ïivot „je na dobré
cestû“, je smyslupln˘. „Jde o to, Ïe tam,
kde jde o smyslupnost Ïivota ãlovûka, jde
o vystiÏení jeho identity“ (str. 85), jak
správnû podot˘ká Kfiivohlav˘. Identita
a vûdomí smyslu navozuje pocit stability,
a nejen pocit. Smysluplnost Ïivota lze
zachytit na nejrÛznûj‰ích úrovních, od
krátkodob˘ch a konkrétních aÏ po
v˘znamovou úroveÀ (napfi. chození do
‰koly a problematika s tím spojená aÏ po
v˘znam vzdûlání pro lidstvo obecnû).

Problematiku smyslu Ïivota ãerpá autor
u Baumeistra, kter˘ rozli‰uje ãtyfii druhy
potfieb smyslu: potfiebu smyslupln˘ch
cílÛ, potfiebu nosn˘ch hodnot, potfiebu
vûdomí úãinnosti a potfiebu kladného
sebehodnocení.Tento autor v ãeském
prostfiedí není pfiíli‰ znám˘, proto lze
obtíÏnû posoudit, zda vychází z logotera-
pie V. E. Frankla..

Radost s nadûjí spojuje Kfiivohlav˘
zajímavû: „Radost jako vedlej‰í produkt
nadûjné cesty k Ïivotu.“ (Str. 92nn.) Do
fietûzce, kter˘ patfií ke kvalitnímu proÏívá-
ní vlastního Ïivota, nemohou nepatfiit
hodnoty, jejich hierarchie a promûna
v bûhu Ïivota.

Odpou‰tûní patfií k ãlovûku stejnû jako
jeho nedokonalost. Odpou‰tûní je dyna-
mick˘ proces, kterému pfiedchází provi-
nûní a lítost. Je moÏné odpustit i ãlovûku,
kter˘ vinu neuznává, ale zde jde spí‰e
o volní úkon postiÏeného, kter˘ se vzdává
pomsty, neÏ dynamickou spirálu rÛstu
vztahu. Souãasná psychologie vnímá
odpu‰tûní jako interpersonální jev.
Skuteãnost neodpu‰tûní mÛÏe zpÛsobit
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zakrnûní v rÛstu a napfi. touhu po pomstû
nebo potlaãení skuteãnosti, Ïe byla
spáchána kfiivda, a to nejen u viníka, ale
i u po‰kozeného. K odpu‰tûní vede cesta
empatie (str. 128). Ochota odpou‰tût se
dá také mûfiit a mezi charakteristiky
osobnosti, která obtíÏnû odpou‰tí, patfií
mimo jiné narcismus. Naopak osoby,
které dokáÏí snadnûji odpou‰tût, se
vyznaãují empatií, pokorou a skromností.

I pojem odpou‰tûní ãtenáfii J.
Kfiivohlav˘ pfiedkládá v konceptu integro-
vaného, autentického a smysluplného
Ïivota. K doplnûní celkového obrazu
pfiipojuje je‰tû dvanáct dal‰ích dílãích
témat (empatie a altruismus, láska, pfiátel-
ství, moudrost, morální motivace, nezdol-
nost – resilience, sebeocenûní – self-
esteem, emoce pomáhají zvládat tûÏkosti,
vrcholné záÏitky – flow, vdûãnost, spiri-
tualita a du‰evní pohoda – well-being),
které v‰ak probleskují v celém textu.

Pozornému a po informacích se baÏící-
mu ãtenáfii neuniknou dvû malé nedota-
Ïenosti: na str. 136 nemají odkazy na
Emmonse a Robertse svÛj ekvivalent
v seznamu citované literatury a stejnû tak
na str. 145 odkaz na Bushmana
a Baumeistra ãtenáfi nenalezne v citované
literatufie. Dílko „pozitivní psychologie“ si
rozhodnû vydobylo místo v knihovnách
pracovníkÛ pomáhajících profesí, aÈ jiÏ
pro jejich osobní du‰evní hygienu, ãi pro
inspiraci pomoci druh˘m.

SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá

• • •

Marie Vágnerová: Psychopatologie
pro pomáhající profese. Variabilita
a patologie lidské psychiky, Portál,
Praha, 1999.

Kniha praÏské vysoko‰kolské pedagoÏ-
ky zab˘vající se dlouhodobû pedopsycho-
logií, v˘vojovou psychologií a psychologií
handicapu, pfiedstavuje zajímavou uãební
pomÛcku. Jistû ji ocení jak student
neznal˘ problematiky psychopatologic-
k˘ch jevÛ, tak i zku‰en˘ odborník, kter˘
pfiijde do styku s jednotlivci ãi skupinami
osob, které se vyznaãují psychick˘mi
poruchami ãi poruchami chování.

Zamûfiení a obsah knihy je v˘jimeãn˘
(pozitivnû i negativnû) hned z nûkolika
dÛvodÛ, které lze spatfiovat jak v obsahu
jejich jednotliv˘ch ãástí, tak i v knize jako
celku.

Prvním je skuteãnost, Ïe kniha nepfied-
kládá pouze v názvu proklamované
psychopatologické jevy (za které lze
povaÏovat du‰evní poruchy ãi poruchy
chování, jejichÏ vznik a existence jsou
identifikovatelné v˘hradnû z lidské
psychiky), ale i jevy zafiaditelné do sociál-
ní patologie (tedy jevy a poruchy chová-
ní, jejichÏ etiolopatogeneze je spjatá
s pfieváÏnû sociálními vlivy). Zku‰enûj‰í
ãtenáfie tak zfiejmû nepfiekvapí, Ïe první
ãást knihy, která se zab˘vá obecnou
psychopatologií, neobsahuje pouze
symptomatiku du‰evních poruch, tak jak
ji dosud vnímají napfiíklad odborníci
v medicínû, ale obsahuje mimo jiné
i nástin jejich léãení, kter˘ b˘vá tradiãnû
spojován s pfiedmûtem zájmu obecné
psychiatrie. (O soudobém prolínání
obecné psychopatologie jakoÏto pÛvodnû
neaplikované disciplíny s aplikovanou
obecnou psychiatrií se v minulosti
zmiÀovala napfiíklad Anna Koudelková ve
své knize Psychologické otázky delikven-
ce, která vy‰la v roce 1995 v nakladatel-
ství Victoria Publishing.)

K dal‰ím prvkÛm knihy, které vypovída-



156 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

RECENZE

jí o její v˘jimeãnosti (ãi ojedinûlosti),
patfií existence druhé ãásti, která se
pomûrnû podrobnû zab˘vá psychologic-
k˘m pojetím nemoci, (doãasnû) nemoc-
n˘ch a (trvale) zdravotnû postiÏen˘ch
osob. S ryze psychologick˘m vhledem
autorka reprodukuje znalosti t˘kající se
v˘znamu nemoci v sociální realitû,
fenoménem psychosomatick˘ch onemoc-
nûní a jejich vlivu na pacienta/klienta
a jeho bezprostfiední okolí (rodiãe a pfií-
buzné dítûte). Podrobnû se také zab˘vá
projevy a zejména psychick˘mi dÛsledky
vybran˘ch neurologick˘ch onemocnûní
(dûtskou mozkovou obrnou, syndromem
hyperaktivity, epilepsií a traumatick˘m
po‰kozením mozku) a sociálnûpsycholo-
gickou problematikou zdravotnû postiÏe-
n˘ch osob (zahrnující mimo jiné zmûnu
sociálních rolí a vznik stigmatu u postiÏe-
n˘ch a reakci anonymního i dÛvûrnû
známého okolí).

Ve tfietí, pfiedposlední ãásti této obsáhlé
publikace pfiedkládá ãtenáfii Vágnerová
v˘ãet vybran˘ch du‰evních poruch
a poruch chování a jin˘ch jevÛ (sebevra-
Ïedné jednání). DÛvody, které ji vedly
k právû takovému v˘ãtu a pofiadí, ov‰em
nevysvûtluje.Vedle du‰evních poruch
a poruch chování kopírujících evropskou
klasifikaci nemocí, tzv. MKN-10 (demen-
ce, mentální retardace, schizofrenie,
poruchy pfiíjmu potravy, závislosti, návy-
kové a impulsívní poruchy aj.), obsahuje
tato ãást rovnûÏ poruchy chování dia-
gnostikované podle klasifikace americké,
tzv. DSM-IV (poruchy chování v dûtském
vûku a dospívání).Autorãinou zjevnou
snahou bylo plnû pokr˘t danou proble-
matiku. Pfiitom v‰ak uÏila navíc toho, Ïe
do této ãásti o du‰evních poruchách
a poruchách chování zafiadila sebevraÏed-

né jednání, které, domnívám se, poruchou
rozhodnû není, i pfiesto, Ïe u zhruba jed-
né tfietiny sebevraÏedn˘ch pfiípadÛ je toto
jednání spojeno s du‰evní poruchou.

ZároveÀ v závûreãné kapitole, nadepsa-
né jako Psychologická problematika
sociální patologie, jsou do sociálnûpatolo-
gické oblasti zafiazovány pouze vybrané
jevy (syndrom t˘raného, zneuÏívaného
a zanedbávaného CAN, problematika
etnick˘ch men‰in, sekt, nezamûstnanosti,
bezdomovství ãi delikvence). Pfiitom je
zjevné, Ïe existují sociálnûpatologické
jevy, které mohou mít podobu psychické
poruchy (napfiíklad závislosti ãi návykové
poruchy), a které jsou tak fiazeny mezi
poruchy a nikoli sociálnûpatologické jevy.
Tuto skuteãnost v‰ak nelze hodnotit
negativnû z dÛvodu pfietrvávající odborné
nevyjasnûnosti hranic mezi psychopatolo-
gií a patologií sociální.

Kniha se i pfies uvedené v˘tky vyznaãu-
je jasn˘m jazykem. Obsah textu a jeho
stylistické zpracování vypovídá o vysoké
erudovanosti docentky Vágnerové, která
vût‰inu díla vûnovala patologii lidské
psychiky, rovnûÏ uÏit˘ diskurs má v˘hrad-
nû psychologickou rovinu. Latentní
i manifestní pfiesah du‰evních poruch
a poruch chování do sociálnûpatologické-
ho chování a jednání, jakoÏ i zab˘vání se
„ãistû“ sociálnûpatologick˘mi jevy by
ov‰em napovídaly, Ïe titul knihy by mûl
b˘t roz‰ífien na Psychopatologii a sociální
patologii pro pomáhající profese.

Pfiesto autorce patfií podûkování za tuto
uãebnici obsahovû i rozsahem ojedinû-
lou.Tímto poãinem v˘raznû doplÀuje
podobné materiály, které sporadicky
vycházejí ve formû skript vydávan˘ch na
regionálních univerzitách.

PPaavveell HHoorráákk
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Petr MatûjÛ, Klára Vlachová & al.:
Nerovnost, spravedlnost, politika –
âeská republika 1991–1998, SLON,
Praha, 2002.

Spoleãnost, kde by si byli v‰ichni rovni,
snad neexistovala jinde neÏ v utopick˘ch
pfiedstavách nûkter˘ch myslitelÛ.
Nerovnosti ke spoleãnosti neodmyslitelnû
patfií. MoÏná právû proto jsou od nepamû-
ti podrobovány zkoumání a pozorování.
Nerovné postavení lidí ve spoleãnosti
znamená nerovné, neboli nestejné rozho-
dování a chování lidí. Nerovnosti ve
spoleãnosti patfií k nejvût‰ím sociologic-
k˘m tématÛm vÛbec. Sociologicky nemé-
nû v˘znamn˘m tématem je zmûna –
v tomto pfiípadû pfiemûna ãi transformace
– spoleãnosti. Petr MatûjÛ a Klára
Vlachová se spolu s dal‰ími autory obûma
tûmto tématÛm vûnují v recenzované
monografii. Mohli bychom podotknout,
Ïe autory spojuje ãi spojovala práce
v Sociologickém ústavu AV âR, konkrétnû
v t˘mu sociální stratifikace.Tito autofii se
podle sv˘ch slov popisem spoleãnosti
v pohybu a „dÛrazem na pfiedivo souvis-
lostí spí‰e neÏ na kvantum popsan˘ch
jevÛ“ (str. 364) snaÏili zaplnit mezeru
v ãeské sociologii a politické vûdû.

Po roce 1989 zemû b˘valého sovûtské-
ho bloku nepochybnû procházely pfiemû-
nou.Ani âeská republika nebyla v tomto
smûru v˘jimkou. I zde podle pfiedpokladÛ
autorÛ muselo dojít ke zmûnû ãi znovu-
utvofiení vazeb mezi jednotliv˘mi prvky
sociální reality. Nebo chceme-li upfiesnit:
„protoÏe polistopadová zmûna byla
v zásadû popfiením komunistického
pfievratu v roce 1948, mnozí oãekávali, Ïe
také v sociálním rozvrstvení, v hodnoto-
vém systému a v politick˘ch postojích

dojde ke zmûnám, které na‰i spoleãnost
jak˘msi protismûrn˘m pohybem vrátí do
,normálního stavu‘“ (str.10). Jin˘mi slovy
se autofii snaÏili ovûfiit, zda se âeská
republika pfiechodem z byrokraticky
koordinovaného státnû socialistického
reÏimu na spoleãnost nepotlaãující
(naopak upfiednostÀující) trÏní principy
také pfiiblíÏila vyspûl˘m západním zemím,
ãi se v oãích vût‰iny sv˘ch obyvatel
prakticky nezmûnila.

