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Predhovor

Milá čitateľka, milý čitateľ,

to, že máte v rukách túto publikáciu pre nás znamená, že máte záujem dozvedieť sa viac o tom, 
ako v málo rozvinutých regiónoch Slovenska aktívne mimovládne organizácie pomáhajú 
svojim zraniteľným spoluobčanom, ktorí si často sami pomôcť nedokážu. 

Keď navštívite niektorú z vylúčených osád, či časti obcí, kde sa na jednom mieste koncentrujú 
ľudia žijúci v generačnej chudobe, zistíte, že sú to prevažne Rómovia. Do hlbokého kruhu 
chudoby sa dostali už tým, že sa narodili do tohto prostredia a každým dňom sa do neho viac 
ponárajú. Je nesmierne ťažké sa z neho vymaniť vlastnými silami. Jednotlivci a organizácie, 
ktoré im pomáhajú, vstúpili do ich životov, svojím láskavým a priateľským prístupom 
si získali ich dôveru a pozornosť a postupne vybudovali cesty, ktorými prichádza 
porozumenie, pomoc a podpora. 

Práce je veľa a v prvých momentoch je ťažké rozhodnúť sa, kde začať. Bývanie, prístup k pitnej 
vode, celoživotná nezamestnanosť, nedostatočné vzdelanie, nízka zdravotná či finančná 
gramotnosť, nevhodné životné prostredie – to všetko sú problémy prítomné takmer v každej 
vylúčenej osade a každý z nich je vážny a spolu s ostatnými tvoria súhrn aspektov, ktoré stoja 
za vylúčením a súčasným antagonistickým prístupom väčšiny majoritnej spoločnosti. 

My v Karpatskej nadácii a Nadácii Ekopolis sme sa zamerali na tých najmenších – na deti 
a ich najbližšiu rodinu a širšiu komunitu, ktorá tvorí prostredie, kde vyrastajú a kde 
sa formuje ich budúcnosť. Veríme, že poskytnutie dobrého vzdelania je najlepším nástrojom 
riešenia chudoby. Je to síce náročná cesta, ale prináša dlhodobý efekt a nástroje na vymanenie 
sa z kruhu generačnej chudoby. Rozvoj kompetencií jednotlivcov umožní ich následnú 
angažovanosť a pomoc celej komunite. Každé dieťa si zaslúži rovnakú príležitosť a pomoc, 
aby mohlo naplno rozvinúť svoje schopnosti. Začať treba už v čase prenatálneho vývinu, 
ranom detstve a pri vstupe do školy, ale aj postupným budovaním rodičovských kompetencií, 
lebo od prístupu rodičov záleží veľa. Každý z týchto krokov má svoj význam a žiadny nie je 
možné preskočiť. Všetky programy ranej starostlivosti, ktoré podporujeme sú súčasťou 
komunitnej práce, ktorá je v týchto komunitách veľmi dôležitá a my ju máme dlhodobo 
zahrnutú do našich stratégií.
 
Táto publikácia predstavuje 12 prístupov a 12 organizácií, ktoré ich implementujú vo viac ako 
dvadsiatich komunitách košického, prešovského a banskobystrického kraja. Každý z nich 
je špecifický v detailoch a postupoch, využíva iné metodiky a prístupy, ale všetkým z nich ide 
o zlepšenie raného rozvoja a starostlivosti o deti, ktoré sa narodili do vylúčeného prostredia. 
Ich cieľom je negatívny vplyv vylúčenia zmierniť a dať týmto deťom šancu na lepší 
a plnohodnotný život. K ich práci sa v publikácii vyjadrujú odborníčky a odborníci, ktorí 
podčiarkujú niektoré výnimočné či zvlášť dôležité aspekty ich práce. Veríme, že budú pre Vás 
obohatením a inšpiráciou.

V mene všetkých kolegýň a kolegov, ktorí na Programe rozvoja rómskych komunít 
spolupracujú, Vám želám príjemné čítanie.

Laura Di�el
Riaditeľka Karpatskej nadácie
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Úvod

Problematika vylúčených komunít je aj napriek silnejúcich inkluzívnym snahám stále 
pálčivou spoločenskou výzvou, na ktorú aktívne reagujú zahraniční donori,  mimovládne 
organizácie, ale aj celoštátne programy podpory. Medzi významné dotačné schémy patrí 
aj Program rozvoja rómskych komunít (ďalej len „PRRK“), ktoré od roku 2015 realizuje 
Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji. 

V súčasnom období sa o vylúčených rómskych komunitách u nás, ale aj v zahraničí vydalo 
množstvo odborných publikácii, monografii  a zborníkov a preto máme viacero kvalitných 
a funkčných odpovedí a metodík na rôzne otázky zlepšenia postavenia vylúčených komunít.  
V práci v marginalizovaných komunitách existujú prierezové témy, ako je komplexnosť 
a holistický prístup, aktivizácia a práca s celou komunitou, ktoré sú pozitívnou skúsenosťou 
viacerých subjektov a organizácii dlhodobo pôsobiacich v senzibilných lokalitách. Publikácia, 
ktorú držíte v rukách prináša v slovenskom prostredí invenčnú tému venovanú novým 
trendom v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len VSRD) 
o deti z vylúčených komunít a je jedným z výsledkov vedecko – odbornej konferencie 
zameranej práve na túto tému. VSRD je kardinálne dôležitá súčasť práce s deťmi 
a ich rodinami, ktorí sú v riziku sociálneho vylúčenia, preto si zasluhuje zvýšenú pozornosť. 
Projekty, ktoré sú v tejto publikácii predstavené dokladujú naliehavosť práce s deťmi 
už od raného detstva a ukazuje sa, že včasné VSRD nie je záležitosť iba jedného odboru 
alebo odbornej činnosti, ale viacerých pomáhajúcich profesií. Multidisciplinarita je preto 
hlavnou charakteristickou črtou predkladanej publikácie a reaguje na potrebu väčšej 
komunikácie a spolupráce v teréne v prospech ľudí z vylúčeného prostredia. Štruktúra 
predkladaného textu reflektuje podobnú líniu. V zborníku nájdete predstavenie projektov 
a  predovšetkým prax v téme VSRD. Publikáciu obohacujú aj pohľady odborníkov s dôrazom 
na multidisciplinaritu, pričom odborná verejnosť popisuje vybrané trendy a dobrú prax 
poskytovateľa VSRD, a to z rôznych aspektov a uhlov pohľadu. Cieľom publikácie 
je prezentovať aktuálne trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách 
na Slovensku, a to vo fokuse viacerých vedných disciplín, ktoré sú odborne ako i prakticky 
prepojené s jej výkonom v bežnom živote. Zborník je určený všetkým, ktorí sa úprimne, ale aj 
odborne snažia o zlepšenie života ľudí v marginalizovaných komunitách a veríme, že bude 
prínosom a inšpiráciou pre ich ďalšie odborné pôsobenie.

Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis ako hlavní organizátori vedecko – odbornej 
konferencie Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku spojili 
odborné príspevky a jedinečnú skúsenosť organizácií zapojených do PRRK nielen s cieľom 
vzájomného zdieľania, ktoré je bezpochyby nevyhnutné, ale aj so zámerom významne 
prispieť k rozvoju predmetnej témy. Konferencia prinášala poznatky o aktuálnych trendoch 
v praktickej realizácii ranej starostlivosti a ponúka priestor na odbornú diskusiu o smerovaní 
ranej starostlivosti a vzdelávania detí v Slovenskej republike. Na konferencií sa stretli 
zástupcovia neziskových organizácií z praxe a vedecká verejnosť z viacerých odborných 

VSRD je chápaná ako systém, ktorý je koordinovaný tak, aby sa deti a ich rodiny dostali k všetkým službám, 
ktoré potrebujú a to skôr ako vo veku 3 rokov. Cieľom VSRD je zabezpečenie potrebnej kontinuity cieleného 
rozvoja dieťaťa od narodenia až po nástup do školského vzdelávania. Programy ranej starostlivosti o deti 
do 3 rokov nie sú v týchto systémoch len službou pre zamestnaných a študujúcich rodičov. Ich úlohou je tiež 
reagovať na rozmanité potreby detí a ich rodiny, ktoré môžu vyplývať aj zo sociálneho, či zdravotného 
znevýhodnenia. VSRD zabezpečuje plynulý prechod do predškolského vzdelávania, ktoré je ponímané 
ako základný predpoklad úspešného školského vzdelávania. Pozri bližšie: VANČÍKOVÁ, K. 2019. Pred bránami 
povinného vzdelávania. In: HALL, R. et al. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. 
Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na: h�ps://todarozum.sk/admin/files/file_879_1582785616.pdf
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pracovísk, pričom spoločne riešili súvislosti a prieniky vedných odborov ako sociálna práca, 
pedagogika a psychológia. Práve multiodborové zameranie výkonu ranej starostlivosti 
je kľúčom k zdieľaniu poznatkov a vedomostí, ktoré sú potrebné k efektívnemu poskytovaniu 
služby ako takej. Z toho dôvodu ako jeden z výstupov PRRK v roku 2019 vznikla web stránka, 
cieľom ktorej je priblížiť jej čitateľom témy súvisiace s ranou starostlivosťou vo vylúčených 
komunitách ako aj ďalšie témy, ktoré ranú starostlivosť ovplyvňujú. Stránka 
www.odperinky.sk má ambíciu prinášať odborné články a zhromažďovať informácie 
venované téme ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách a zároveň prinášať príklady 
dobrej praxe.  Preto si Vás i touto formou dovoľujeme pozvať na jej návštevu. 