U transformaãního procesu nelze urãit,
zda jiÏ byl ukonãen.Autofii se proto
zamûfiili na období 90. let.V tûchto letech
se zapojila âeská republika do mezinárod-
ních v˘zkumÛ, jako napfi. ISSP, Sociální
spravedlnost (ISJP), Sociální stratifikace
ve v˘chodní Evropû po roce 1989 (SSVE).
Tyto v˘zkumy tvofií základ pro ovûfiování
hypotéz, a tudíÏ i pro empirická zji‰tûní
autorÛ. ZároveÀ umoÏÀují mezinárodní
srovnání, které pomáhá dokreslit celkov˘
obraz reality postkomunistick˘ch zemí ve
srovnání s tzv. vyspûl˘mi zemûmi.

JiÏ sám titul napovídá, Ïe knihu rozdûlili
autofii do tfií ãástí. Neznamená to v‰ak, Ïe
by jednotlivá témata vzájemnû neprostu-
povala rÛzn˘mi kapitolami. Ústfiední téma
prvního oddílu tvofií sociální status. Jeho
objektivní sloÏka (dosaÏené vzdûlání,
pfiíjem, povolání) nabízí porovnání se
subjektivním sebezafiazením lidí v hierar-
chii spoleãnosti. Pokud bychom mûli
pomocí nûkolika vût shrnout hlavní
zji‰tûní t˘kající se této oblasti, museli
bychom konstatovat, Ïe ve zkoumaném
období do‰lo k nárÛstu statusové konzi-
stence. MÛÏeme mluvit o nastolení
rovnováhy mezi objektivní a subjektivní
sloÏkou sociálního statusu, kdy subjektiv-
ní sebezafiazení koresponduje s objektiv-
ními ukazateli. Mohli bychom tedy tvrdit,
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Ïe docházelo ke zpevÀování komunistic-
kou érou zpfietrhan˘ch vazeb a souvislos-
tí.To je následnû spojeno s krystalizací
stfiední tfiídy.V tomto smûru docházejí
autofii ke zji‰tûní, Ïe poãáteãní „euforii“,
kdy se zjednodu‰enû fieãeno kaÏd˘ druh˘
povaÏoval za pfiíslu‰níka stfiední tfiídy,
vystfiídal stfiízlivûj‰í postoj zaloÏen˘ na
postupnû se utváfiejících pfiedstavách
o tom, co to znamená b˘t pfiíslu‰níkem
stfiední tfiídy. Jinak fieãeno k sebeidentifi-
kaci se stfiední tfiídou jiÏ nestaãilo b˘t
pouze podnikatelem ãi mít vy‰‰í pfiíjem.
Sebezafiazení na základû jednoho faktoru
tak vystfiídalo zafiazování zaloÏené na
nûkolika vzájemnû spjat˘ch subjektivnû
vníman˘ch faktorech.

Druh˘ oddíl se vûnuje percepci nerov-
ností a sociální spravedlnosti. Nalezneme
zde odpovûdi na otázky, jako: Existuje
z pohledu ãeské vefiejnosti spravedliv˘
pfiíjem? PovaÏuje na‰e vefiejnost pro v˘‰i
pfiíjmÛ jako urãující potfiebnost ãi záslu-
hovost? Najdeme zde i kapitolu podrobnû
vysvûtlující pojem distributivní spravedl-
nosti a její v˘znam.Tento pojem se
zajímavû spojuje s konceptem rozdvoje-
ného vûdomí.V neposlední fiadû se tento
oddíl vûnuje i vnímání chudoby a bohat-
ství v na‰í spoleãnosti. Kreidl zde dochází
k jistû zajímavému závûru, Ïe zatímco
chudobu pfiipisujeme samotn˘m chud˘m
a jejich individuálním vlastnostem,
bohatství vnímáme jako dÛsledek nepo-
ctivosti a nedostateãnosti systému.

Poslední oddíl se vûnuje praktick˘m
a viditeln˘m dÛsledkÛm krystalizace
spoleãensk˘ch souvislostí – volebnímu
chování a rozhodování. Ukázalo se, Ïe
sociálnû-ekonomické otázky se staly
dÛleÏitou souãástí vytváfiení na‰eho
politického spektra, respektive jeho

pravo-levé osy.V tomto oddíle nalezneme
kupfiíkladu podrobné rozbory v˘sledkÛ
a spoleãensk˘ch souvislostí jednotliv˘ch
voleb, rozbory rozhodování voliãÛ mezi
politick˘mi stranami a rozdíly mezi
deklarovan˘m a objektivnû mûfien˘m
politick˘m postojem. ZmiÀme zde, Ïe
autofii doloÏili napfiíklad, Ïe statusová
promûnlivost hraje v˘znamnou roli pfii
utváfiení politick˘ch postojÛ. Napfiíklad
nehledû na vzdûlání ãi pfiíjem nestálost
zvy‰uje pravdûpodobnost volit levici.

Kniha mûla najít své urãení mezi
odbornou vefiejností. Sama povaha empi-
rick˘ch v˘zkumÛ a dÛraz na metodologic-
ky validní a reliabilní postupy naznaãuje
jisté ztíÏení pochopitelnosti pro ‰ir‰í
vefiejnost. Na druhou stranu by se této
knihy nemuseli zaleknout studenti socio-
logii pfiíbuzn˘ch oborÛ. Pfiílohy, jak
jednotliv˘ch kapitol, tak i na konci knihy,
mají v metodologii ne zcela zbûhlému
ãtenáfii pomoci pochopit jednotlivé
metodologické postupy i samotné závûry.
âtenáfii by se ani nemûli nechat odradit
tím, Ïe autofii, jak podtitul knihy napoví-
dá, zkoumají období let 1991–1998. ·est
let, která uplynula od roku 1998, by
nemûlo b˘t signálem zastaralosti textÛ
v této knize obsaÏen˘ch. Naopak. Mûlo by
b˘t impulsem pro dal‰í vûdecká bádání
a dodateãné verifikace tezí a závûrÛ
autory vysloven˘ch.

IIrreennaa ZZaattlloouukkaalloovváá

• • •

Petr Mare‰: Nezamûstnanost jako
sociální problém, SLON, Praha,
2002.

Uãebnice brnûnského sociologa Petra
Mare‰e Nezamûstnanost jako sociální



159SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

RECENZE

problém slaví tento rok deset let od
svého prvního vydání. Celkem vy‰la
kniha v nakladatelství SLON edice
Studijní texty jiÏ tfiikrát, vÏdy ve ãtyfile-
t˘ch intervalech. Dnes jiÏ mÛÏeme smûle
tvrdit, Ïe Mare‰ napsal v roce 1994 svou
uãebnici o nezamûstnanosti pro budouc-
nost.

Nezamûstnanost nebyla v âR, dokonce
ani v roce druhého vydání knihy (1998)
zdaleka na úrovni, která b˘vá vnímána
jako problematická, ale dalo se ãekat –
a Mare‰ to ve své knize pfiedpovídal, Ïe
Evropu doÏeneme i v tomto ohledu.
Evropu jsme dohnali a ãesky psané knihy,
které na odborné úrovni tematizují
nezamûstnanost jako problém s nejrÛz-
nûj‰ími pfiívlastky, pfiestaly b˘t vzácností.

Kniha chce nejen poskytnout pfiehled
problematiky masové nezamûstnanosti,
ale také ukázat, Ïe „nezamûstnanost není
jen ekonomick˘m, ale i sociálním a kul-
turním problémem“ (str. 153). Právû
sociální (a kulturní) dimenze je tím, co
z nezamûstnanosti opravdu problém dûlá:
nezamûstnanost jednak problematizuje,
ale co do vyfie‰ení masové nezamûstna-
nosti jako problému komplikuje – a tedy
nemÛÏe b˘t v Ïádném pfiípadû opomenu-
ta, chceme-li o nezamûstnanosti uvaÏovat,
zkoumat ji nebo s ní dokonce „bojovat“.
Tematizujeme-li nezamûstnanost jako
sociální problém, znamená to také, Ïe si
myslíme, Ïe nezamûstnanost neohroÏuje
jen nûkteré jedince nebo nûkterou oblast
lidské ãinnosti, ale Ïe ohroÏuje moderní
spoleãnost jako celek.Takové pojetí
problému pfiedpokládá, Ïe se na nûj
podíváme z ‰iroké perspektivy a Ïe
zváÏíme v‰echny dostupné teorie a sou-
vislosti. Co v tomto smûru nabízí
Mare‰ova kniha?

První tfii kapitoly, které mÛÏeme pova-
Ïovat za jak˘si roz‰ífien˘ úvod, orientují
ãtenáfie v definicích nezamûstnanosti,
v její historii a v názorech nejznámûj‰ích
smûrÛ ekonomické teorie na strukturální
souvislosti nezamûstnanosti. Jádro knihy
tvofií dal‰ích ‰est kapitol, které nezamûst-
nanost analyticky rámují obzorem zkou-
mání: trh práce – ãlovûk – stát. KaÏdá
z tûchto ‰esti kapitol nabízí ãtenáfii
ponûkud odli‰nou tematizaci problému
masové nezamûstnanosti.Autor se postup-
nû zamûfiuje na teorie segmentace a rov-
nováhy trhu práce, na v˘znam práce
a zamûstnání pro ãlovûka, na individuální
zku‰enost nezamûstnan˘ch, na problema-
tiku jejich postavení ve spoleãnosti a na
strategie, které nezamûstnaní pouÏívají,
aby svou nezamûstnanost pfiekonali nebo
aby se s ní vyrovnali. Devátou a desátou
kapitolu vûnoval sociolog otázkám
a historii vztahu nezamûstnanosti a sociál-
ního státu. Právû v tûchto dvou kapito-
lách pravdûpodobnû nejvíce zúroãil své
zku‰enosti ze studijního pobytu
v Nizozemí, pfiedcházejícího napsání
knihy. Ne‰etfií zde mnoÏstvím pfiíkladÛ
konkrétních metod, programÛ a strategií,
které v boji proti nezamûstnanosti pouÏí-
vá sociální politika zemí OECD. Knihu
uzavírá krat‰í kapitola, pfiedkládající ke
zváÏení tfii nejãastûji diskutované alterna-
tivy dal‰ího v˘voje masové nezamûstna-
nosti: ekonomick˘ rÛst a mizení neza-
mûstnanosti, pfierozdûlení práce a vznik
spoleãnosti volného ãasu nebo rozdûlení
spoleãnosti a vznik nezamûstnané tfiídy.

Je samozfiejmû otázkou, jestli (pomûrnû
útlá) kniha dává dostateãn˘ prostor v‰em
dÛleÏit˘m oblastem, které s problémem
masové nezamûstnanosti souvisejí. Setkal
jsem se s názorem, Ïe v knize dostala
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málo místa problematika nezamûstnanosti
mlad˘ch a absolventÛ (právû vysoká míra
nezamûstnanosti mlad˘ch a absolventÛ
ãiní spolu s vysok˘m podílem dlouhodo-
bû nezamûstnan˘ch z nezamûstnanosti
váÏn˘ sociální problém, spí‰e neÏ samot-
n˘ rÛst nebo pokles míry nezamûstnanos-
ti v fiádu procent). Neznamená to, Ïe
Mare‰ o nezamûstnanosti mlad˘ch a ab-
solventÛ mlãí, ale samostatnou kapitolku
v ní opravdu nenajdete.

Nezamûstnanost jako sociální problém
je v první fiadû uãebnicí a jako kaÏdá
dobrá uãebnice zároveÀ i pfiehlednou
pfiíruãkou. Deset kapitol z jedenácti
uzavírá autor otázkami, které procviãují
pfieãten˘ text a zadávají úkoly. Pilného
ãtenáfie navedou k samostatnému studiu
dal‰ích materiálÛ a pobídnou jej, aby sám
zauvaÏoval a vyzkou‰el si praktickou
aplikaci znalostí a pojmov˘ch schémat, jeÏ
si právû osvojil. Detailní ãlenûní uãebnice
do kapitol a kapitolek umoÏÀuje snadnou
orientaci a rychlé vyhledávání jednotli-
v˘ch konceptÛ nejen ve slovníãku základ-
ních pojmÛ, doplÀujícím knihu, ale také
pfiímo v textu.Autor knihy nepovaÏoval za
nutné zafiadit jmenn˘ index, jeho absenci
vyváÏil dlouh˘m seznamem pouÏité
literatury, na nûÏ v textu knihy (s nûkolika
drobn˘mi nedostatky) ãasto odkazuje.