2
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OZ Vyrovnávanie šancí

Prešov



Občianske združenie (ďalej len „OZ“) Vyrovnávanie 
šancí rozvíja svoju činnosť od roku 2005. Témou 
vzdelávania detí z vylúčených komunít v spolupráci 
s rodinou sa však organizácia profesionálne zaoberá 
od roku 1993, kedy pôsobila pod názvom Nadácia 
pre rómske dieťa a pripravila stovky detí v niektorých 
vylúčených komunitách na východnom Slovensku 
pre vstup do 1. ročníka ZŠ. 

Aktuálne pôsobí v dvoch vylúčených komunitách – 
v Zborove a v Prešove, kde jej hlavným zacielením 
je prekonávať priepasť medzi deťmi zo segregovaného 
prostredia a bežnými deťmi v rôznych oblastiach 
života, najmä však v téme vzdelávania. Dôležitou 
súčasťou činnosti OZ je práca s rodičmi a celou 
komunitou. Ide o komplexný prístup k riešeniu 
problémov a potrieb detí z týchto komunít. Snahou OZ 
je podporovať nielen deti, ktoré z rôznych príčin 
nenavštevujú predškolskú prípravu, ale aj tie, ktoré 
síce navštevujú materské školy, ale ich dochádzka 
je nepravidelná. Dlhoročné skúsenosti OZ potvrdzujú 
potrebu komplexnosti a intenzívnosti intervencie. 

V prípade VSRD  je nutné kombinovať niekoľko navzájom podporných komponentov:
- podpora, prístup a zotrvanie detí v MŠ;
- dostupnosť kvalitného neformálneho vzdelávania;
- poskytnutie priestoru rodičom, aby rozvíjali svoje rodičovské zručnosti a vzdelávali sa.

OZ v rámci projektu „Veselo a hravo doma aj v škôlke“ aplikuje kvalitatívny a komplexný 
prístup vo vzťahu k starostlivosti o deti. Ciele projektu sú zamerané širokospektrálne. OZ 
primárne podporuje zlepšenie prístupu k deťom z prešovskej Tehelne v prostredí MŠ 
a zároveň zaisťuje bezproblémový prechod týchto detí do prvého ročníka ZŠ. Aktivity 
projektu sú zamerané aj na rozvoj rodičovskej roly a kompetencií a vytvárajú priestor 
pre vzdelávanie v prirodzenom prostredí komunity, ktoré zabezpečujú vopred pripravené 
mentorky.  Ich úlohou je okrem vzdelávania a podpory rozvíjať veľmi úzku spoluprácu v MŠ 
a inými dôležitými inštitúciami v lokalite. OZ v rámci projektu realizuje, okrem priamej 
podpory v rodine, aj besedy s odborníkmi pre celú komunitu a organizuje rôzne kultúrne 
podujatia na podporu zlepšenia komunitných vzťahov. Nezabúda taktiež na rozvoj vzťahov 
medzi rodičmi a deťmi. Za týmto účelom organizuje požičiavanie didaktických hračiek 
a zriaďuje čitateľský klub.

Opis projektu

Pohľad sociálnej práce

Procesy v predškolskej príprave sú vo všeobecnej rovine nastavené za účelom úspešného 
štartu dieťaťa v školskom prostredí. Preto je dôležité, aby vhodná predškolská príprava bola 
dostupná pre všetky deti, najmä pre deti z vylúčených a málo podnetných komunít. Realita 
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Pozri: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Dostupné z: 
h�ps://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/uhp-revizia-vydavkov-skupiny-ohrozene-chudobou.html

Napr. v našom prostredí na tento fenomén upozorňuje český sociológ Ján Keller v knihe Soumrak sociálniho 
státu, 2009

na Slovensku je však iná. Miera zaškolenosti detí, žijúcich v prostredí týchto komunít 
je na Slovensku dlhodobo veľmi nízka. V školskom roku 2017/2018 dochádzalo do materských 
škôl len 31,7% detí vo veku 3 – 5 rokov.  Tento fakt má viacero externých a interných príčin 
a dôvodov. Determinanty nízkej účasti deti na predškolskom vzdelávaní je možné 
identifikovať na úrovni rodiny a prostredia dieťaťa. Do externých determinantov radíme 
nedostatok dostupných MŠ a ich pripravenosť vzdelávať deti z vylúčeného prostredia 
vo všeobecnejších konotáciach (napr. individuálny prístup, inojazyčné prostredie atď.). Medzi 
interné determinanty patrí motivácia rodičov vo vzťahu k vzdelávaniu detí, nadobudnutá 
miera rodičovských zručností, rozsah domácej infraštruktúry ako je priestor na hranie, 
na učenie sa atď. Externé faktory sú systematické, ktoré sú kreované na úrovni štátnych 
inštitúcií napr. v oblasti tvorby koncepcií, nastavenia priorít, výstavby MŠ a pod. Interné 
faktory je možné ovplyvňovať na úrovni organizácii a podporných programov pôsobiacich 
v téme VSRD. Práve túto možnosť využíva aj OZ Vyrovnávanie šancí a pracuje s hodnotami 
rodičov a ich celkovej motivácii v oblasti starostlivosti o deti a tak napomáha k zvýšeniu 
zaškolenosti deti v dvoch komunitách, v obci Zborov a v mestskej lokalite v Prešove.  

3 
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Vzdelanie nepredstavuje vo vylúčených 
komunitách významnú hodnotu, 
predikuje úspešnosť a určitý status 
z pohľadu strednej vrstvy spoločnosti. 
Stále pretrváva predpoklad, že vzdelanie 
pôsobí ako sociálny výťah, čo v súčasnosti 
vyvracajú viacerí autori. Z hľadiska 
efektívnosti práce s deťmi z marginalizo-
vaných komunít je dôležité vplývať 
na celú societu, preto je nevyhnutné 
vhodne zvoliť formu realizácie aktivít 
s deťmi. Zväčša najmenej efektívne 
pre OZ sa ukazujú separátne 
a homogénne skupiny detí bez presahov 
na rodinné prostredie, čo je z hľadiska 
strednej vrstvy bežný spôsob prípravy 
detí pre úspešnosť v školskom prostredí. 
Prostredie vylúčených komunít je odlišné 
a preto tento model „zaškolenia“ 
bez podporných programov pre rodinu je 
najmenej efektívny. Jedným z argumentov je prínos rovesníckeho učenia 
v rámci rodiny, kde je potrebné pracovať na zlepšení vzťahov medzi súrodencami, ktoré môžu 
byť narušené „bojom“ o pozornosť a zdroje. Ďalším je práca so samotnými rodičmi, 
predovšetkým s ich kompetenčným a hodnotovým rámcom, čo prináša veľa práce v oblasti 
motivácie a tréningov. Práve na tieto aspekty sa zameriava vo svojich aktivitách OZ a snaží sa 
poskytnúť priestor rodičom, aby rozvíjali svoje zručnosti a vzdelávali sa, čo podporuje 
aj zmenu postojov k vzdelávaniu detí. Ďalším nie menej dôležitým a zaujímavým aspektom 
je posilnenie vzťahu rodič – dieťa cez zásadu práce vo dvojici a požičiavanie didaktických 
hračiek v tzv. knižnici hračiek a zriadení čitateľského klubu matiek.
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Na Slovensku momentálne neexistuje systémový, štátom podporovaný prístup 
k neformálnemu predškolskému vzdelávaniu. OZ Vyrovnávanie šancí ponúka overené 
metódy spolupráce s rodinou, ktorých cieľom je zvýšiť záujem rodičov o vzdelanie svojich detí 
už od útleho veku. OZ okrem iného pôsobí na jednej z najväčších MŠ v Prešove, ktorú 
ako jedinú v meste navštevujú vo väčšej miere aj deti z vylúčenej komunity z prešovskej 
Tehelne. Práca s rodinami týchto detí je nevyhnutná aj napriek tomu, že deti navštevujú MŠ. 
Okrem toho sa OZ aktívne venuje aj deťom, ktoré nenavštevujú MŠ a to neformálnym 
vzdelávaním, ktoré v rámci projektu Veselo a hravo realizujú vyškolené mentorky, 
pochádzajúce priamo z vylúčenej komunity. Vo svojich aktivitách využívajú Stimulačný 
program pre neformálne vzdelávanie (ďalej len „SPNF“), ktorý bol vytvorený v spolupráci 
s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove v roku 2017, kedy sa realizoval národný 
projekt Škola otvorená všetkým (zapojených bolo päťdesiat materských škôl v rámci celého 
Slovenska). Keďže materiál je veľmi dobre modifikovateľný, OZ ho s obľubou používa 
aj v iných projektoch. 

NF s manuálom je určený deťom, ktoré nenavštevujú MŠ, ale budú zapojené do neformálnej 
výchovy. Obsahuje niekoľko odporúčaní dobrej komunikácie s rodičmi, ktorí sú v tomto 
projekte aktívnymi účastníkmi vzdelávania, ako tútori svojich detí s jasnými pokynmi 
pre deti, tútorov, učiteľku aj pedagogickú asistentku. Prax však ukázala, že ho môžu využívať 
aj vyškolení pracovníci komunitných centier, či mentori, rodičia, skrátka všetci, ktorí sa chcú 
venovať deťom od 3-6 rokov a hľadajú vhodný ucelený materiál. Keďže SPNF bol prvotne 
využívaný v MŠ, kde boli zapojení pedagogickí asistenti, špecifikuje úlohu pedagogických 
zamestnancov na pozícii učiteľky a pedagogického asistenta, ako aktérov neformálneho 
vzdelávania. Rovnako definuje osobnosť a činnosť pedagogického asistenta v neformálnom 
vzdelávaní. V samotnom SPNF autorka popisuje okrem cieľov, úroveň a kompetencie, ktoré 
by malo dieťa pred vstupom do ZŠ dosiahnuť v oblasti reči, jemnej a hrubej motoriky, 
sociálnej zrelosti a matematiky.

SPNF je rozpracovaný do týždenných tém v rámci mesiacov školského roka. Materiál 
je určený pre učiteľky MŠ a je veľmi dobrou pomôckou pre ich prácu na neformálnom 
vzdelávaní hlavne preto, že obsahuje jasné konkrétne aktivity ako pre deti, tak aj pre rodičov 
- tútorov. Navyše aktivitami pre rodičov sa doposiaľ nikto nezaoberal takto cielene 
ako SPNF, ktorý obsahuje aj osvetovú činnosť ponúkanú rodičom na domáce 
„samovzdelávanie“. Súčasťou SPNF sú aj dve prílohy. Jedna obsahuje pracovné listy, ktoré 
učiteľ, alebo mentor využíva s deťmi na stretnutiach alebo ako domácu úlohu. Druhou 
prílohou je pracovný zošit, ktorý môžu využívať pre prácu rodičov - tútorov a detí v domácom 
prostredí. 

SPNF a rozširujúci manuál je zameraný na rozvoj potrebných kompetencií detí pred vstupom 
do základnej školy. Použitie materiálu výrazne zlepší kompetencie dieťaťa potrebné 
pred vstupom do ZŠ pri pravidelných stretnutiach neformálneho vzdelávania a OZ 
Vyrovnávanie šancí ho odporúča v plnej miere využívať všade tam, kde sú zanietení  ľudia, 
ktorí s láskou a záujmom pracujú s deťmi v ranom veku.

Pohľad pedagogiky
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Organizácia sa v rámci svojich aktivít zameriava na dve kľúčové témy. Z pohľadu sociálnej 
práce je to motivácia rodičov k podpore pozitívneho postoja v oblasti vzdelávania detí 
v predškolskom veku. Cielená práca s postojmi a hodnotami rodičov je spojená 
s emocionálnym, kognitívnym a informačným kontextom a cieli k ukotveniu vzdelávania 
v hodnotovom rebríčku rodičov a pozitívnemu postoju k vzdelávaniu detí. Z hľadiska 
pedagogickej praxe je významná snaha organizácie o zdieľanie vlastného metodického 
materiálu a jeho neustále overovanie v praxi a revízia. Systematický didaktický prístup 
pri výkone aplikačnej praxe tak neustále posúva organizáciu vpred v oblasti kvality
a efektivity realizovaných odborných činností.    

Zhrnutie
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Cesta von, občianske združenie
Bratislava



Zlyhávanie detí z vylúčeného prostredia pri nástupe do školy je dôsledkom nevhodných 
podnetov, ktoré im toto prostredie ponúka. Deti majú rôzne zručnosti, vedia napr. rúbať 
drevo, priniesť vodu zo studne, postarať sa o mladších súrodencov, pripraviť jednoduché jedlo, 
prípadne orientovať sa v lese. Tieto zručnosti im pomáhajú prežiť v ich prirodzenom 
prostredí. Na druhej strane sa vôbec nevedia  orientovať v pomeroch strednej triedy. Nevedia 
držať v ruke ceruzku, ich jemná motorika a kognitívne základy sú zväčša veľmi slabo 
rozvinuté. Deti nepoznajú základné čísla, farby, smery a majú veľmi slabú slovnú zásobu 
(spisovný jazyk, s ktorým sa stretnú v škole často vôbec nepoznajú). Nezažili bežné sociálne 
situácie a nemajú ani sociálne skúsenosti, ktoré by ich formovali (napr. neboli na výlete, 
nenavštívili hrad, ani múzeum, nestravujú sa mimo domova a pod). Ich štartovacia dráha 
v školskom systéme je v porovnaní s deťmi zo strednej triedy neporovnateľne horšia.

Pre úspešnosť detí v škole je veľmi dôležité obdobie od narodenia do troch rokov veku, kedy 
vzniká väčšina neurónových spojení v mozgu. Práve pre deti v tomto dôležitom veku OZ 
Cesta von realizuje projekt s názvom „Omama“. Cieľom projektu je podporiť zdravý 
psychomotorický, sociálno-emočný a kognitívny vývin detí vo veku 0-3, pochádzajúcich 
z inak podnetného prostredia vylúčených  komunít, kedy sa formuje základná architektúra 
ich mozgu. Aktivity s deťmi a rodičmi v domácom prostredí realizuje 5 vyškolených žien 
v troch lokalitách - Muránskej Dlhej Lúke, Kecerovciach a Zborove. 

Hlavnou činnosťou ženy - omamy je priama práca v rodinnom prostredí v intenzite jedenkrát 
do týždňa s programom na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych schopností, 
sociálno – emocionálnej stránky a predovšetkým rodičovských zručností.

Predmetný projekt je určený na podporu VSRD  pre deti z vylúčených komunít v Muránskej 
Dlhej Lúke a vo vybranej novej lokalite (Muráň alebo Sirk) cez podporu činnosti omamy 
cez naštartovanie tohto programu v novej lokalite so všetkým čo k tomu patrí – nábor novej 
omamy, sieťovanie s lokálnymi partnermi, nábor nových rodín, intenzívna podpora a tréningy 
pre omamy a realizácia spoločných rodičovských klubov so vzdelávacím obsahom.  

Cieľom projektu nie je nahrádzať alebo suplovať existujúce inštitúcie, ktoré sú zodpovedné 
za VSRD.
 
Jednak omama pracuje priamo v rodine a v prítomnosti matky, aby zvyšovala jej rodičovské 
zručnosti, na druhej strane projekt si kladie za cieľ začleniť omamu ako asistentku priamo 
vo vzdelávacom procese v MŠ. Prostredie MŠ je pre deti z vylúčených komunít veľmi cudzie, 
preto je tam omama veľmi nápomocná. Jej úlohou je pôsobiť na rodiny a aktívne pomáhať 
zvyšovať dochádzku detí z komunít do MŠ. Omama priamo v MŠ pomáha prekonávať 
jazykové a kultúrno-sociálne bariéry a vytvára bezpečnejšie a láskavejšie prostredie pre deti 
v predškolskom veku 4-6 rokov. 

Ďalšími zaujímavými benefitmi projektu je pravidelné stretávanie matiek, ktoré je spojené 
s prednáškami, besedami, ukážkami a lokálne sieťovacie aktivity. OZ Cesta von od projektu 
očakáva, že celkovo podporí 2 omamy, zvýši počet rodín, ktoré dostávajú podporu omamy 
z 15 na 30 a sprostredkuje pravidelné tréningy pre omamy a ich mentorky.

Opis projektu
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Sociálna oblasť na Slovensku vo všeobecnosti trpí nedostatkom kvalitnej propagácie svojich 
aktivít. Organizácie tretieho sektora zväčša svoju energiu a čas venujú užívateľom, získavaniu 
zdrojov na svoju činnosť a administráciu, ktorá je pre donorov nevyhnutným predpokladom 
pre financovanie aktivít a na  propagáciu už nie sú personálne príp. finančné zdroje a ani čas. 

V súčasnej dobe vysokej popularity projektového delenia zdrojov a trhovej liberalizácie 
fundraisingu sa stáva veľmi dôležitou témou komunikácia aktivít smerom k rôznym 
donorom. Jedným zo zdrojov financovania aktivít môže byť aj verejnosť a bežní ľudia 
bez zvláštnej právnej subjektivity. V skutočnosti však platí, že ľudia z vylúčeného prostredia 
na Slovensku stále ostávajú stigmatizovanou skupinou a preto sa nedá očakávať zo strany 
širokej verejnosti masívna podpora činnosti a inkluzívnej práce vo vylúčených komunitách.