AÏ doãtete, zkuste si tipnout (tfieba jako
chybûjící cviãení k poslední 11. kapitole:
Jaká je alternativa), jak˘ bude obrázek na
obalu ãtvrtého vydání knihy (jestli nûkdy
vyjde). První vydání knihy mûlo jednodu-
ch˘ obal bez obrázku, na obalu druhého
vydání o‰untûle vyhlíÏející pán zkoumá
obsah odpadkového ko‰e, tfietí vydání
zdobí fotografie nápisu: „lidí je moc“,
naãmáraného sprejem na zdi.

KKaammiill MMaarree‰‰

Zbynûk Vybíral: LÏi, polopravdy
a pravda v lidské komunikaci,
Portál, Praha, 2003.

Tfii cíle si vytyãil psycholog Zdenûk
Vybíral ve své knize zab˘vající se anal˘-
zou lhaní: Propojit psychologickou
odbornost, srozumitelnost a také nabíd-
nout jistou pfiitaÏlivost.

UÏ v pfiedmluvû upozorÀuje na úskalí,
které téma pravdomluvnosti a klamání
s sebou nese. Pfiedesílá, Ïe námût oprostil
od fiady souvislostí. Jako první úkol si
autor klade zpochybnûní samozfiejmosti
pojmÛ pravda a leÏ. Pfiednost dává pfiíkla-
dÛm úzce souvisejícím s lidskou komuni-
kací, informováním druh˘ch a zprostfied-
kováním pravdy.V ukázkách se snaÏí
pfiedestfiít dva protikladné komunikaãní
základní zámûry – zformulovat pravdivé
nebo naopak pravdivé skr˘t, jedním
slovem oklamat.

V sedmi kapitolách na 175 stranách
shromáÏdil Zdenûk Vybíral, autor fiady
knih, mezi nimi Psychologie lidské
komunikace, mnoÏství citátÛ, odkazÛ,
experimentÛ a závûrÛ studií, nejen
rÛznorod˘ch psychologÛ, filozofÛ, socio-
logÛ, ale i literátÛ, t˘kajících se komunika-
ce. Na konci kaÏdé kapitoly nalezneme
Otázky a tip k dal‰ímu studiu, které
nabízejí skvûlou inspiraci k dal‰ímu
pfiem˘‰lení nad tématy, otázkami sociální
komunikace, které v knize ob‰írnû roz-
kr˘vá.

Úvodní kapitolu Lhaní jako komunikaã-
ní problém zahajuje rozborem lÏi, kterou
povaÏuje za problém. Lhaní mÛÏe b˘t
obrannou funkcí, pouÏíváme je jako ‰tít
nebo také leÏ roz‰ifiujeme, chceme, aby
druh˘ ãlovûk pfiedloÏená fakta povaÏoval
za pravdu, za bernou minci.Vybíral
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ov‰em pfiipomíná závûr nûkter˘ch psy-
chologÛ, ktefií se v˘zkumem lhaní zab˘va-
jí, Ïe „lhaní je rovnûÏ podmínkou na‰eho
adaptovaného (a tedy úspû‰ného?) Ïivota
ve spoleãnosti“ (str. 15). Polemikou
s anal˘zami kalifornského psychologa
Paula Ekmana se zaobírá podkapitola
âemu fiíkáme „lhaní“. S utajováním
pravdy, nezvefiejnûním skuteãného stavu,
se setkáváme v mnoha pozicích, bolestivé
mÛÏe b˘t zamlãení nûãeho podstatného
v partnersk˘ch a obchodních vztazích.
Autor se dále zam˘‰lí nad uzavíráním
dohod ve stylu „za v‰ech okolností
pravdu“, které povaÏuje za rizikové.
„Generalizované aplikování dohod a bez-
podmíneãné lpûní na jejich plnûní vede
k rigiditû a ke ,znásilÀování‘ reálného
Ïivota pravidly. Stává se kontrapunktem
k toleranci, k (po)uãení se z chyb, k umû-
ní uzavfiít kompromis apod.“ (Str. 18.)

Velmi podrobn˘ a sloÏit˘ v˘klad vûnuje
nevûdomému lhaní a neúpln˘m pravdám,
tedy polopravdám. Za vlastnost mluvy
schizofrenních pacientÛ oznaãuje zpÛsob
fieãi „otevfiená zadní vrátka“.Tito jedinci
v dûtství ãelili tzv. dvojné vazbû, proti-
chÛdn˘m sdûlením. Krátce zmiÀuje
i vûdomé lhaní, které není moÏné vÏdy
odsuzovat, aniÏ mu porozumíme. MÛÏeme
vûdomû lhát, protoÏe se bojíme fiíci
pravdu, ãi nechceme vyslovit pfiímou
prosbu.V˘born˘m poãinem se jeví
zafiazení odpovûdí vysoko‰kolsk˘ch
studentÛ na dotaz, zda sdûlení Dárky nosí
JeÏí‰ek, povaÏují za leÏ. Jejich názory se
velmi li‰ily, zaujímaly ‰irokou ‰kálu
postojÛ, od ospravedlÀování krásou
takové lÏi, pfies její motivaãní funkci aÏ
po jednoznaãné hodnocení, Ïe jde o leÏ.
Hloubaví ãtenáfii si pfiijdou na své ve
Filozofick˘ch a logick˘ch problémech

s pravdou, kde psycholog pfiipomíná
nûkteré filozofické teorie, „které se
pfiiblíÏily Ïivotu“ (str. 41).V téÏe ãásti se
zab˘vá Paradoxy pravdivosti.V komunika-
ci se vyskytují paradoxy, v jejichÏ dÛsled-
ku se lidé, kter˘m jsou urãeny, dostávají
do nezvládnuteln˘ch situací; fiadí se k nim
paradoxní sebedefinice, paradoxní
pobídky a dvojná vazba.V závûru první
kapitoly si klade otázky Kdy se nevyplácí
lhát a Kdy leÏ není problém, na nûÏ dává
podnûtné odezvy.

Nad tím, Jak se klame a jak se to pozná,
se Vybíral zam˘‰lí v dal‰í ãásti. Zkoumání
podrobuje pojmy „pfiirozenost“, pfietváfi-
ka, spontánnost, které analyzuje pfieváÏnû
na pfiíkladech z pracovního prostfiedí.
K lep‰ímu porozumûní pfiedkládá
Francouzskou normu v cestovním ruchu,
opl˘vající fiadou paradoxních bodÛ, které
pfiijímající personál musí plnit. K perlám
patfií poÏadavek: „Je tfieba postupovat
rychle a efektivnû, ale nepÛsobit uspûcha-
nû nebo pfiíli‰ ráznû.“ (Str. 55.) Dne‰ní
dobu, kdy se snaÏíme zaãlenit do stále
více standardizované spoleãnosti, autor
klasifikuje jako roz‰tûpenou, dezintegro-
vanou. „¤adû lidí mÛÏe zaãít vyhovovat
spí‰ Ïivot ,pod maskami‘ neÏ bez nich.
Nauãí se obratnû pohybovat v saku ãi
v uniformû, ale neumûjí se prosadit –
a tedy stejnû obratnû pohybovat – v sou-
kromí. Cítí, Ïe bez masky jsou ,chud‰í‘, ne
tak úspû‰ní; jako kdyby jim bez masky
scházela ãást ,obrany‘. JiÏ se neumûjí
chovat pfiirozenû.“ (Str. 59.) Poznat,
zorientovat se, kdo nám sdûluje ãi naopak
nefiíká pravdu, v tomto natrénovaném
svûtû není vÛbec snadné, uzavírá autor
podkapitolu Hraní, mimikry a fale‰né self.
¤adu podnûtn˘ch my‰lenek nabízejí
komentované experimenty Paula Ekmana
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zkoumající úspû‰nost v odhalování lháfie
a reflexe nad faktem, proã tak ãasto
nepoznáme, Ïe nám nûkdo lÏe.

V dal‰í kapitole Pfiedstírání a klamání
jako souãást prodejních taktik Vybíral
v˘bornû zpracoval taktiky a metody
prodejcÛ. Ob‰írnû vykresluje techniky
a postupy matení a psychické manipulace
zákazníka. Na pomoc k pfiedstírání a obe-
lhávání nakupujícího pouÏívají prodávají-
cí techniky indukování regrese, taktiku
vyvolání strachu, ustavení a udrÏování
komplementárních asymetrick˘ch pozic,
regulování smûru a objemu pozornosti.
âasto pouÏívaná otázka: „Mohu vám
nûjak pomoci?“ vymezuje pozice, zákaz-
ník se dostává nepozorovanû do závislé
role. Na pfiíkladech postupu nûkolika
firem ukazuje pfiedstírání a klamání pfii
marketingovém prodeji zboÏí a sluÏeb.
Autor dále detailnû mapuje manipulativní
praktiky a postupy direct marketingu na
pfiípadu svého otce, kter˘ si objednal
z katalogu zboÏí. Firma mu okamÏitû
zaslala Doklad pro finále hry, v nûmÏ by
mohl vyhrát 1 000 000 Kã. KdyÏ neodpo-
vídal, bombardovala jej firma celkem
12 dopisy, v kter˘ch aplikuje rÛzné formy
nátlaku, vyhroÏování a pfiedev‰ím mani-
pulace.Aãkoli Mezinárodní kodex reklam-
ních technik doporuãuje pfiedstavovat
v˘robek, sluÏbu pravdivû, setkáváme se
s klamav˘mi reklamami obsahujícími
ãasto nepravdivé texty a slogany. Ke
znakÛm klamání patfií zjevná leÏ, zavádûjí-
cí tvrzení, poji‰tûní se v pfiípadû nesplnû-
ní slibu, nejasné srovnávání, vyzdvihování
úãinku zcela nepodstatného, tvrzení, Ïe
konkurence nabízí míÀ, ãi neúplná
statistika. Ke lÏi o kvalitû, rychlosti,
úspûchu apod. sv˘ch produktÛ se uchylu-
je fiada v˘robcÛ, coÏ dokládá psycholog

na konkrétních ukázkách reklamních
textÛ.

Na více neÏ 20 stránkách mapuje
psycholog Nepravdivosti v politice,
publicistice a vûdû. Lhaní v politice dává
do souvislostí s rétorikou a komolením
pravdy, kde rozli‰uje tfii kategorie: vypu‰-
tûní závaÏn˘ch sdûlení, tedy cenzuru,
bezosty‰né lhaní a pfiekroucené podávání
pravdiv˘ch informací. Politici zámûrnû
pouÏívají zakódované zprávy a konspira-
tivní zpÛsoby sdûlení, ãímÏ dosahují
u adresátÛ fale‰ného porozumûní.
âinnost Ïurnalisty urãuje práce se zdroji
a fakty, co zdÛrazní ãi pomine.Vybíral se
dÛslednû zam˘‰lí nad pfiesvûdãováním
nepravdou a nepravdivostí stereotypních
pfiedstav vytvofien˘ch médií. „Ze stereoty-
pÛ plyne utváfiení nepfiátelsk˘ch, posléze
silnû zafixovan˘ch pfiedsudkÛ, dále
rasistické, xenofobní ãi sexistické sklony,
diskriminace druh˘ch lidí. Stereotypy
jsou základem etnick˘ch konfliktÛ,
masakrÛ, válek a muãení, terorismu
a fanatismu.“ (Str. 114.) Stereotypy se
objevují nejobvykleji v podobû pfiedsud-
kÛ. Existují pfiedev‰ím o rÛzn˘ch náro-
dech: „otevfien˘ch“ Ameriãanech nebo
opaãnû „konzervativních“ Angliãanech.

Stereotypní pfiedstavy máme spojeny
dnes tfieba s Araby, povaÏovan˘mi za
potenciální teroristy, ãi se slovem funda-
mentalismus, pfii kterém se nám pravdû-
podobnû v první fiadû vybaví islám.
Nejtypiãtûj‰í ‰ablony se vyskytují v posu-
zování Ïen muÏi a muÏÛ Ïen. Stereotypy
posilují a udrÏují i novináfii, masmediální
produkce v podobû seriálÛ v TV, soap
oper, filmÛ apod. „Pfiirozenost stereotypÛ
není pro Ïurnalistiku omluvou. ·ífiení
zjednodu‰en˘ch nálepek by rozhodnû
nemûlo b˘t stûÏejním, pfievládajícím
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rysem novináfiské práce,“ míní Vybíral.
Na Nepravdivá data v na‰í mysli –

kognitivní pohled pfiedestírá svá stanovis-
ka autor v páté kapitole. KaÏd˘ ãlovûk
potfiebuje k orientaci neustále vyhodno-
covat vnímaná data, na ãemÏ se podílejí
kromû vnímání tfii sloÏky lidské psychiky:
kognitivní, emocionální a volní (akãní).
Fakt, Ïe máme uloÏená Nepravdivá data
v na‰í pamûti, dokumentuje psycholog na
pokusu, ke kterému vyzval tfii studentky.
Dvû Nizozemky a jedna Syfianka mûly za
úkol zakreslit ãást mapy Stfiedomofií.
I kdyÏ se dívky domnívaly, Ïe mají ve
sv˘ch kognitivních mapách dobfie uloÏe-
nou polohu stfiedomofisk˘ch zemí, pokus
vydolovat z pamûti správné znalosti
dopadl témûfi jednoznaãnû neúspû‰nû.
Lépe se uÏ studentky zhostily úkolu
nakreslit mapu své vlastní zemû.
ObtíÏnost pfievádûní znalosti do slov
dokumentuje nejkrat‰í oddíl Verbalizace
znalostí. Na pfiíkladû experimentu, jak má
jet na kole dospûlá osoba, která dosud
nejela na kole, se ukázalo, Ïe není vÛbec
jednoduché podat srozumitelné, názorné
vysvûtlení. Nejlep‰í formou se jevila
kombinace intuitivního (obrazného)
a induktivního (logického) zpÛsobu.