Správne nastavená komunikácia smerom k verejnosti má viacero pozitív. Bolo by mylné 
si myslieť, že všetci ľudia na Slovensku sú negatívne nastavení voči vylúčeným komunitám, 
preto v prvom rade správna komunikácia môže osloviť určitú časť verejnosti, ktorej téma 
nie je ľahostajná. Inklúzia je zložitý proces, ktorý vyžaduje veľa práce s exkludovanými ľuďmi, 
ale aj so senzibilizáciou majority a preto osveta a destigmatizácia sú procesy, ktorým môže 
správna komunikácia taktiež napomôcť. OZ vo svojej komunikácii spája všetky tieto atribúty.

Webová stránka OZ obsahuje veľké množstvo rôznych informácii o téme, s ktorou pracujú. 
Nachádzajú sa tam výskumy o dôležitosti práce s deťmi v ranom detstve, efektivite 
vynaložených finančných prostriedkov na VSRD vo vylúčených komunitách, komparácia 
neurónových synapsií detí vyrastajúcich v chudobe a strednej triede a pod. Zo stránky 
je vidieť, že centrálnymi pojmami OZ je pojem chudoby v  širšom ponímaní a generačná 
chudoba ako ju vníma akceptovaná americká autorka Ruby K. Payne. Je potrebné 
poznamenať, že k týmto konceptom sa prikláňajú aj súčasné odborné kruhy v téme (koncept 
generačne reprodukovanej chudoby je prevzatý v slovenskej legislatíve).   

Možnosti podpory sú taktiež zaujímavo spracované. Stránka obsahuje veľa možnosti 
ako prispieť a niekoľko motivačných článkov k tejto téme.        

Pohľad sociálnej práce
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OZ Cesta von funguje od roku 2018 a za 
tento relatívne krátky čas dosiahli viacero 
prestížnych ocenení. Za viaceré spome-
nieme, že získali prvé miesto v ocenení 
za sociálne inovácie v strednej Európe 
Sozial Marie 2019. Táto skutočnosť 
znamená, že OZ svoju propagáciu 
a komunikáciu s verejnosťou nestavia 
na vágnych základoch, ale na reálnych 
výsledkoch v teréne, čo je nesmierne 
dôležité predovšetkým pre dlhodobý rast 
činnosti organizácie. 



Projekt Omama OZ Cesta von sa opiera nielen o aktuálne poznanie pedagogiky, 
ale aj o poznatky z neurovedy, biológie či psychológie, podľa ktorých je rané detstvo obdobím 
obrovských príležitostí, ale i rizík. Prvé roky života človeka sú mimoriadne dôležité, pretože 
počas nich dochádza k výraznej akcelerácii kognitívneho vývinu dieťaťa, k dynamickému 
rozvoju jeho reči a k budovaniu základov ranej jazykovej gramotnosti. Práve preto prebieha 
vo svete živá diskusia o význame kvalitných programov ranej starostlivosti a predškolského 
vzdelávania. Najmä vo vzťahu k deťom z vylúčeného prostredia sa v medzinárodnom 
diskurze akcentuje potreba čo najskoršej intervencie, ktorá  má byť založená na citlivosti 
voči dieťaťu a poznatkoch o význame vzťahovej väzby a blízkosti hlavnej osoby, ktorou 
je v prvých mesiacoch života najčastejšie matka, prípadne otec.     

Filozofia projektu Omama je založená na vedou podporenom poznaní, že dieťa vo svojom 
útlom veku potrebuje prežívať predovšetkým láskyplný vzťah s matkou a otcom 
a pre optimálny rozvoj je nevyhnutý najmä pocit istoty, ktorý mu poskytuje prostredie 
domova. Práve preto majú aktivity povahu terénnej práce a sú založené na práci s celou 
rodinou. Cieľom aktivít je podpora rozvoja rodičovských zručností matiek, na princípe 
zdieľania osvojených poznatkov a skúseností. Projekt Omama korešponduje s  modelom 
rozvoja detí žijúcich v podmienkach sociálneho vylúčenia, ktorý odporúča Rada Európy 
a UNESCO. Matky sa vďaka omamám pripravujú na svoju rodičovskú rolu už počas 
tehotenstva, vďaka čomu dochádza k cielenej rozvojovej stimulácii detí hneď po pôrode. 
Bohatosť interakcií matky s novorodencom vytvára základ ďalších hier, zameraných 
na kognitívny, sociálny a jazykový rozvoj dojčiat a batoliat. Metodika práce s deťmi vo veku 
od 4 mesiacov do 4 rokov vychádza z programu Play Wisely, ktorý čerpá inšpirácie 
aj z pedagogickej koncepcie Márie Montessorri a opiera sa o najnovšie výskumy v oblasti 
vývinovej neurológie.

Základným princípom práce s dieťaťom je jeho prirodzenosť – jeho zmysel pre hru a pohyb. 
Jednoduché pohybové aktivity a manipulácia s predmetmi, ktoré dieťa obklopujú 
sú prirodzeným stimulom vytvárania dôležitých neurónových spojení a sietí, ktorých 
bohatosť určuje aj neskoršie študijné výkony. Psychomotorické hry sú vyberané s ohľadom 
na vek dieťaťa a jeho aktuálny stav s cieľom rozvinúť v maximálnej miere jeho zmyslový, 
pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál. Postupné a systematické 
zlepšovanie sústredenosti, postrehu, orientácie v priestore, cibrenie koordinácie zmyslov 
a postupné rozpoznávanie tvarov, farieb, či dokonca číslic je zárukou pripravenosti detí 
na vstup do materskej školy, v ktorej môžu učitelia vďaka projektu Omama plynule 
pokračovať v cielenom rozvíjaní potenciálu detí. Tento proces prebieha v spolupráci 
s omamami, ktoré nielenže poznajú samotné deti, ale aj rozumejú problémom a potrebám 
komunity, v ktorých vyrástli.  

Pohľad pedagogiky
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Zhrnutie

OZ Cesta von predkladá veľmi zaujímavý model propagácie a komunikácie s verejnosťou. 
Silne vyznieva potreba OZ definovať cieľové skupiny. Tento atribút môže mať dve roviny. Prvá 
dokáže pracovať s verejnou mienkou a slúži na scitlivovanie  majority voči cieľovým 
skupinám a tak prispieva k ich destigmatizácii. V druhej rovine definícia cieľových skupín 
môže oslovovať darcov z radov verejnosti pre podporu aktivít (podľa výročnej správy je 
väčšia časť príjmov OZ kategorizovaná ako dary jednotlivcov). Posledným znakom dobrej 
propagácie je akcent na výsledky práce v teréne, ktoré stoja na reálnych základoch a aplikácie 
z poznatkov z vývinovej neurológie, psychológie a biológie. Tieto poznatky sú previazané s 
praxou cez overené metódy a programy práce, čo prináša svoje pozitívne výsledky.
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0Z Detstvo deťom

Dobšiná



Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 žije v meste Dobšiná 1992 Rómov, čo je 39 % z celého 
počtu obyvateľov mesta. Lokalita Dedičná ulica je lokalizovaná mimo mesta. V štyroch 
bytových domoch sa nachádza 126 nájomných bytov a spolu tu býva 584 obyvateľov. V tejto 
lokalite rozvíja svoje aktivity OZ Detstvo deťom, ktoré zriadilo rodinné centrum od roku 2013.

Rodiny z tejto lokality bojujú s existenčnými problémami a deťom (okrem základnej 
starostlivosti) často nie je venovaná žiadna iná pozornosť. Do školy prichádzajú nepripravené, 
nezvládajú jej základné požiadavky a málo kto ukončí základné vzdelanie. Veľmi skoro 
zakladajú vlastné rodiny aj napriek tomu, že na rodičovstvo nie sú psychicky a ani materiálne 
pripravení. Sumárnym výsledkom je neschopnosť nájsť si prácu a cyklenie v kruhu chudoby. 

Projekt je zacielený pre všetky vekové kategórie navštevujúce rodinné centrum, ktoré OZ 
prevádzkuje. Hlavným zámerom projektu je pokračovať v doterajšej činnosti rodičovského 
centra, kde hlavnými cieľovými skupinami sú najmä  mladé rodiny, dievčatá a chlapci, ktorí 
sú v období orientácie na životných partnerov, školáci a  predškoláci s ich rodičmi.  

Opis projektu
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V OZ vnímajú veľkú potrebu práce s najmenšími deťmi a preto plánujú zintenzívniť a rozšíriť 
svoje aktivity aj o ranú starostlivosť, teda o prácu s deťmi po narodení a najmä s ich matkami. 
Táto práca má prebiehať v rodinnom centre, ale aj v ich domácom prostredí. 

Projekt je zacielený na podporu činnosti rodinného centra, ktoré sa zameriava 
na organizovanie pravidelných stretnutí mladých rodín. Práca s týmito rodinami posilňuje 
budovanie rodičovských kompetencií, asistenciu pri umiestnení detí do MŠ, zlepšovanie 
životných podmienok mladých rodín, nadobúdanie životných zručností a rodinné plánovanie, 
zlepšovanie komunikačných zručností mladých rodičov a ich detí a pomoc rodičom 
pri príprave detí na vyučovanie (samozrejmosťou je účasť rodičov na tejto príprave). 
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Pozri: Atlas rómskych komunít, 20195



V OZ vnímajú veľkú potrebu práce s najmenšími deťmi a preto plánujú zintenzívniť a rozšíriť 
svoje aktivity aj o ranú starostlivosť, teda o prácu s deťmi po narodení a najmä s ich matkami. 
Táto práca má prebiehať v rodinnom centre, ale aj v ich domácom prostredí. 

Projekt je zacielený na podporu činnosti rodinného centra, ktoré sa zameriava 
na organizovanie pravidelných stretnutí mladých rodín. Práca s týmito rodinami posilňuje 
budovanie rodičovských kompetencií, asistenciu pri umiestnení detí do MŠ, zlepšovanie 
životných podmienok mladých rodín, nadobúdanie životných zručností a rodinné plánovanie, 
zlepšovanie komunikačných zručností mladých rodičov a ich detí a pomoc rodičom 
pri príprave detí na vyučovanie (samozrejmosťou je účasť rodičov na tejto príprave). 
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Ďalšou aktivitou OZ v rámci projektu je práca s dospievajúcimi 
dievčatami v klube s názvom „Babinec“. Ide o pravidelné 
stretnutia dospievajúcich dievčat, ktoré sú zamerané 
na výchovu k partnerstvu, k plánovanému rodičovstvu 
a k zodpovednému prístupu k pohlavnému životu.

V centre funguje predškolský klub, ktorý pracuje s metódou 
Montessori. V školskom klube sa pracovníci venujú deťom 
a ich matkám, aby zvýšili úspešnosť detí v škole. 

V OZ ponúkajú v rámci projektu poradenstvo a vzdelávanie 
pre matky v témach tehotenstva a životosprávy, starostlivosti 
o dieťa v prenatálnom období a prípravy na starostlivosť 
o dieťa od narodenia. VSRD je rozšírená o aktívnu účasť 
mentoriek – žien a dobrovoľníčok priamo z lokality, ktoré 
prakticky vedú mladé matky v oblasti starostlivosti o deti.

Pohľad sociálnej práce

V práci vo vylúčených lokalitách je často potrebné hierarchizovať priority. Vo viacerých 
pomáhajúcich profesiách a  sociálnych službách sa pracovníci zamýšľajú nad tým, ktorým 
smerom sa uberať a ktoré problémy a potreby reflektovať ako najpálčivejšie. Kapacity a zdroje 
týchto služieb sú prirodzene obmedzené. Absentuje dostatok personálu, limitujúce 
sú priestory, je potrebné financovať aktivity a réžiu. Na opačnom konci sú potreby 
a očakávania užívateľov, inštitúcii, donorov a verejnosti. Ideálny stav nastáva vtedy, 
ak kapacity a potreby/očakávania sú v rovnováhe. Ako vieme, ideál v praxi neexistuje 
a v praxi je stále nevyhnutné hľadať možnosti a určovať  priority. 

Vhodnou alternatívou v zabezpečení niektorých aktivít je dobrovoľnícka práca, využitie 
potenciálu miestnych nadšencov, prípadne ochotných odborníkov. V súčasnosti 
dobrovoľníctvo zažíva svoje lepšie obdobie a v niektorých krajských mestách fungujú 
dobrovoľnícke centrá, kde je možné osloviť dobrovoľníkov. Existujú agentúry, ktoré ponúkajú 
programy podpory mobility dobrovoľníkov zo zahraničia a naopak. Sú to dobrovoľníci 
z externého prostredia, čo má v kontexte reálií vylúčených komunít svoje výhody a riziká. 

Veľkou výhodou pre organizáciu je možnosť výberu a určité „natypovanie“ dobrovoľníka 
podľa aktuálnych potrieb a zámerov programu. Otázne však je prijatie dobrovoľníka 
komunitou (a opačne) a celkový manažment (hľadanie ubytovania, adaptačná fáza a pod.), 
ktorý s podporou dobrovoľníctva v organizácii súvisí. Za zmienku stojí aj fakt, že dobrovoľníci 
sa potrebujú zorientovať v prostredí, čo trvá nejaký čas a taktiež vyžaduje  podporu. 



Veľmi vhodnou možnosťou je zapájať ľudí priamo z komunít a blízkeho okolia do aktivít 
programu, ale nie ako užívateľov, ale partnerov a kolegov. Práve v rodinnom centre Detstvo 
deťom majú zámer zapojiť do práce s bábätkami, ich matkami a predovšetkým na podporu 
mladistvých prvorodičiek, ženy z miestnej komunity ako mentorky, ktoré v OZ veľmi dobré 
poznajú z doterajších aktivít. Ich úlohou je pôsobiť v teréne a realizovať osvetové 
a edukatívne aktivity v domácom prostredí. 

Tento model (v porovnaní s inými modelmi práce s dobrovoľníkmi) sa z pohľadu PRRK javí 
ako najefektívnejší. Dobrovoľníci z komunity sú nositeľmi hodnôt komunity, detailne poznajú 
ľudí,  potreby a klímu v komunite (denný rytmus, susedské a rodinné pomery, strachy, 
predsudky a pod.), čo je nezameniteľná skúsenosť. V tomto kontexte je pravdepodobnejšie, 
že dobrovoľníčky – členky komunity majú potenciál prinášať akceptované riešenia. 
OZ identifikuje aj  riziká spojené  s pôsobením mentoriek – matiek z komunity, 
ako sú nedostatočné zručnosti a schopnosti mentoriek viesť ďalšie matky. Rizikové sa javia  
aj interpersonálne vzťahy, s čím v určitej miere súvisí aj získanie autority a dôveryhodnosti 
v komunite.

Dobrovoľnícka práca nie je finančne ohodnotená, to však neznamená, že dobrovoľníci nemajú 
očakávania, preto pri práci s dobrovoľníkmi (z externého, či interného prostredia) 
je nevyhnutá podpora zo strany pracovníkov – profesionálov. Primárne je potrebné nastaviť 
personifikovaný manažment, zvoliť dobrý výber, vzdelávanie, tréningy a realizovať pravidel-
né intervízne porady, prípadne ak je to v možnostiach organizácie ponúknuť aj supervíziu.
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Pohľad pedagogiky

Aktivity OZ Detstvo deťom sú okrem iného zamerané aj na tému VSRD. V „Domčeku“, 
v priestore, kde prebiehajú aktivity s deťmi a ich rodičmi (prevažne matkami), možno nájsť 
množstvo montessori materiálu. Deti si teda môžu vyberať z pestrej ponuky rozvíjajúcich 
a logických hračiek. Nejde však len o zakúpené hračky. Časť z nich vytvárajú samotné matky, 
vedené lektorkami, ktoré ich učia ako podporovať rozvoj dieťaťa aj v podmienkach núdze, bez 
vyšších finančných nárokov. Hračky vyrábajú z rôzneho dostupného prírodného, 
ale i odpadového materiálu. 

Matky si hračky nielenže nosia domov a stimulujú prostredníctvom nich všestranný rozvoj 
svojich detí, ale inšpirujú aj ostatné matky v komunite. V herni však možno nájsť aj rôzne 
zakúpené montessori hračky, z ktorých mnohé majú zabudované prvky autokorekcie. Sú teda 
postavené na princípe vlastnej práce s chybou, počas ktorej sa dieťa necíti byť ohrozené hod-
notením zo strany iného. Práca v predškolskom klube smeruje k napĺňaniu hlavného kréda 
pedagogickej koncepcie Marie Montessorri: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.  V tomto 
kréde sú obsiahnuté viaceré princípy, ktoré veľmi súladia aj s potrebami detí 
z marginalizovaných komunít. Jedným z nich je princíp aktivity a pohybu, ktorý vylučuje 
akékoľvek vnucovanie činnosti zo strany dospelého. Preto činnosti v „Domčeku“ nie sú 
riadené tak, tak ako je zvykom  v bežných MŠ.  Dôraz na aktivitu dospelého je položený 
len v etape plánovania, prípravy prostredia, kedy sa uvážlivo volí didaktický materiál 
a prostriedky vo vzťahu k zámerom. V „Domčeku“ sa teda môže jeden deň venovať pozornosť 
rozvíjaniu matematických predstáv, druhý deň rozvoju predčitateľských spôsobilostí a pod., 
no z pohľadu detí sa menia len podnety. Na stoloch či kobercoch môžu nachádzať nové hračky,