Téma nav˘sost závaÏné, Etické a jiné
souvislosti sdûlování nepravdivého,
rozebírá Vybíral v poslední kapitole.
Lékafii nûkdy fie‰í dilema, jestli sdûlit
pacientovi pravdu o jeho nemoci a jak
pfiitom nezklamat jeho dÛvûru. „Není to
jednoduché dilema a moÏná patfií k nej-
sloÏitûj‰ím, eticky nejspornûj‰ím a komu-
nikaãnû nejnároãnûj‰ím.“ (Str. 155.)
Odborníci na etiku v lékafiství se spí‰
pfiiklánûjí ke sdûlování pravdy. Pacientovi
zÛstává „právo nevûdût“, jak˘ je jeho
zdravotní stav, coÏ v‰ak navozuje otázku,

zda „právo nevûdût“ neznamená totéÏ
jako „právo na leÏ“. Lehce nelogicky
pfiechází autor od sdûlování pravdy
pacientÛm pfies Lhaní pfii v˘zkumu
placebo efektu k otázce: Ktefií lidé lÏou
více neÏ druzí? Lhát lze pro získání
v˘hod, z prospûcháfiství, vypoãítavosti ãi
egocentrismu. Do druhé kategorie patfií
lidé, ktefií moÏná trpí pocity viny z toho,
jak˘m zpÛsobem se dostali k v˘hodám ve
srovnání s druh˘mi. LÏou ze zvyku,
„protoÏe lÏou v‰ichni okolo mne“.
MÛÏeme také lhát pro radost, protoÏe
nám to pfiiná‰í potû‰ení. Lhaní poté slouÏí
k pohrávání si s pochybnostmi pfiíjemce
a pfiipomíná hru koãky s bezbrannou
my‰í. Nûkteré jednotlivce tû‰í lhát z dÛvo-
dÛ hry samé, ãiní jim potû‰ení zaÏívané
napûtí a riskování. „Notorick˘ lháfi si
lhaním zvy‰uje sebevûdomí, zfiejmû si
kompenzuje urãité psychické komplexy,
lhaní a úspûchy ve lhaní mu slouÏí
k sebeobdivu a sebevzhlíÏení. (Str. 160.)
¤ada lidí v‰ak nelÏe, pfiijali za svÛj názor,
Ïe pokud by lhali, následoval by trest.
Nejen v podobû postihu „zvenku“, ale
proto, Ïe se jedinec mÛÏe pfiestat „mít
rád“, zaãne pfiespfiíli‰ sám sebe obviÀovat,
pro coÏ zavedla psychoanal˘za pojem
morální masochismus. Poté se psycholog
z pohledu diskursivní psychologie zaobí-
rá pravdivostí vnímání, úsudku a snahou
pravdivû myslet. „O pravdivosti je tfieba
pfiesvûdãit, o my‰lenkách, názorech
a postojích je nutné komunikovat. Nestaãí
si myslet, Ïe mám pravdu a Ïe to pfiece
v‰ichni musí vûdût tak, jako to vím já.
Pravdomluvnost se rodí, realizuje i hyne
v na‰í mluvû“ (str. 166), uzavírá téma
pravdy v lidské komunikaci Vybíral.

Svou knihu doplnil Závûrem, v nûmÏ
v˘stiÏnû popisuje své zámûry. Pfiedev‰ím



164 SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2004

RECENZE

chtûl pfiispût k odli‰ování mezi pravdou,
nezam˘‰lenou nepravdou, polopravdou
a lÏí v situacích, kdy spolu komunikují
dva a více lidí.Vûfií, Ïe jeho kniha nabízí
dostateãnou inspiraci v anal˘ze problému
lhaní, na niÏ naváÏí dal‰í, hlub‰í ãi ‰ir‰í
v˘zkumy, ãlánky, anal˘zy, protoÏe se
„problém lhaní“ vyskytuje v‰ude kolem
nás ve stále dal‰ích, nov˘ch variantách.

Jak se podafiilo naplnit tfii cíle, které si
autor kladl? O jeho psychologické odbor-
nosti není pochyb. Na fiadû míst skvûle
uplatÀuje své znalosti, zku‰enosti, podává
velmi poutav˘ v˘klad, napfiíklad v podka-
pitole Nepravé intence. Druh˘ cíl se
podle mého názoru nezdafiilo zcela
naplnit. Na srozumitelnosti ubírají nûkdy
aÏ pfiíli‰ komplikované v˘klady. Zvlá‰tnû
pÛsobí tfieba ãesk˘ v˘raz v závorce pro
slovo kongruentní, kdeÏto mnoho daleko
ménû pouÏívan˘ch odborn˘ch v˘razÛ
nechává bez pov‰imnutí, pfiekladu.
V nûkter˘ch pasáÏích ztrácí kniha mnoÏ-
stvím specializovan˘ch pojmÛ na pfiitaÏli-
vosti, coÏ znesnadÀuje pochopení ‰iroké-
mu publiku zájemcÛ, naplnûní tfietího
cíle, jak si autor pfieje. I pfies tyto v˘tky
zÛstává mnoho pfiedností, pfiedev‰ím
kniha umoÏÀuje lépe pochopit pfiedivo
mezilidsk˘ch kontaktÛ, komunikace, coÏ
jistû uvítá kaÏd˘, kdo pracuje nejen
v oblasti pomáhajících profesí, ale také
tfieba v oblasti managementu. Její hodno-
tu zvy‰uje fakt, Ïe u nás je‰tû obdobná
publikace zab˘vající se systematicky
anal˘zou lhaní dosud nevy‰la.

PPaavveell BBaajjeerr

• • •

Ludmila Fialová a kol.: Pfiedstavy
mlad˘ch lidí o manÏelství a rodiãov-
ství, SLON, Praha, 2000.

Pfiedkládaná kniha v âeské republice
i zahraniãí znám˘ch i zaãínajících ães-
k˘ch demografÛ a sociálních vûdcÛ
pfiedstavuje studii zji‰Èující postoje
a názory mlad˘ch ãesk˘ch svobodn˘ch
lidí na instituci manÏelství a rodinu.
I pfiestoÏe tato publikace vy‰la jiÏ v roce
2000 a v ní pfiedkládané údaje byly
získány od dotazovan˘ch osob jiÏ v prÛ-
bûhu let 1997 aÏ 1999, její hodnota není
zanedbatelná. Prezentuje totiÏ postoje
a názory „nové“ generace obãanÛ sociali-
zovan˘ch v novém, netotalitním prostfie-
dí, které roz‰ifiuje pole voleb ovlivÀují-
cích jejich individuální Ïivotní dráhy. Dá
se pfiitom pfiedpokládat, Ïe chování
vztahující se k manÏelství a rodinû u tûch-
to osob bude konvenovat s chováním
vûkovû blízk˘ch, mlad‰ích (souãasn˘ch
i budoucích) kohort.

Knih vyuÏívajících empirick˘ch ‰etfiení
v oblasti populaãního chování pfiedloÏe-
n˘ch ‰iroké vefiejnosti vy‰lo v ãeské
kotlinû poskrovnu, a studie Ludmily
Fialové a kolektivu je tak zatím spí‰e
ojedinûlou vla‰tovkou. Pfiíkladem mÛÏe
b˘t snad pouze kapitola pojednávající
o ãeské rodinû, sÀatkovém klimatu
a reprodukãním klimatu z knihy editora
Jifiího Veãerníka (Zpráva o v˘voji ãeské
spoleãnosti v letech 1989–1998, kterou
vydalo v roce 1998 nakladatelství
Akademia), studie editorky Hany
Mafiíkové snaÏící se zachytit vnitfiní
promûnu ãeské rodiny (vy‰la v naklada-
telství SLON v roce 2000 s názvem
Promûny souãasné ãeské rodiny: Rodina –
gender – stratifikace) ãi publikace brnûn-
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ského sociologa Ladislava Rabu‰ice, která
se snaÏí mapovat moÏné pfiíãiny poklesu
porodnosti v ãesk˘ch zemích i zahraniãí
ãásteãnû právû pomocí empirick˘ch
‰etfiení (knihu vydalo nakladatelství SLON
v roce 2001 s názvem Kde ty v‰echny
dûti jsou?).

Zámûrem autorÛ knihy pfied samotn˘m
zapoãetím v˘zkumu, kter˘ probûhl
formou dotazování 1 294 kvótnû vybra-
n˘ch svobodn˘ch muÏÛ a Ïen ve vûku
18-29 let, bylo pfiedev‰ím zodpovûdût dvû
otázky (z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ
uveden˘ch v závûreãné, ‰esté kapitole
práce): „1. Jak˘ podíl mlad˘ch lidí pfiedpo-
kládá (hodlá) Ïít v jednotliv˘ch formách
partnerského souÏití a 2. Zda a kolik dûtí
chtûjí mít mladí lidé ve sv˘ch budoucích
rodinách.“ (Str. 135.) Hlavní testovanou
hypotézou se stalo tvrzení, které bylo
potvrzeno, jmenovitû zda manÏelství
a rodina neztrácejí pro mladé lidi na
svém (pfieváÏnû emocionálním) v˘znamu
a hodnotû, kdy jejich realizace je pouze
posunutím do vy‰‰ího vûku (str.136).

Jádro knihy – zji‰tûné v˘sledky studie,
potû‰í kdejakého bezpartajního (apolitic-
kého) skeptika ãi zastánce tvrdé konzer-
vativní nóty, kter˘ Ïije v ucelené pfiedsta-
vû probíhající destrukce „tradiãní rodiny
a s ní spojeného chování“, domnívaje se,
Ïe jde o dÛsledek „zbûsilé“ zmûny hod-
not souãasn˘ch mlad˘ch lidí. Milan
Kuãera, zku‰en˘ odborník, totiÏ pfiedkládá
v závûreãné kapitole zji‰tûní, která potû‰í
kohokoli na pochybách.Vkusnû (a objek-
tivnû) sumarizuje získané údaje o posto-
jích souãasné mladé generace do podoby
trendu pfiibliÏování se západoevropskému
modelu demografického chování.
Absolutní ztrátu víry mlad˘ch lidí ve
v˘znamnost manÏelství a rodiny v˘zkum

totiÏ neprokázal: její existence vãetnû
procesu naplÀování zÛstává zachována, je
pouze „oddálena“, ãímÏ dochází k posu-
nÛm v jednotliv˘ch fázích Ïivotní dráhy
zahrnující manÏelství a rodinu u vût‰iny
mlad˘ch lidí. Nové konkurenãní prostfiedí
objeviv‰í se v âR od zaãátku 90. let, které
pfiedstavuje roz‰ífiení dfiíve omezené
palety voleb, taktéÏ podmiÀuje zvy‰ování
nárokÛ kladen˘ch jednotlivcem pfii
hledání si partnera. Spolu s nedostupností
bytÛ, rostoucími Ïivotními náklady po
narození dítûte a obavami z nezamûstna-
nosti dochází k odkládání sÀatkÛ a poãe-
tí, ãitelného ze zvy‰ujícího se vûku
uzavírání sÀatkÛ a narození dûtí.

Uvedení do problematiky manÏelského
a rodinného chování a do provedeného
v˘zkumu nazvaného Mladá generace
1997 je provedeno v pûti kapitolách.

První kapitola blíÏe seznamuje se
zpÛsoby získávání údajÛ o populaãním
chování v âR, od jeho prvotního zji‰Èová-
ní Státním úfiadem statistick˘m na konci
60. let aÏ po v souãasnosti provádûná
specifická v˘bûrová ‰etfiení
(Sociologick˘m ústavem Akademie vûd,
V˘zkumn˘m ústavem práce a sociálních
vûcí, Ministerstvem práce a sociálních
vûcí ãi âesk˘m statistick˘m úfiadem).
Následuje struãná charakteristika demo-
grafického chování obyvatel v âR
v 90. letech a jeho dokumentace na
mûkk˘ch datech získan˘ch z vybran˘ch
státních i mezinárodních ‰etfiení provede-
n˘ch pfied zapoãetím samotného v˘zku-
mu Mladá generace 1997.