Pozri: ZELINKOVÁ, O. 1997. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Márie Montessoriovej a její metody dnes. 
Praha: Portál, 1997.
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ktoré ich pritiahnu a rozvíjajú v sledovanej oblasti. Zároveň „Domček“ funguje na báze 
otvorených dverí, do ktorých môžu vstúpiť deti rôzneho veku, čím sa napĺňa ďalší princíp 
pedagogickej koncepcie Marie Montessorri, princíp vekovej heterogenity.
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Predškolské vzdelávanie, aké ho poznáme 
v našich školách väčšinou počíta
s triedením detí podľa veku, čo v prípade 
niektorých detí z vylúčeného prostredia  
môže predstavovať problém. Veková 
rozmanitosť, ktorá je pre predškolský klub 
prirodzená, znižuje riziko porovnávania 
detí s vopred stanovenou normou/preds-
tavou toho, čo by malo dieťa v danom veku 
už vedieť. Každé dieťa sa posúva vpred 
podľa svojho osobného tempa a porovnáva 
sa so sebou samým v čase. Deti, ktoré 
navštevujú klub pravidelne, si svoj pokrok 
môžu spolu s mamičkami sledovať 
v portfóliu. Pri jeho listovaní ich sprevádza-
jú aj školská psychologička a špeciálna pedagogička, ktoré upriamujú pozornosť matky 
aj dieťaťa na dôležité signály pokroku, čím posilňujú aj sebavedomie detí a ich sebavnímanie 
učiacich sa. Práca s pedagogickým portfóliom však posúva aj rodiča, ktorý si hlbšie 
uvedomuje potrebu rozvíjania konkrétnych zručností v rámci zlepšovania školskej 
spôsobilosti jeho dieťaťa. V podobnom duchu prebiehajú aj činnosti v popoludňajších 
hodinách, keď sa brány „Domčeka“ otvárajú aj školákom. Tí si v prostredí bohatých podnetov, 
využívajúc aj zdroje miestnej knižnice, môžu robiť domáce úlohy a obrátiť sa aj na pomoc 
dobrovoľníkov, či zamestnankyne OZ. Výhodou pre školákov je úzke prepojenie aktivít OZ 
a školy, keďže jeho vznik bol vo veľkej miere motivovaný práve potrebou pedagógov pomôcť 
exkludovaným deťom a ich rodinám zvládať nároky školského vzdelávania.



Zhrnutie

OZ Detstvo deťom zaujímavým spôsobom zapája miestne ženy do činnosti v „Domčeku“, 
čím napĺňa dôležitý princíp dobrovoľníckej participácie, s prínosom prospešných benefitov 
v oblasti akceptovaných riešení zakladajúcich sa na veľmi blízkom poznaní potrieb 
v komunite. Tieto ženy poznajú a šíria priamo v komunite premyslene aplikovaný model 
vzdelávania, ktorý spoznávajú v „Domčeku“. Ide o aplikáciu prínosnej montesorri pedagogiky 
rozvíjanej práve s chudobnými a vylúčenými deťmi a jej priblíženie napríklad cez určenie 
harmonogramu špecifikám detí z vylúčenej lokality v Dobšinej.    
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Centrum pre udržateľný rozvoj

Košice



ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj patrí k organizáciám, ktoré na Slovensku 
pôsobia dlhodobo a majú pozitívne výsledky v lokalitách, kde pôsobia. OZ je tvorcom 
viacerých inovatívnych riešení v oblasti práce vo vylúčených  komunitách na Slovensku. 
Iniciatívu OZ prinášať a testovať inovatívne a invenčné formy práce v prostredí 
marginalizovaných komunít potvrdzujú aj viaceré významné ocenenia.

K takým formám práce patrí aj Feuersteinová metóda inštrumentálneho obohacovania (ďalej 
len FIE).  OZ túto metódu začalo pilotne overovať v školskom roku 2013/2014 na ZŠ vo Veľkej 
Ide prostredníctvom organizovania pravidelného školského popoludňajšieho klubu pre 12 
žiakov, ktorí v roku 2013 začali povinnú školskú dochádzku. Klub vďaka grantom Karpatskej 
nadácie nepretržite pokračuje už šiesty školský rok. OZ pravidelne organizuje aj doplnkové 
aktivity (mentorský program, výlety, stretnutia s rodičmi a pod.), ktorých cieľom je naplno 
rozvinúť individuálny potenciál detí a sprostredkovať deťom zážitky, ktoré sú bežné pre deti 
vyrastajúce v strednej triede. Ambíciou OZ  nie je len práca s deťmi a ich rodinami, 
ale aj realizácia dlhodobého kontrolovaného experimentu, ktorého cieľom je zabezpečiť 
exaktné údaje o vplyve FIE na zlepšenie školských výsledkov a študijného potenciálu žiakov 
z prostredia vylúčených komunít na Slovensku. 

Opis projektu
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Cieľom projektu „Učíme sa učiť“ je pokračovať v organizovaní pravidelného popoludňajšieho 
školského klubu, mentorských a rodičovských stretnutí pre skupinu detí aj v nasledujúcom 
školskom roku. Projekt počíta s kontinuálnou prácou s dvanástimi žiakmi druhého stupňa 
z Veľkej Idy (väčšinou šiestakov v školskom roku 2019/2020) a nadväzuje na doterajšiu 
aplikáciu metódy FIE. Ďalším cieľom projektu je poskytovať podporu aj rodinám zapojeným 
do projektu prostredníctvom pravidelnej práce mentorov. 



V marginalizovaných komunitách, kde pôsobí nezisková organizácia ETP Slovensko 
sa osvedčila práca vo fokusových skupinách. Kluby v slovenskom prostredí môžu mať rôzne 
podoby a zacielenie. Základnou charakteristikou a princípom práce v kluboch 
je nízkoprahovosť. Niektoré nízkoprahy sú zamerané na preventívnu činnosť s cieľom 
zachytiť čím väčšie množstvo nežiaducich javov a stiahnuť ich z ulice do ambulantnej formy 
podpory. Takéto služby sú využívané zväčša vo veľkých mestách a na sídliskách 
s neorganizovanou mládežou. Niektoré nízkoprahové kluby majú neštruktúrovaný program 
s cieľom poskytnutia bezpečného prostredia na využitie voľného času podľa predstáv 
užívateľov s poradenským a podporným presahom.

Nízkoprahovosť nie je definovaná ako  bezbariérovosť vo fyzickom kontexte alebo absencia 
pravidiel, ale ako snaha o odstránenie akýchkoľvek technických, psychologických 
a sociálnych bariér, ktoré by bránili užívateľom vstúpiť do priestorov zariadenia, či využiť 
ponuku poskytovaných služieb. Takéto široké ponímanie nízkoprahovosti posúva tento 
princíp práce k jadru činnosti vo vylúčených komunitách. Pod odstraňovaním technických 
bariér reflektujeme bezplatnosť poskytnutej služby, zaručenú anonymitu a prístupnosť 
prostredia služby (dilema polohy zariadenia vo vzťahu lokalite je veľmi široká téma, ktorú 
nebudeme z praktických dôvodov diskutovať). K eliminácii psychologických bariér patrí 
zabezpečenie bezpečnosti a transparentnosti ako prostriedku na vytvorenie kontaktu 
s užívateľom. Garanciou ochrany a bezpečia by mali byť funkčné pravidlá a interné smernice 
upravujúce postup pracovníkov v krízových situáciách.  

Pohľad sociálnej práce 
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V kontexte voľnosti a neštruktúrovaných aktivít 
je nízkoprahovosť vhodné využívať na začiatku 
aktivít. Klubová činnosť v strednodobom 
a dlhodobom horizonte sa prirodzene fokusuje, hľadá 
si svoje miesto v palete služieb podľa rozvrstvenia 
(napr. podľa veku) komunity, potrieb a záujmov 
užívateľov, možnosti klubu, predispozícii pracovníkov, 
zriaďovateľa a pod. V  organizácii ETP má klubová 
činnosť dlhodobú tradíciu. Predovšetkým ide 
o aplikáciu a overenie metódy FIE v školskom klube 
detí, ktorý má preukázateľné výsledky. Deti zažívajú 
úspech, vzrástol ich záujem o učenie sa, zlepšili si 
slovnú zásobu, rozvinuli abstraktné myslenie, naučili 
sa samostatne naplánovať postup riešenia úloh 
a zrealizovať ho. Deti, ktoré chodia do klubu sú lepšie 
pripravené pre systém vzdelávania. Práca s deťmi 
v školskom klube nefunguje separátne. Organizácia 
uplatňuje komplexný prístup k sociálnemu a eko-
nomickému rozvoju rodín a komunity a aktívne zapája 
členov komunít do riešenia vlastných problémov.