Ve druhé kapitole Ludmila Fialová uvádí
ãtenáfie do Ïivotní dráhy mlad˘ch lidí
a jejich vztahu k rodinû, ze které vycháze-
jí. DÛraz pfiitom klade na období jejich
vzdûlávání a následnû na odchod z rodiny
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jakoÏto fáze Ïivota, které v˘raznû ovlivÀu-
jí utváfiení postojÛ o manÏelství a rodiãov-
ství.Tato ãást nabízí v˘hradnû statistickou
dokumentaci, ãtenáfi mÛÏe b˘t ru‰en
nevyjasnûnou anal˘zou problematiky
vzdûlávání u dotazovan˘ch osob bez
poãáteãního zdÛvodnûní, i pfiestoÏe lze
zdÛvodnûní v prÛbûhu textu vytu‰it.
Nûkteré grafy téÏ nejsou zpracovány
graficky nejideálnûj‰ím zpÛsobem, obãas
se vyskytne problém s orientací v odstí-
nech ‰edi v legendách sloupcov˘ch grafÛ
a není pak jasné, co daná ãást sloupce
vyjadfiuje.

Následující kapitola zevrubnû pfiedsta-
vuje konkrétní údaje o postavení sÀatku
a narození dûtí v Ïivotních drahách
dotazovan˘ch svobodn˘ch osob.
Pfiedpokládány byly plány v˘raznû ovliv-
nûné na jedné stranû preferencemi b˘t
zamûstnán a na stranû druhé preference-
mi uskuteãnit vlastní zájmy. Z v˘sledkÛ
napfiíklad vypl˘vá, Ïe 41 % dotázan˘ch
v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích (vûk
15–29 let) uvedlo, Ïe zatím neplánuje mít
dûti, jejich nejvût‰ím zájmem je vûnovat
se sv˘m koníãkÛm a získat dobré postave-
ní v zamûstnání. Jako nejvhodnûj‰í vûk
pro zaloÏení sÀatku respondenti uvádûli
prÛmûrnû 23,5 roku u Ïen a 26,5 roku
u muÏÛ.

âtvrtá kapitola se zamûfiuje na zji‰Èová-
ní postojÛ mlad˘ch svobodn˘ch lidí
k manÏelství a rodiãovství.V˘zkum
prokázal vût‰í náklonnost v˘‰e vzdûla-
n˘ch respondentÛ k tradiãní podobû
manÏelství a rodiãovství neÏli u ménû
vzdûlan˘ch osob. Zji‰Èovány byly prefe-
rence zpÛsobu Ïivota (cca 68 % na
zkou‰ku, 21 % manÏelství), pfiedstavy
o manÏelství, rodiãovství a postoje k dû-
tem, plánovan˘ poãet dûtí (cca 70 %

plánují dvû dûti) a postoje k rozvodÛm.
Pátá kapitola obsahuje anal˘zu zji‰tûní

t˘kajících se pfiedstavy ideálního partner-
ského vztahu, jeho existence, sociální
a ekonomické struktury tohoto vztahu
u dotazovan˘ch svobodn˘ch mlad˘ch lidí
a názoru na nesezdaná souÏití. Ovûfiila se
pfiitom napfiíklad v âR jiÏ v minulosti
prokázaná tendence uzavírání partner-
sk˘ch svazkÛ, kde muÏ má vy‰‰í nebo
stejné vzdûlání neÏ Ïena.Tato tendence
vychází z kulturní reprodukce vzorcÛ
chování vypl˘vající z rodiny, ze které
partnefii pocházejí, které tak v˘raznû
determinují postoje mlad˘ch lidí vÛãi
v˘bûru partnera. Nesezdaná souÏití
vnímají mladí lidé jako zpÛsob chování
slouÏící k získávání nov˘ch zku‰eností
z Ïití s partnerem, nikoli jako celoÏivotní
strategii ãi náhraÏku manÏelství.Ve vy‰‰ím
vûku se tak nesezdaná souÏití budou
projevovat zfiejmû pfieváÏnû u rozvede-
n˘ch osob.

Co uvést závûrem? Nabízená publikace
pfiedkládá velkou sumu informací o man-
Ïelsk˘ch a rodinn˘ch pfiedstavách vzorku
ãesk˘ch svobodn˘ch mlad˘ch lidí ve
formû (pfieváÏnû) velmi zdafiile interpre-
tovan˘ch tabulek a grafÛ. Kuãerovo
shrnutí a prognózy jsou pfiíjemn˘m
potvrzením úvah o ne-stra‰idelném v˘voji
souãasné ãeské rodiny, kter˘ se rozhodnû
nevyznaãuje charakteristikami rozpadu
tradiãních postojÛ a hodnot vÛãi posvát-
né instituci, kterou manÏelství je.

PPaavveell HHoorráákk

• • •
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Arno Anzebacher: KfiesÈanská
sociální etika. Úvod a principy,
CDK, Brno, 2004.

V ãeském prostfiedí dobfie znám˘ autor
Úvodu do filosofie, kter˘ se doãkal jiÏ
ãtvrtého vydání, a Úvodu do etiky se
nám tentokrát pfiedstavuje dal‰ím dílem.
Kniha KfiesÈanská sociální etika se
neomezuje na prosté sociální uãení
církve, jak by se moÏná na první zdání
dalo od katolického autora oãekávat, ale
vûnuje se „sociální etice“ jako legitimní-
ho oboru v‰ech, ktefií mají co do ãinûní
se souãasn˘mi sociálními otázkami, popfi.
sociálním státem a jeho principy.

V první kapitole se zab˘vá vymezením
pojmÛ sociální etika, sociální skuteãnost,
dûlí etiku na individuální a sociální
a vymezuje jejich vzájemn˘ vztah; pfiede-
v‰ím se chce vyhnout redukcionismu,
totiÏ zámûnû obou, a pfiichází k jejich
syntéze. „Na jedné stranû vycházíme
z toho, Ïe osoby jsou s to Ïít svÛj Ïivot
odpovûdnû. Na druhé stranû víme, Ïe
tento Ïivot je sociálnû podmínûn˘.“ (Str.
14.) KfiesÈanská sociální etika se od etiky
individuální a sociální vymezuje tím, Ïe
ve sv˘ch základech vidí biblické poselství
BoÏího zjevení do svûta. Odvolává se na
Bibli, tedy Star˘ a Nov˘ zákon.Autonomie
jednotliv˘ch vûdních oborÛ je mu v‰ak
(samozfiejmû) samozfiejmostí.Anzebacher
vûnuje také pozornost vzniku vûdy, která
se nekonstituuje shromáÏdûním faktÛ, ale
tím, Ïe tato empirie je urãitou metodou
zpracována (redukována, operacionalizo-
vána) a metodickou abstrakcí a tematic-
kou redukcí dále pojednávána.

Ve druhé kapitole v „historickém
pohledu“ se nezab˘vá pfiedev‰ím dobro-
ãinn˘mi praktikami církve a zboÏn˘ch

lidí, ale obrací svÛj pohled nejprve na
biblick˘ podtext a aplikuje ho na moder-
nu a filozofické názory od stfiedovûku
(v˘znam cechÛ, obrat k jednotlivci) pfies
novovûk do doby osvícenství a moderny
(od poloviny 15. století do konce
19. století). DÛraz klade pfiedev‰ím na
„hospodáfisk˘, politick˘, právní, kulturnû-
-náboÏensk˘ a rodinn˘“ (str. 39) aspekt
bytí ãlovûka v jednotliv˘ch epochách.
Pojednává o étosu lidsk˘ch práv jako
pfiirozen˘ch práv ãlovûka (na rozdíl od
feudálního pojetí, kdy práva udûloval
panovník sv˘m poddan˘m jako odmûnu
za prokázané sluÏby) a teorii smlouvy,,

politickém liberalismu, probírá jednotlivé
pozice dnes uÏ klasikÛ „teorie sociální
spravedlnosti“ – J. Rawlse, J. M.
Buchanana, J. Habermase, dále koncepty
komunitarismu a postmoderny.

Dal‰í kapitolu vûnoval Anzebacher
katolické sociální nauce, kde na základû
v‰eobecnû roz‰ífieného mínûní, Ïe katolic-
ká sociální nauka se datuje k vydání
encykliky Rerum novarum Lva XIII.
z roku 1891, rozebírá situaci v Evropû
19. století. Poukazuje na komplexní
skuteãnosti mající úãinek na situaci
církve, tj. na vliv Francouzské revoluce,
Napoleonovy éry i válek v Itálii, které pro
církev znamenaly velké zmûny v chápání
svûta i sebe samé. Církev postavila obran-
n˘ val proti ve‰kerému hnutí, které
nevzniklo uvnitfi ní samé, tedy proti
modernû, proti níÏ byly vydány i odsuzují-
cí dokumenty.V církvi zvítûzilo hnutí tzv.
ultramontanismu (latinské ultra montes

znamená za horami, rozumûj Alpami, tedy
blízké filozofii ¤íma), tj. odmítnutí moder-
ny a osvícenství.

Obvykle se má za to, Ïe Rerum nova-
rum pfii‰lo pozdû, katolická církev se
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v zápase o zachování své pÛvodní identi-
ty opomnûla zamûfiit na industrializaci
a zapomenula na diskriminovanou ãást
lidstva (respektive její vût‰inu), tedy na
dûlníky a rolníky. Diskriminované oslovil
Karel Marx sv˘m Kapitálem a vznikající
sociálnû-demokratické hnutí.Anzebacher
tuto skuteãnost uvádí do ‰ir‰ích souvis-
lostí, ãímÏ poskytuje dobré v˘chodisko
pro vût‰í pochopení této dodnes citlivé
otázky.

Dal‰í encykliky Quadragesimo anno
(1931), dále dílo pfiedev‰ím papeÏe Jana
XXIII. (Mater et magistra (1961), Pacem in
terris (1963) a jeho nástupcÛ Pavla VI.
(Populorum progressio 1967, Octogesima
adveniens 1971) a Jana Pavla II.
(Sollicitudo rei socialis 1987, Centesimus
annus 1991), dále II. vatikánsk˘ koncil
a jeho aplikace do místních církví celého
svûta vyvolaly doslova revoluci plnou
nadûje, pfiedev‰ím v Latinské Americe,
kde na základû v˘sledkÛ II.Vatikána
vznikla tzv. teologie osvobození, která
JeÏí‰e chápala primárnû jako osvobodite-
le chud˘ch.Teologie osvobození mûla
mnoho odnoÏí, od umírnûn˘ch aÏ po
radikální, kde knûÏí brali do rukou zbranû
a pfiipojovali se k revoluci (za v‰echny
jmenujme knûze, spolutvÛrce kubánské
revoluce, Che Guevaru).Teologie osvobo-
zení „narazila“ na uãitelsk˘ úfiad katolické
církve, kter˘ se po nástupu Jana Pavla II.
k ní vyjádfiil v roce 1984 a 1986. Obû
instrukce v‰ak umoÏÀují umírnûné pojetí,
opro‰tûné od marxistick˘ch premis,
pfiedev‰ím tfiídní nenávisti apod.V Evropû
mûla teologie osvobození své pfiíznivce
v tzv. politické teologii J. B. Metze.
PÛvodnû se zamûfiovala na „teologii po
Osvûtimi“, tento smûr si klade otázku, jak
je moÏné teologizovat poté, co ‰est

milionÛ pfiíslu‰níkÛ vyvoleného národa
ÎidÛ zahynulo ve II. svûtové válce.

Evangelické my‰lení nebylo natolik
uzavfieno modernû a profilovalo se
pfiedev‰ím do tfií pfiístupÛ – liberálního
(smífiení náboÏenství a kultury), christolo-
gického (dialektická teologie K. Bartha)
a teologie „fiádÛ“ (rozli‰ení mezi „náro-
kem zjevení a svûtsk˘mi ,fiády‘“ (str. 172),
napfi. manÏelství, rodina, stát).

„Last but not least“ se Anzebacher
vûnuje principÛm moderní kfiesÈanské
sociální etiky, kde na první místo staví
princip personality (ãlovûk je v ohnisku
zájmu zkoumání, je vnímán jako osoba,
rozli‰uje se lidsko-právní status osoby (ve
smyslu pfiirozen˘ch práv kaÏdého ãlovû-
ka).Autor neopomíjí ani základní pilífie
sociální etiky, solidaritu a subsidiaritu.

Hlavní pfiínos knihy vidím v moÏnosti
(oãima renomovaného filozofa) nahléd-
nout do toho, jak kfiesÈanská sociální etika
reflektuje samu sebe, evangelickou tradici
a v neposlední fiadû souãasnou moderní
spoleãnost a pfiístupy, které vycházejí
z paradigmat postmoderny. Dílo nabízí
v˘bornou pfiehledovou studii, která dá
ãtenáfii nahlédnout do moderního uvaÏo-
vání o sociální spravedlnosti, etice a vzta-
hu kfiesÈansk˘ch církví k tûmto závaÏn˘m
tématÛm.

RovnûÏ je tfieba vyzdvihnout kultivova-
n˘ pfieklad etika K. ·prunka a kvalitní
redaktorskou práci, která zajistila knihu
bez pravopisn˘ch pochybení, coÏ v dne‰-
ní dobû mnohdy není samozfiejmostí.