Pozri: TODOR, O.: Research on the usefulness of Feuerstein Method in educating the sociability of children 
aged between 3 and 7 (preschol children). In:  Procedia - Social and Behavioral Sciences 180. 2015

Pozri: HELUS, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004

7

Ako vyplýva z opisu projektu ETP Slovensko, činnosť centra pre udržateľný rozvoj 
je rozmanitá a zameraná na rôzne skupiny detí, mládeže a dospelých ľudí. Z hľadiska VSRD 
sú zaujímavé aktivity založené na metóde FIE, ktorá vznikla viac než pred 60 rokmi 
a je v súčasnosti využívaná vo viac ako 30 krajinách. Túto metódu navrhol a rozvinul izraelský 
profesor Reuven Feuerstein a jej efektivita pri práci s  deťmi z marginalizovaných komunít je 
daná už jej samotnou filozofiou, ktorá je založená na viere v zmenu, v nápravu 
a v zlepšenie. Autor metódy totiž apriórne odmietol argument, že deti v škole zlyhávajú preto, 
lebo nemajú dostatočný intelekt, a tým sa vymedzil voči teóriám, podľa ktorých je inteligencia 
vrodená a nemenná intelektová schopnosť. Metodika teda vychádza z tzv. inkrementálneho 
prístupu,  ktorý je založený na predpoklade, že intelektové schopnosti je možné modifikovať, 
ak sa zmení prostredie a činnosti, ktoré človek vykonáva. Činnosť v školských kluboch 
v rámci iniciatívy ETP v súlade s používanou metodikou FIE vychádza z pedagogického 
optimizmu, ktorý často v školských zariadeniach vo vzťahu k  deťom z vylúčeného prostredia 
chýba. Je pravdou, že pedagogický optimizmus nie je cudzí ani iným organizáciám, ktoré 
pracujú s touto cieľovou skupinou detí. ETP má však výhodu vo využívaní konkrétneho 
programu, ktorého efektivita bola v mnohých krajinách overená. Obsahuje množstvo 
premyslených cvičení, ku ktorým nezriedka postačuje papier a ceruzka a ako vidieť 
vo výsledkoch činnosti ETP, preukázateľný efekt priniesla aj  školákom na Slovensku. Každá 
sada úloh, tzv. inštrumentov, je totiž zameraná na inú kognitívnu funkciu. Stačí 
teda rozpoznať jeho potreby a kognitívna stimulácia môže priniesť želaný výsledok v podobe 
zlepšenia konkrétnych kognitívnych schopností, ale aj v podobe vyššej učebnej motivácie 
a osvojenia si dôležitých učebných stratégií. 

Pohľad pedagogiky
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Pozri: CORNEA, G. G. a TODOR, O.: The Influence of the Feuerstein method in the Psychological Development 
of Preschool Children. In: Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII, Vol. 12(61), Social Sciences Law: 
2019. Dostupné na: h�p://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VII/2019/BULETIN%20I/09_Cornea%20si%20Todor_
BUT%202-2019.pdf
Pozri: TODOR, O. cit. dielo, 2015 

9

Výhody programu FIE môžu čerpať deti v rôznom veku. Je určený pre tri cieľové skupiny: 
1) deti, ktoré potrebujú naštartovať, či zrýchliť kognitívny rozvoj, aby dokázali plniť napríklad 
nároky školy a dotiahnuť sa na úroveň svojich spolužiakov; 2) deti, ktorým môže tento 
program pomôcť predísť ťažkostiam v budúcnosti, napríklad vyhnúť sa školským 
neúspechom a 3) deti, u ktorých je potrebné obnoviť alebo podporiť rozvoj kognitívnych 
funkcií, ktoré boli z nejakého dôvodu nedostatočne rozvíjané, napríklad nedostatočnou 
stimuláciou v období raného detstva. Rozvojový program R. Feuersteina tak môžeme 
považovať za nástroj prevencie, intervencie i kompenzácie. Z pohľadu preventívnej funkcie je 
potrebné zdôrazniť najmä jeho prínos pre deti z vylúčeného prostredia v predškolskom veku. 
FIE preukázateľne zlepšuje školskú spôsobilosť a pomáha naplniť požiadavky psychickej 
vyspelosti budúceho školáka, ktorá sa hodnotí s ohľadom na mentálnu, citovú, sociálnu, 
ako aj motivačnú úroveň jeho pripravenosti na plnenie povinností. Výskumy potvrdili, že deti 
vo veku 3 až 7 rokov, ktoré sa zapojili do takéhoto programu, sa preukázateľne zmenili nielen 
po kognitívnej, ale tiež po socio-emočnej stránke. Zmiernila sa ich emocionálna labilita, 
znížilo sa riziko maladaptívneho správania a adjustačných ťažkostí.   Tieto benefity sa týkajú 
aj detí v školskom veku, ktorým sa venuje pozornosť v rámci iniciatívy ETP. Prostredníctvom 
rôznych cvičení a úloh FIE sa u detí, ktoré navštevujú školské kluby rozvíja ich často 
neodkrytý učebný potenciál a posilňuje ich sebavnímanie úspešného učiaceho sa, ktoré 
následne pozitívne ovplyvňuje aj výkony v škole. Možnosť zažiť úspech z procesu učenia sa 
je v školských kluboch umocnená rešpektom voči osobnému tempu každého jednotlivca 
a atmosférou bezpečia. 
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Zhrnutie

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je etablovaným treťosektorvým subjektom, 
ktorý v našom odbornom prostredí priniesol viacero inovatívnych metodík a pre prácu 
vo vylúčených komunitách prínosných tém. Medzi najvýraznejšie programy patrí 
mentoringový program, pilotné overovanie metódy FIE a pod. Z hľadiska prínosov pre ľudí 
z marginalizovaných komunít je pre nás zaujímavá klubová činnosť so silným dôrazom 
na nízkoprahovosť ako primárnym princípom práce s deťmi a mládežou. Vo vzdelávacom 
kontexte je zaujímavou metódou FIE, ktorá vychádza z presvedčenia, že intelektové 
schopnosti dieťaťa je možné modifikovať, ak sa zmení prostredie a činnosti, ktoré človek 
vykonáva. Metóda je založená na kognitívnej stimulácii, ktorá vychádza z identifikácie 
potrieb dieťaťa a prebieha pomocou pripravenej sady úloh, tzv. inštrumentov. Výsledky, ktoré 
sú známe vo svete, ale ja u nás majú podobu zlepšenia konkrétnych kognitívnych schopností, 
ale aj vyššej učebnej motivácie a osvojenia dôležitých učebných stratégií.    



Komunitné centrum menšín

Veľký Krtíš



OZ Komunitné centrum menšín vzniklo v roku 2001 a jeho činnosť sa orientuje najmä 
na podporu vylúčenej komunity v meste Veľký Krtíš prostredníctvom realizácie integračných 
projektov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a osvety. OZ od roku 2015 
prevádzkuje komunitné centrum (ďalej len „KC“), kde vznikol vhodný priestor pre prácu 
s miestnou komunitou. 

Projekt, ktorý realizuje OZ má tri nosné časti. Prvou je veľmi pálčivá téma zdravia 
vo vylúčených komunitách, druhou a súvisiacou oblasťou je výchova k zodpovednému 
rodičovstvu a poslednou je práca na zlepšení postavenia žien v komunite.  

Medzi vysoko prioritné oblasti práce v marginalizovaných  komunitách patrí veľmi široká 
oblasť zdravia. Ľudia v týchto lokalitách žijú zo dňa na deň a svoje zdravotné problémy riešia 
zväčša v aktuálnom čase zhoršenia zdravotného stavu alebo pri akútnych bolestiach. Veľmi 
dôležitou témou v strednej triede a v majoritnej spoločnosti sa stáva prevencia a včasné 
zachytenie priebehu choroby. Tieto dôležité atribúty vo vylúčených komunitách chýbajú. 
Ľudia zväčša riešia svoja potreby na poslednú chvíľu, čo nesie mnohé riziká. Nejde tu však len 
o sekundárne potreby ako napr. kontakt s úradmi, ale i tie primárne, fyzické potreby 
jednotlivcov  (napr. strava, ochrana života a bezpečie a pod.), ktoré sa dotýkajú predovšetkým 
i samotných detí.

Snahou OZ prostredníctvom aktivít projektu „Zlepšenie postavenia rómskych žien a zvýšenie 
zdravotnej gramotnosti“ je ponúknuť deťom a ich matkám základné informácie z témy 
zdravotnej gramotnosti. V oblasti zdravia je úlohou OZ zvýšiť podiel zaočkovaných detí 
v meste Veľký Krtíš, konkrétne vo vznikajúcej vylúčenej  komunite v záhradkárskej oblasti. 
Túto tému chcú preniesť aj do iných obcí okresu Veľký Krtíš prostredníctvom spolupráce 
s miestnymi pediatrami. Ďalej OZ šíri osvetu zdravia, prispieva k zlepšeniu prevencie vzniku 
infekčných chorôb, podporujú tému pravidelnej deratizácie a dezinsekcie v 10 obytných 
domoch a v 136 obydliach, ktoré sa nachádzajú v meste Veľký Krtíš. So zdravím veľmi úzko 
súvisí aj tabuizovaná téma sexuálnej výchovy, plánovaného rodičovstva a predčasných 
tehotenstiev. OZ aj v tejto téme rozvíja svoje aktivity a preventívne pôsobí na dievčatá 
v komunite.

Opis projektu
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Pohľad sociálnej práce

Prostredie veľmi silno determinuje vývin človeka. Podľa Oscara Lewisa je kultúra chudoby 
kultúrou v tradičnom antropologickom ponímaní, ktorá poskytuje ľuďom návod na život 
a pripravený súbor riešení problémov. Plní významnú adaptačnú a inkulturačnú 
(socializačnú) funkciu. Predstavitelia kultúry chudoby vykazujú podobnosť v rodinných 
štruktúrach, medziľudských vzťahoch, zvykoch, hodnotovom systéme a v orientácii v čase 
naprieč rôznymi krajinami a kontinentmi.   Vlastná interpretácia človeka je v tomto kontexte 
značne závislá od hodnotenia a postojov okolia. 