SSttaanniissllaavvaa ··eevvããííkkoovváá

• • •
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Libor Musil: Ráda bych Vám pomo-
hla, ale..., Brno, Marek Zeman,
2004. 

V knize Ráda bych vám pomohla, ale...
se autor vûnuje v sociální práci relativnû
oÏehavému tématu – kvality vztahu

sociálních pracovníkÛ ke klientÛm

a kvality sluÏeb jim poskytovan˘ch.
Dot˘ká se tak citlivého místa mnoha
sociálních pracovníkÛ, úfiedníkÛ i jin˘ch
zamûstnancÛ v sociálních sluÏbách, ktefií
mají za své „povolání“ poskytovat pomoc
potfiebn˘m klientÛm. Mnoho z nich je
totiÏ pfiesvûdãeno nejen o tom, Ïe ve své
práci koná nejlépe, jak mÛÏe, ale hlavnû
Ïe opravdu a pfiedev‰ím pomáhá sv˘m
klientÛm. S jejich pfiesvûdãením, aãkoliv
mnohdy upfiímn˘m, nemusí v‰ak samotná
klientela, a nûkdy i ‰iroká vefiejnost
souhlasit.A nabourávání tohoto pfiesvûd-
ãení, i kdyÏ v dobrém úmyslu (jak to
chápeme u této knihy), mÛÏe mnohé
sociální pracovníky opravdu „bolet“.
Pfiesto, anebo právû proto je tato kniha
velk˘m pfiínosem do oblasti, o níÏ toho
v ãeské literatufie zatím nebylo mnoho
napsáno. Do oblasti zab˘vající se kultu-

rou organizací poskytujících sociální
sluÏby.

Hlavním tématem této knihy tedy je
kultura poskytování sociálních sluÏeb

v pfiíslu‰n˘ch organizacích, konkrétnûji
pfiístup jejich pracovníkÛ ke klientÛm.
Autor se zde zamûfiuje, za pomoci inter-
pretace mnoha v˘zkumÛ pocházejících
hlavnû z anglosask˘ch zemí, ale i pfiíkladÛ
z praxe v âeské republice a zahraniãí, na
zpÛsob, jak˘m se ustavuje „pfiístup
pracovníkÛ sociálních sluÏeb ke kliento-
vi“. Dûje se tak podle nûj pfiedev‰ím skrze
vyrovnávání se pracovníkÛ s nesourod˘-

mi pracovními podmínkami v organiza-
cích, kdy ãelí mnoha dilematÛm (napfi.
zda poskytnout velmi kvalitní sluÏbu
ménû lidem nebo v hor‰í kvalitû obslou-
Ïit více potfiebn˘ch, kdyÏ má organizace
omezené prostfiedky, apod.).To má
v koneãném dÛsledku velk˘ vliv i na
vlastní „podobu v˘sledku“ sluÏby ãi
pomoci pracovníka kaÏdému klientovi,
a tím pádem i na to, jak „celkovû úspû‰-
ná“ je kaÏdá organizace pfii poskytování
sluÏeb sv˘m klientÛm.

Samotná kniha se ãlení na tfii hlavní
ãásti.V první ãásti autor rozvádí nejdÛle-
Ïitûj‰í pojmy celé knihy – sluÏby sociální

práce, kultura a dilemata pfiístupu ke

klientÛm.

Ve druhé a tfietí ãásti se uÏ podrobnû
vûnuje samotn˘m „dilematÛm“, která
rozdûluje na „v‰ední“ a „strategická“;
ukazuje v‰ak i to, jak spolu tyto dva
druhy dilemat úzce souvisejí.V jednotli-
v˘ch podkapitolách podrobnû rozvádí
kaÏdé z tûchto dilemat a zároveÀ na
pfiíkladech z praxe dokládá rÛzné zpÛso-
by jeho „fie‰ení“ pracovníky v rámci
„zájmÛ“ své zamûstnanecké organizace
i v rámci celospoleãenského mínûní.
Ukazuje, jak tito pracovníci pfii své práci
dilematÛm „ãelí“, a to zpÛsobem aktivním
i pasívním.

V ãásti pojednávající o „strategick˘ch
dilematech a jejich fie‰eních“ uvádí autor
i tzv. operaãní strategie dan˘ch organizací
– tedy skuteãné zámûry a cíle organizací,
kter˘ch pfiedev‰ím mají jejich zamûstnan-
ci ve své práci dosáhnout.

V závûru knihy se pak autor vûnuje
i pochybnostem plynoucím z v˘zkumÛ
o kultufie organizací sociálních sluÏeb,
které ve své knize sám „pouÏívá“, a otáz-
kám, které z tûchto pochybností pfied
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v˘zkumníky, a nejen nimi, dále vyvstávají.
Jak jiÏ bylo napsáno, autor v knize

vyuÏívá mnoha studií, hlavnû z anglosas-
k˘ch zemí, zároveÀ v‰ak uvádí i mnoho
pfiíkladÛ z praxe v âeské republice.
Samotná dilemata sociálních pracovníkÛ
ve vztahu ke klientovi, jeÏ tvofií hlavní
náplÀ této knihy, mapují velmi vûrnû
pomûry v ãesk˘ch organizacích poskytují-
cích sociální sluÏby. Snad kaÏd˘, kdo si
pfieãte kapitoly (pfiedev‰ím o „v‰edních“)
dilematech sociálních pracovníkÛ, o tom,
jak jednají se sv˘mi klienty, si vzpomene,
Ïe nûco takového sám proÏil i jak se
pfiitom cítil.A to buì jako klient, ãi,
v pfiípadû odborníkÛ, jako „poskytovatel
sluÏby“. Uvûdomí si i to, jak mohla „proÏí-
vat“ danou situaci druhá strana a jaké
dÛvody ji k tomu vedly. Kniha je právû
proto velmi ãtivá, srozumitelná, i podnût-
ná v samotné praxi pfii snaze o zlep‰ení
kvality poskytování sociálních sluÏeb.

Psáno v tomto duchu, kniha je pfiíno-
sem pro studenty sociální politiky a so-
ciální práce, pro samotné pracovníky
v praxi, ktefií mají zájem zlep‰it sluÏby
klientÛm i pracovní podmínky v organiza-
cích sociálních sluÏeb, ale dává mnoho
podnûtn˘ch otázek i pro dal‰í v˘zkumní-
ky (viz závûreãná kapitola), ktefií se touto
oblastí zab˘vají, ãi by chtûli zab˘vat.

GGaabbrriieellaa HHllaavvááããoovváá

TTeennttoo ttiittuull mmÛÛÏÏeettee ssttáállee zzaakkoouuppiitt
vv nnaakkllaaddaatteellssttvvíí MMaarreekk ZZeemmaann,,
AAbbssoolloonnoovvaa 3355bb,, 662244 0000 BBrrnnoo,,
ee--mmaaiill:: mmaarreekkzzeemmaann@@vvoollnnyy..cczz

tteell..:: 660088 995599 117799..
DDooppoorruuããeennáá cceennaa jjee 224400 KKãã.. CCeennaa pprroo

vvááss jjee ssee sslleevvoouu 1100 %% ((221166 KKãã)),, ppookkuudd ssii
oobbjjeeddnnááttee aalleessppooÀÀ 55 kkss,, sslleevvaa jjee 1155 %%,,

ppookkuudd ssii oobbjjeeddnnááttee aalleessppooÀÀ 1100 kkss,, sslleevvaa
ããiinníí 2200 %%..

âasopis Sociální práce / Sociálna práca  – Ceny inzerce

2. nebo 3. strana obálky 160 x 230 mm (2 barvy) ..............................15 000 Kã

4. strana obálky 160 x 230 mm (2 barvy)...........................................18 000 Kã

Formát  160 x 230 mm, vnitfiní strana ................................................10 000 Kã

Formát 160 x 115 (80 x 230) mm, vnitfiní strana ................................ 7 000 Kã

Formát 80 x 115 mm, vnitfiní strana .................................................... 6 500 Kã

Formát 40 x 67 mm, vnitfiní strana ...................................................... 5 000 Kã

¤ádková inzerce ......................................................................... 60 Kã za fiádku

Objednávky inzerce a kontakt na redakci:
ASVSP – Sociální práce / Sociálna práca
Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7, 602 00 Brno 
Tel.: +420 549 493 895
e-mail: horak@fss.muni.cz ãi socialni_prace@quick.cz
http://socprace.webpark.cz
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Nízkoprahov˘ klub Pavlaã 
obdrÏel cenu

âeská asociace streetwork vyhlásila
v ãervnu vítûze v˘roãní ceny âASOVANÁ
BOTA.V˘roãní cena âeské asociace
streetwork (âAS) je urãena pracovníkÛm
a zafiízením poskytujícím sociální sluÏby
v nízkoprahov˘ch programech.

Nízkoprahové programy se profilují
podle metody práce – jejich pracovníci
buì sami vyhledávají potfiebné osoby,
nebo alespoÀ co nejvíc sniÏují „práh“
vstupu pro ty, ktefií sluÏbu potfiebují.
Nízkoprahové sociální sluÏby mají velké
spektrum podob – jedná se o terénní
sociální práci nebo nízkoprahová centra –
a jsou urãena mnoha cílov˘m skupinám:
uÏivatelÛm drog, ohroÏen˘m dûtem
a mládeÏi, bezdomovcÛm, prostitutkám ãi
jin˘m skupinám „na okraji spoleãnosti“.

V leto‰ním roce se asociace rozhodla
udûlit cenu ve dvou kategoriích.V katego-
rii pracovník zvítûzila Mgr. Jana
Îení‰ková, vedoucí Kontaktního centra
obãanského sdruÏení Laxus v Hradci
Králové.V kategorii zafiízení získává
ocenûní Nízkoprahov˘ klub Pavlaã
zfiizovan˘ obãansk˘m sdruÏením Ratolest
Brno.Vítûzové v obou kategoriích si
kromû ocenûní odnesou také putovní
plastiky „Bota“ – jedná se o skuteãné
boty pro‰lapané pfii v˘konu tohoto
nelehkého povolání zatesané do dlaÏební
kostky.Autorem obou cen je pardubick˘
pracovník nízkoprahov˘ch programÛ
Michal Zahradník.Vítûzové také obdrÏí
hmotn˘ dar – obleãení od firmy Levi
Strauss, která dlouhodobû finanãnû
podporuje oblast nízkoprahov˘ch progra-
mÛ pro dûti a mládeÏ a hmotn˘mi dary
také V˘roãní cenu âAS.

Kritérii pro rozhodnutí o udûlení ceny
bylo:

1. kvalita odvedené práce
2. pfiínos pro obor na národní úrovni

(práce v asociacích, publikaãní ãinnost,
vzdûlávací ãinnost, práce v poradních
orgánech atd.)

3. typiãnost a ãitelnost práce navrÏené
osoby nebo zafiízení, soulad s dobrou
praxí, eventuálnû pfiíbûh – konkrétní
skutek ãi poãin v roce 2003

Cena je udûlena za skutky v roce 2003
(pfiípadnû za dlouhodob˘ pfiínos vãetnû
roku 2003). Nominace byly vybrány
odbornou radou z celkem 20 do‰l˘ch
návrhÛ. ((rreedd))

Nízkoprahové sociální sluÏby 
– nové metody pomoci pro ty nej-
potfiebnûj‰í

Od roku 1992 se v âeské republice
velmi úspû‰nû rozvíjejí nové metody
sociální pomoci, zcela odli‰né oproti
stavu pfied rokem 1989. Jde o metody
práce, které buì samy vyhledávají potfieb-
né osoby, nebo alespoÀ co nejvíc sniÏují
„práh“ vstupu, aby je potfiební mohli
vyhledat. Nízkoprahové sociální sluÏby
mají velké spektrum podob – jednak jde
o programy streetworku, tedy terénní
sociální práci, a jednak o nízkoprahová
centra – pro uÏivatele drog, pro ohroÏené
dûti a mládeÏ, pro bezdomovce ãi jiné
skupiny „na okraji spoleãnosti“.

ZZáákkllaaddnníí rryyssyy nníízzkkoopprraahhoovv˘̆cchh ssoocciiááll--
nníícchh sslluuÏÏeebb::

– zamûfiuje se na osoby, které nevyhle-
dávají bûÏné pomáhající instituce, a pfii-
tom jsou v nepfiíznivé Ïivotní situaci

– sluÏba je poskytována co nejvíce
v bûÏném (pfiirozeném) prostfiedí tûchto
osob
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– pro realizaci sluÏby není tfieba znát
podrobné údaje o klientovi, ãasto není
potfieba ani znát klientovo jméno

– sniÏují se psychologické, sociální
i technické bariéry, které brání lidem
vyuÏívat tyto sluÏby

CCoo jjee ssttrreeeettwwoorrkk nneebboollii tteerréénnnníí ssoocciiáállnníí
pprrááccee??

Streetwork je metoda, která umoÏÀuje
poskytovat sluÏbu v pfiirozeném prostfiedí
klientÛ – ulice, parky, hospody, kluby,
herny, nádraÏí, tedy v místech, kde se
potenciálnû potfiební pohybují.Terénní
sociální práce sama vyhledává a nabízí
pomoc, a to pfiedev‰ím tûm, ktefií sami
nejsou ochotni vyhledat pomoc nebo to
nedokáÏí.Terénní programy se li‰í podle
tzv. cílov˘ch skupin a jsou oddûlené –
zvlá‰È pro uÏivatele drog, zvlá‰È pro
dospívající dûti a mládeÏ, zvlá‰È pro práci
ve vylouãen˘ch sociálnû slab˘ch lokali-
tách nebo v oblasti prostituce.

CCoo jjee nníízzkkoopprraahhoovv˘̆ kklluubb pprroo ddûûttii
aa mmllááddeeÏÏ??

Nízkoprahové kluby jsou urãeny dospí-
vajícím dûtem a mládeÏi, které tráví svÛj
voln˘ ãas touláním na ulici, v partû ãi
jinak neorganizovanû. Pfiístup do nízko-
prahov˘ch klubÛ není omezen financemi,
zájmem ani ãasem pfiíchodu ãi odchodu,
náv‰tûvníci mají svobodu volby, a to jak
v pohybu v prostoru klubu, tak v chování
i ve volbû vykonávan˘ch ãinností. K po-
bytu v zafiízení není nutná registrace, je
moÏné zde b˘t i anonymnû.

Nízkoprahové kluby mlad˘m nabízejí
mnoho programÛ a vybavení. Zásadní
v˘znam klubÛ je v‰ak hlavnû v jejich
poradenské a preventivní ãinnosti –
umoÏÀují dûtem a mládeÏi si popovídat
nebo se svûfiit se sv˘mi problémy, které
mají moÏnost s pracovníky rozebrat

a fie‰it.Vedení klubu mají na starosti
zku‰ení a ‰kolení pracovníci. Chod
kaÏdého klubu se fiídí pravidly, která
mimo jiné zakazují uÏívání alkoholick˘ch
nápojÛ, drog, násilí ãi ‰ikanu.

Nízkoprahové kluby mlad˘m nabízejí
mnoho programÛ a vybavení: poslech
muziky (kaÏd˘ si mÛÏe donést svoji)
a promítání filmÛ na pfiání, stolní fotbal,
ping-pong, kuleãník, air hockey, lezeckou
stûnu ãi pÛjãovnu sportovního vybavení
na ven, zku‰ebnu s hudebními nástroji
pro mladé zaãínající kapely, v˘tvarnou
dílnu s hrnãífisk˘m kruhem.

CCoo jjee kkoonnttaakkttnníí cceennttrruumm pprroo uuÏÏiivvaatteellee
ddrroogg??

Kontaktní centra jsou nízkoprahová
zafiízení urãená cílové skupinû uÏivatelÛ
drog, kde mohou uÏivatelé drog sami
vyhledat pomoc. Odborní pracovníci jim
poskytují sluÏby a informace zamûfiené na
sniÏování rizik spojen˘ch s braním drog.
Typickou nabídkou jsou v˘mûnné progra-
my injekãního materiálu, sociální a zdra-
votní poradenství, testy na infekãní
choroby a zprostfiedkování léãby. Dal‰ími
poskytovan˘mi sluÏbami urãen˘mi
uÏivatelÛm v nepfiíznivé sociální situaci
jsou napfiíklad hygienick˘ servis, praní
prádla.

Cílem zafiízení je jak sníÏit zdravotní
a sociální ‰kody, které si narkomani
zpÛsobují, tak ochránit spoleãnost pfied
infekãními chorobami a dal‰ími problé-
my.

NNíízzkkoopprraahhoovváá cceennttrraa pprroo bbeezzddoommoovvccee

Jedná se nejãastûji o denní centra nebo
noclehárny – jde o sociální zafiízení
slouÏící lidem, ktefií nemají zabezpeãeny
nezbytné podmínky na pfieÏití.
Bezdomovci mají moÏnost se najíst,
udrÏovat základní hygienu, b˘t aspoÀ ãást
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dne v teple ãi pfiespat a nezmrznout.Tato
zafiízení zároveÀ pomáhají bezdomovcÛm
„odrazit se ode dna“ – vyfiídit si doklady,
najít si bydlení ãi práci. Zprostfiedkovávají
také testy na infekãní choroby – napfi.
tuberkulózu.

DDaall‰‰íí ttyyppyy pprrooggrraammÛÛ::
PPrrooggrraammyy zzaammûûfifieennéé nnaa pprroossttiittuuccii

DÛraz je kladen na riziko sexuálnû
pfienosn˘ch chorob – zdravotní servis,
distribuce kondomÛ a testy na choroby.

PPrrááccee vv ssoocciiáállnnûû vvyylloouuããeenn˘̆cchh llookkaalliittáácchh

Jde o podporu sociálnû slab˘m rodi-
nám, Ïijícím v sociálnû vylouãen˘ch
lokalitách.V âeské republice jde pfiede-
v‰ím o práci v místech, jejichÏ obyvateli
jsou pfiedev‰ím chudí lidé. DÛraz je
kladen na pomoc ke zlep‰ení bytové
situace, hledání zamûstnání, v˘chovu dûtí,
jednání na úfiadech.

PPrrooggrraammyy pprroo ssppeecciiffiicckkéé sskkuuppiinnyy

Existují i dal‰í formy nízkoprahov˘ch
programÛ, které ale v âeské republice
nejsou nebo jsou zastoupeny pouze
ojedinûle. Jde napfi. o práci se squatery
(osobami, které nelegálnû obsadí dÛm),
skinheads, punks, gangy, sprejery, agresív-
ními fotbalov˘mi fanou‰ky (hooligans)
apod.

KKddoo ttoo ppllaattíí??

Mnoho zafiízení se nachází systematicky
ve stavu finanãní nouze. Donátory, tedy
tûmi, ktefií tuto oblast platí, jsou jednak
orgány státní správy – pfiedev‰ím minis-
terstvo práce a sociálních vûcí, Rada vlády
pro koordinaci protidrogové politiky,
ministerstvo zdravotnictví. Dal‰ím zdro-
jem prostfiedkÛ je samospráva – tedy
jednotlivá mûsta a i kraje. Obrovsk˘ podíl
na tom, Ïe nízkoprahové sociální sluÏby
existují, mají ale také nadace, které rozvoj
tûchto sluÏeb financovaly.

Pfiíkladem je oblast nízkoprahov˘ch
klubÛ pro dûti a mládeÏ. Na jejich rozvoji
má „lví“ podíl pfiedev‰ím Nadace rozvoje
obãanské spoleãnosti a její programy
Gabriel a Pomozte dûtem, nebo Nadace
VIA a program Fond mládeÏe firmy Levi
Strauss. ((rreedd))

âeská asociace streetwork (âAS)
sdruÏující nízkoprahové sociální
sluÏby

PPoosslláánníí aa ccííllee

âAS je profesní organizace zastupující
fyzické i právnické osoby pÛsobící
v oblasti nízkoprahov˘ch sociálních
sluÏeb (terénní programy, nízkoprahová
zafiízení pro dûti a mládeÏ, kontaktní
centra).

Jejím hlavním cílem je zvy‰ování kvality
práce v oblasti nízkoprahov˘ch sociálních
sluÏeb, zejména:

– vytváfiením klimatu pro práci v oboru
(síÈuje, napomáhá komunikaci ãlenÛ,
propaguje oblast, atd.),

– podporováním vlastní vnitfiní ãinnosti
na profesionalizaci oboru (vytváfií defini-
ce, standardy, stanovuje mûfiítka kvality,
definuje vyuÏívání supervize, vytváfií
akreditaãní a evaluaãní systém, atd.),

– realizací projektÛ urãen˘ch pro
odbornou vefiejnost (zejména vzdûlávací
a v˘cvikové programy),

– organizací profesních setkání (konfe-
rence, semináfie, pfiípadnû jiné odborné
akce).

¤¤íízzeenníí

âAS je nevládní nezisková organizace,
která nemá vlastní placen˘ aparát.
¤ídícím orgánem je v˘konn˘ v˘bor v ãele
s pfiedsedou, kter˘m je od roku 1999 Jan
âechlovsk˘.
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HHiissttoorriiee

âAS byla zaloÏena v dubnu 1997
pÛvodnû jako profesní organizace sdruÏu-
jící odborníky pÛsobící v oblasti terénní
sociální práce („streetwork“). Pozdûji
zaãala pÛsobit také v programech nízko-
prahov˘ch zafiízeních pro dûti a mládeÏ
(NZDM).V roce 2003 do‰lo k oficiálním
zmûnám v organizaci, které pfiinesly
pfiedev‰ím roz‰ífiení jejího pÛsobení na
oblast nízkoprahov˘ch sociálních sluÏeb

DDoossaavvaaddnníí ããiinnnnoosstt ââAASS

• od 1997 se podílí na pfiípravû a vydá-
vání bulletinu pro sociální prevenci,
pomoc a intervenci Éthum

• 1999 spoluorganizovala konferenci
Kroky do rizika – Ïnû nebo úhor? (Praha
1999)

• 1999–2000 se podílela jako odborn˘
garant projektu na realizaci vzdûlávacích
kursÛ v rámci programu OSF Dûti ulice

• 2001 pfiipravila a realizovala ãesko-
nûmeckou konferenci Terénní práce
s mládeÏí – souãasnost a budoucnost

• od l/2002 realizuje cyklus pravidel-
n˘ch odborn˘ch semináfiÛ na praÏském
magistrátu

• 2002–2003 realizovala Vzdûlávací
program Gabriel 1 a 2 pro pracovníky
nízkoprahov˘ch zafiízení pro dûti a mlá-
deÏ podpofien˘ v rámci programu Gabriel
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti
(dále jen NROS)

• 2003 zrealizovala projekt Podporn˘ch
auditÛ nízkoprahov˘ch zafiízení pro dûti
a mládeÏ ve spolupráci a za finanãní
podpory programu Gabriel NROS

• kvûten 2003 pfiipravila a zrealizovala
konferenci na téma Práce s neorganizova-
n˘mi dûtmi a mládeÏí (praÏsk˘ magistrát)

• 2003 pfiipravila a realizovala ve spolu-
práci s Nadací VIA a firmou Levi Strauss

kampaÀ V˘roãní cena pro pouliãní a klu-
bové pracovníky, urãenou jednotlivci
nebo organizaci za kvalitní práci v oblasti
terénní práce (streetwork) a nízkopraho-
v˘ch programÛ pro dûti a mládeÏ

• podzim 2003 poskytla know-how
a odborníky Nadácii mládeÏe Slovenska
pro spu‰tûní grantového programu
SniÏujeme prahy, kter˘ usiluje o vznik
nízkoprahov˘ch zafiízení pro dûti a mlá-
deÏ na Slovensku

• 2004 upravuje a dokonãuje Standardy
NZDM vytvofiené pracovní skupinou âAS

www.streetwork.ecn.cz

e-mail: cas-street@email.cz ((rreedd))

Chránûn˘ byt pro mentálnû postiÏené

Nov˘ chránûn˘ byt otevfielo v Praze 13
obãanské sdruÏení Pohoda – spoleãnost
pro normální Ïivot lidí s postiÏením.

„V bytû,kter˘ jsme získali s podporou
magistrátu,nalezne svÛj domov aÏ ‰est
dospûl̆ ch lidí s mentálním postiÏením,“
uvedla fieditelka Pohody Ladislava
Dolínková.„Budou zde Ïít podobnû jako
bûÏná rodina.Spoleãnû se starat o domác-
nost,uãit se nov˘m dovednostem nejen zde,
ale napfiíklad i v denním stacionáfii Pohody.
Pro fiadu z nich je to nová zku‰enost.
Rozhodnû v‰ak tímto neztrácejí kontakt se
svou rodinou,“ vysvûtlila fieditelka.

Vstfiícná slova zaznûla od starosty Mâ
Prahy 13 Davida VodráÏky: „Jsme rádi, Ïe
je Pohoda v Praze 13. ÚroveÀ spoleãnosti
se pozná podle toho, jak se umí postarat
o lidi, ktefií potfiebují pomoci,“ dodal.
První patro chránûného bytu tvofií spo-
leãná kuchyÀ, jídelna a sociální zafiízení.
Druhé patro se tfiemi pokoji je pak
privátní zónou kaÏdého klienta.
NepfietrÏitû je v bytû k dispozici asistent,
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kter˘ je nejen odborníkem, ale i rodiãem,
pfiítelem, umí poradit i pohladit po du‰i.

Na rozlouãenou si kaÏd˘ úãastník
odnesl jeden z Pohodov˘ch dárkÛ, které
vlastnoruãnû vyrobili klienti Pohody.

EEvvaa JJaannaattoovváá

BBuuddoouuccíí mmaannaaÏÏeefifiii aa ppoommoocc ddûûtteemm,, jjddee
ttoo ddoohhrroommaaddyy??

V zemích s del‰í tradicí dobrovolné
práce je obvyklé, Ïe ti, ktefií mají v Ïivotû
dostatek (radosti, zdraví, vzdûlání, pfiíleÏi-
tostí), ãást svého ãasu a energie vûnují
tûm, které Ïivot zatíÏil nûjak˘m hendike-
pem.V âeské republice zatím máme
k tomuto stavu pouze nakroãeno. Na
Fakultû managementu Vysoké ‰koly
ekonomické v Jindfiichovû Hradci jsme se
ve ‰kolním roce 2003/2004 pokusili
o kultivaci sociálního kapitálu na‰ich
studentÛ a nabídli jim moÏnost zapojit se
do dobrovolné pomoci dûtem ve vûku
6–15 let v programu Pût P.

Co se pod názvem Pût P skr˘vá?
Pfiátelství, podpora, prevence, péãe
a pomoc dûtem, které mají z rÛzn˘ch
dÛvodÛ, aÈ uÏ zdravotních, sociálních, ãi
jin˘ch, Ïivot sloÏitûj‰í neÏ jejich vrstevní-
ci.V rámci programu pracují dobrovolní-
ci, studenti na‰í fakulty, ktefií pro‰li
intenzívním kursem s psychologick˘m
posouzením pfiedpokladÛ pro úãast
v programu.V˘cvikov˘ kurs se konal ve
dnech 24.–26. 10. 2003, kromû psycholo-
gick˘ch testÛ jsme probrali potfiebná
témata tak, aby studenti byli teoreticky
i prakticky (formou modelov˘ch situací)
pfiipraveni na svou budoucí roli.

Do prvního roãníku programu (druh˘
chystáme spustit v záfií 2004) se pfiihlási-
lo celkem 11 dobrovolníkÛ. Bûhem

programu vzniklo 10 dvojic, které se
scházejí podle pravidel programu a radost
obou stran je zfiejmá. Dobrovolník se
individuálnû setkává s jedním dítûtem na
2–3 hodiny t˘dnû, spoleãné chvíle tráví
napfi. v kinû, cukrárnû ãi klubovnû, podle
jejich dohody. Setkávání si klade za cíl
prospût dítûti – navázat s ním kamarádsk˘
vztah, ulehãit mu postavení mezi jeho
vrstevníky, pomoci mu lépe se zafiadit do
spoleãnosti a b˘t mu oporou. Program
realizujeme ve spolupráci s Hestia –
Národním dobrovolnick˘m centrem
a uskuteãnûní programu v tomto roce
finanãnû podpofiil Krajsk˘ úfiad
Jihoãeského kraje.

Aby pomoc nebyla nahodilá, vytvofiili
jsme na Fakultû managementu V·E
odborn˘ t˘m programu (koordinátorka
programu, supervizorka programu a stu-
dentské koordinátorky), kter˘ se úãastní
práce s dobrovolníky. Po celou dobu
jejich kontaktu s vybran˘m dítûtem mají
studenti k dispozici prÛbûÏnou supervizi,
kde mohou dobrovolníci získat cenné
rady a podporu pro svou práci. SchÛzky
dobrovolníkÛ s dûtmi zatím probíhají ke
spokojenosti v‰ech zúãastnûn˘ch – dûtí,
rodiãÛ, studentÛ i realizaãního t˘mu
fakulty. Do budoucna usilujeme o zdoko-
nalení metodiky ovûfiování efektivnosti
tohoto programu, rovnûÏ bychom chtûli
prokázat pfiínosy programu nejen pro
dûti, ale i pro dobrovolníky. Prací s meto-
dou hodnocení programu Program-Based
Outcome Evaluation studenti získají
zku‰enosti s metodikou vûdecké práce.
Pfii v˘chovû mlad˘ch manaÏerÛ se pfiede-
v‰ím snaÏíme posílit u nich vûdomí
sounáleÏitosti s druh˘mi a potfiebu
pomáhat jin˘m bez nároku na odmûnu.

JJaarroossllaavvaa SSeeddlláákkoovváá
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OBJEDNÁVKA
předplatného

Objednávka pfiedplatného 2004–05
Jméno a adresa objednavatele (PSâ)

Fakturaãní  adresa (PSâ);
uvádûjte prosím tehdy, je-li fakturaãní adresa odli‰ná od adresy zasílací. Platí pro objednávky organizací.

telefonní ãíslo: e-mail:

IâO, DIâ  objednavatele:

Závaznû objednávám pfiedplatné ãasopisu Sociální práce / Sociálna práca na rok*:
2004    �  ks �             2005    �  ks �  

Prosím o zaslání minul˘ch ãísel: *
�  ks 2/2002 Romové v âR �  ks 4/2003 SP v romsk˘ch komunitách
�  ks  1/2003 Vzdûlávání �  ks 1/2004 Standardy kvality soc. sluÏeb
�  ks 2/2003 Náhradní v˘chovná péãe �  ks 2/2004 Rodina a péãe o seniory
�  ks 3/2003 Teorie a metody SP �  ks 3/2004 Komunitní práce

Druh pfiedplatného (vybrané zakfiíÏkujte): *
� studentské – 4 x 59 Kã za rok 2004: celkem 236 Kã
� obãanské – 4 x 89 Kã za rok 2004: celkem 356 Kã
� pro organizace – 4 x 189 Kã za rok 2004: celkem 756 Kã

Platbu provedu*: � sloÏenkou    � pfievodem z úãtu 

Adresa redakce: ââaassooppiiss SSoocciiáállnníí pprrááccee // SSoocciiáállnnaa pprrááccaa

AASSVVSSPP,, FFSSSS MMUU,, GGoorrkkééhhoo 77,, 660022 0000 BBrrnnoo,, 

tteell..:: 554499 449933 889955,, IIââOO:: 4499446655661199
ãíslo úãtu: 777630001/2400
e-mail: socialni_prace@quick.cz
www: http://socprace.webpark.cz/

Podpis/razítko:

Studenty Ïádáme o doloÏení studia (napfi. potvrzení o studiu, kopie ISIC – oboustrannû)
* vybrané vypi‰te nebo zakfiíÏkujte



âasopis vychází ãtyfiikrát v roce a publikuje co nej‰ir‰í spektrum ãlánkÛ relevantních pro sociální práci. âlánky mohou b˘t zamûfieny na
jak˘koliv aspekt praxe, v˘zkumu, teorie ãi vzdûlávání. âasopis má následující strukturu:

1) Editorial; 2) O ãem se mluví; 3) Anketa; 4) Fakta, vyhlá‰ky, zákony, dokumenty..; 5) Pohledy na vûc; 6) Akademické statû; 7) Studentské
práce; 8) ·koly se pfiedstavují; 9) Inspirace pro praxi; 10) Recenze knih; 11) Zprávy, akce, oznámení; 12) Kontakty

âasopis je zamûfien na publicisticko-praktickou a akademickou ãást. Zatímco v ãástech 6 a 7 jsou publikovány zejména texty, které referují
o v˘zkumu a studentsk˘ch pracích, ostatní ãásti jsou koncipovány ‰ífieji a jsou urãeny pro publikování textÛ autorÛ z praxe (informace
o zajímav˘ch projektech, problematick˘ch skuteãnostech v˘konu profese atp.). Nároky na úroveÀ autorsk˘ch textÛ urãen˘ch pro publikaci
v jednotliv˘ch rubrikách jsou odli‰né. Následující pokyny jsou pak adresovány autorÛm do akademické ãásti ãasopisu.

1) Pokyny autorÛm akademick˘ch textÛ
Redakce pfiijímá pfiíspûvky, které odpovídají profilu ãasopisu. Zaslan˘ pfiíspûvek musí b˘t urãen v˘hradnû pro publikaci v ãasopise Sociální
práce / Sociálna práca. Uvefiejnûná staÈ se stává majetkem ãasopisu a pfietisknout její ãást nebo pouÏít obrázek v jiné publikaci lze jen
s citací pÛvodu. Redakce si vyhrazuje právo provádût drobné stylistické úpravy. NevyÏádané rukopisy a pfiílohy se nevracejí.

Nabídka rukopisÛ
Redakci se zasílají tfii provedení rukopisu. Jedno provedení na disketû 3,5 palce ve formátu a dvû ti‰tûné kopie, které neobsahují jméno ani
pracovi‰tû autora. Odkazy v textu, které by mohly vést k identifikaci autora se uvádûjí na zvlá‰tním listu. Recenzní fiízení je oboustrannû
anonymní, práce jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Na základû posudkÛ rozhodne redakãní rada o jejich pfiijetí ãi odmítnutí.
Podle pfiipomínek recenzentÛ mÛÏe b˘t práce vrácena autorÛm k doplnûní, ãi k pfiepracování.

Rozhodnutí o vydání
O v˘sledku recenzního fiízení je autor vyrozumûn. V pfiípadû potfieby je autor vyzván, aby dodal koneãnou verzi práce buì na disketû 3,5
palce ve formátu RTF nebo elektronickou po‰tou. Disketu je nutno oznaãit nálepkou se jménem souboru.

NáleÏitosti rukopisu
Text musí b˘t napsán v souladu s platn˘mi jazykov˘mi normami. Formátování textu odpovídá textové normostranû (tj. 30 fiádkÛ /fiádkovaã 2/
po 60 úhozech). Texty Ïádáme napsané písmem Times New Roman, velikost písma 12, styl písma Normální. Stránky jsou oãíslované.
Poznámky pod ãarou lokalizujte v˘hradnû na konec stati. Prosíme, abyste dodrÏovali standard ãasopisu pro citaci literatury podle
âSN ISO 690 (010197).

1. Titulní strana obsahuje v˘stiÏn˘ a struãn˘ název práce v ãe‰tinû a angliãtinû, jména v‰ech autorÛ, biografickou charakteristiku (do 50 slov)
a v poznámce pod ãarou také kontaktní informaci pro korespondenci.
2. Abstrakt v ãe‰tinû v rozsahu maximálnû 200 slov.
3. Abstrakt v angliãtinû v rozsahu maximálnû 200 slov v angliãtinû.
4. Vlastní text (rozsah maximálnû 5 000 slov)
5. Seznam citované literatury: Autory Ïádáme, aby zv˘‰enou pozornost vûnovali pfiesnému a korektnímu odkazování (viz níÏe). V textu se
odkazuje uvedením autorova pfiíjmení, roku publikace (Korda, 2002) a v pfiípadû, Ïe se jedná o doslovnou citaci, také strany uvedené za
rokem po dvojteãce. Seznam literatury je uveden na konci statû a je v nûm uvedena pouze literatura, na kterou se v textu odkazuje. Seznam
je uspofiádán abecednû podle autorÛ a v pfiípadû, Ïe se odkazuje na více prací téhoÏ autora, jsou jeho práce uvedeny chronologicky. JestliÏe
se odkazuje na práce autora, které publikoval v tomtéÏ roce, jsou práce odli‰eny uvedením písmena a, b atd. u roku vydání.

Citace a odkazy se uvádûjí v souladu s âSN ISO 690 (010197). Vybrané pfiíklady zde uvádíme:
Monografická publikace:
PELIKÁN, J. Základy v˘zkumu. Praha: Karolinum, 1998.
Pfiíspûvky do monografické publikace:
FOUâKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L., FISHER, J. Îivot mezi Ïivoty. Brno: Bollingenská vûÏ, 1992, s. 9–14.
Pfiíspûvek do ãasopisu
WINTER, J. Z trosek likvidace signál celé Evropû. âeskomoravsk˘ profit, 1995, roã. 6, ã. 28, s. 10–11.

Studentské práce akademického charakteru: Snaha o úroveÀ jako u akademick˘ch ãlánkÛ. Pfiedpokládá se pouze ãásteãná znalost
a orientace v dané problematice. PouÏití literatury a citace jako u akademick˘ch statí jsou pfiedpokladem.
Studentské práce esejistického charakteru: Pfiedpokládá se osobní znalost a zku‰enost s tématem z praxe, popfi. jako kritická úvaha nad
skuteãnou praxí. Citace a literatura nejsou podmínkou.

2) Pokyny pro formát recenzí
Rubrika recenze nabízí prostor v‰em zájemcÛm, ktefií chtûjí seznámit ostatní ãtenáfie se zajímav˘mi knihami z oblasti sociální práce a pfiíbuz-
n˘ch oborÛ. Maximální rozsah recenze je stanoven na 1 000 slov. Recenze musí obsahovat pln˘ bibliografick˘ údaj o hodnocené knize
/zpracovan˘ podle âSN ISO 690 (010197)/ a struãnou biografickou informaci (do 50 slov) o autorovi recenze spolu s kontaktem na pracovi‰tû,
pfiíp. e-mailem.
Nabídky recenzí zasílejte ve formátu RTF na disketû 3,5 palce ãi e-mailem.

3) Ostatní rubriky
Pfiíspûvky ostatních rubrik nemají stanoven˘ závazn˘ formát, jejich podoba bude upfiesÀována individuálnû na základû dohody s redakcí.

4) Kontaktní údaje:

Své pfiíspûvky zasílejte na adresu redakce:

âasopis Sociální práce / Sociálna práca
ASVSP, Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7, 602 00 Brno 
Telefon: +420 549 493 895, e-mail: socialni_prace@quick.cz
www: http://socprace.webpark.cz
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