Náhľady na ženy vo vylúčených  komunitách sú znevýhodňujúce v rôznych aspektoch života, 
najmä pri hľadaní vhodnej práce, dosahovaniu vzdelania, starostlivosti o domácnosť a deti.    

Pozri: LEWIS, O.: La Vida: A Puertorican Family in the Culture of Poverty - San Juan and New York. New York, 
1956
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11



Tieto stereotypné postoje môžu veľmi negatívne vplývať na vlastný sebaobraz, sebavedomie, 
pocit sebestačnosti a nezávislosti. Ženy v týchto komunitách sú vnímané v submisívnej 
pozícii. Samé sú okolím presvedčované a napokon aj uveria svojej pozícii v komunite. Tieto 
ženy vyrastajú v prostredí s takýmito hodnotami, preto ich vnímajú ako svoj „osud“. Ženy sú 
od útleho veku v rodine utvrdzované, že sú závislé od dominancie mužov, ktorí sú v komunite 
viac podporovaní napr. v dosahovaní vzdelania.

Z pohľadu podpory rómskych komunít a emancipácie rómskych žien je dôležité, že v rámci 
činnosť OZ sú reflektované aj témy, ktoré sú zamerané na zmocňovanie (empowerment) žien. 
Medzi hlavné aktivity v tejto oblasti patrí prezentácia pozitívnych vzorov z radov úspešných 
žien, čo môže pôsobiť ako motivácia pre ostatné. Ďalej je to práca na posilňovaní sebavedomia 
žien cez neformálne stretnutia. Dôležité je aj zapájanie žien do života vo verejnej sfére, 
kde môžu získať kontrolu nad dianím okolo seba a vlastným životom. OZ má v tomto kontexte 
zámer založiť poradný orgán alebo „sekciu“ v KC, ktorá je zložená z miestnych aktívnych žien.
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Medzi hlavné a dôležité atribúty zmocňovania ľudí patrí podpora schopnosti rozhodovať sa. 
Určité schopnosti človek nadobudne od narodenia (napr. schopnosť pohybu) a iné sa naučí 
v priebehu života. Jednou z naučených schopnosti je aj schopnosť rozhodovať sa. V prostredí, 
ktoré značne limituje možnosti rozhodovania o vlastnom živote, tam kde nie sú alternatívy, sa 
človek v podstate nikdy nemusel rozhodovať, táto schopnosť nie je rozvinutá. Človek nemá 
ambície, jeho svet je ochudobnený o možnosti a alternatívy a preto ak chceme, aby ženy 
vo vylúčených komunitách boli zmocnené, je potrebné ich najprv viesť k schopnosti 
rozhodovať sa, ukazovať alternatívy a možnosti v živote. Práve s týmto prvkom OZ pracuje 
a následne ho rozvíja v kontexte parcitipatívnych foriem rozhodovania.    

Pohľad sociálnej práce

Aktivity KC otvárajú ženám, matkám, priestor rodičovského poznania pre zdravší život 
komunity. Vďaka prevencii OZ je vytvorený dobrý základ pre dostupnú starostlivosť a jeho 
služby majú adresný dosah na podporu prenatálneho a raného vývinu detí. Výchova rodičov 
je z hľadiska podpory zdravia dieťaťa kľúčová a implikuje významné a pre komunitu vypuklé 
témy.  



V rámci prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra (ďalej len FASD) OZ zaškoľuje 
nastávajúce matky o špecifikách a limitoch, ktoré postihnutie prináša. Komunita tému prijala 
ako dôležitú súčasť svojich aktivít a je tejto senzitívnej oblasti otvorená. Je zaujímavé, 
že v komunite sa vďaka KC rámcuje nový potenciál lokálnych expertov na špecifické 
inkluzívne potreby spojené s FASD, čo prináša trvalo udržateľný princíp a výrazný rozvoj tejto 
témy v komunite. V téme FASD existuje niekoľko vedeckých programov, ktoré sa zameriavajú 
na vzťah rodič – dieťa, preto ich považujeme za inšpiratívne a zaujímavé pre aplikáciu 
v komunite, kde pôsobí OZ. 

Tieto programy vychádzajú z vedeckej práce M. J. O'Connora, ktorý s kolegami popisuje vplyv 
raných interakcií medzi matkou a dieťaťom a jeho pripútanosťou počas detstva až po neskorší 
vývoj psychiatrických symptómov u detí s FASD. V terapii O'Connor ponúka dyadické 
intervencie zamerané na vzťahy v ranom detstve. Hoci je dyadická terapia silne výskumne 
podporená v teórii FASD, boli k nej vytvorené iba dva známe a vedecky overené programy 
na dojčatách a batoľatách s FASD. Program Breaking the Cycle (ďalej len BTC) v Toronte 
prináša zásah zameraný na vzťahy medzi závislými matkami a ich malými deťmi. Ide 
o komunitný program z roku 1994. Efektivita BTC programu, konkrétne vzťahu medzi 
závislou matkou a dieťaťom, v porovnaní s kontrolnou vzorkou hovorí o znižovaní užívania 
návykových látok u matiek, zlepšovaní duševného zdravia matky, zvyšovaní vzťahovej 
kapacity matky a následne zlepšovaní adaptačných výsledkov detí s FASD. 

Druhý program Strategies for Enhancing Early Development Success – Infants and Toddlers, 
SEEDS-IT,   bol vytvorený pre pestúnov a adoptívnych rodičov, ktorým boli zverené dojčatá 
a batoľatá s diagnózou FASD. Ten je momentálne predmetom štúdie. 

Pre rodičov detí s FASD bola vo svete vyvinutá celá škála vzdelávacích programov, na niektoré 
sme poukázali vyššie, no na Slovensku ju vo vylúčenej  komunite, okrem OZ, systematicky 
ešte nikto neaplikoval. V tejto téme je OZ odvážnou lastovičkou.

Veríme perspektíve, že obsahy programov pre MŠ i ZŠ vo vylúčených komunitách sa vďaka 
OZ prepoja na edukáciu učiteľov v oblasti FASD. Ide o informácie o efektívnych 
preventívnych stratégiách riadenia správania detí s FASD a nástroje na podporu 
ich inkluzívnej advokácie. Deti a rodiny s FASD vyžadujú jeden komunitný plán starostlivosti 
a podpory a nie separátne individuálne vzdelávaco - výchovné programy (IVVP), plány 
výchovných opatrení, či plány sociálnej práce s rodinou a pod. KC sa veľmi prirodzene darí 
redukovať bariéry a stigmy, ktoré prinášajú účinnú prevenciu a intervenciu pri poruchách 
FASD.
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Pozri: KOREG G.: Breaking the Cycle (BTC) - 20 years of breaking records in managing addicted mothers 
and their young children.In:  J. Popul Ther Clin Pharmacol. Vol. 21 (3) Canadian Society of Pharmacology 
and Therapeutics: 2017. Dostupné na: h�ps://jptcp.com/index.php/jptcp/article/view/594/519

Pozri: PETRENKO C. L.: Positive Behavioral Interventions and FamilyS upport for FetalAlcoholSpectrumDisor-
ders. In: Current development aldisorders reports. Vol 2(3), 2015. Dostupné na: h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4569135/ 

Individuálny výchovno-vzdelávací program – pozri bližšie: h�ps://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelava-
ci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/novy-podadresar/
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Zhrnutie

Postavenie žien vo vylúčených komunitách je exaktným príkladom fenoménu double 
marginalization (zdvojená marginalizácia), kde ženy sú endogénne segregované na základe 
pohlavia a exogénne na základe príslušnosti k vylúčenej komunite. S týmto fenoménom 
sa snaží pracovať aj Komunitné centrum menšín prostredníctvom zmocňovania 
(empowerment) žien, ktorého výslednicou je získanie kontroly nad vlastným životom, 
zvýšenie sebavedomia, pocitu sebestačnosti a nezávislosti. Prínosy zmocňovania sú 
evidentné, okrem iného aj v oblasti zdravotnej výchovy a preventívnej práce vo vylúčených 
komunitách s FASD, čo v slovenskom prostredí, okrem činnosti OZ, nie je ešte systematicky 
uchopené. 



Človek v ohrození n.o.
Bratislava



Začiatky neziskovej organizácie Človek v ohrození (na Slovensku v roku 2016 došlo k fúzii 
organizácie Človek v ohrození a Člověk v Tísni, pobočka Slovensko s terajším názvom Človek 
v ohrození) sú spojené s českou humanitárnou organizáciou Člověk v Tísni o.p.s. Túto 
skutočnosť vidíme napríklad v uplatňovaných metodikách práce a vo vedení administratívy 
(napr. využívanie programu ARUM). Časom sa aj slovenská pobočka vypracovala 
na organizáciu, ktorá v téme KC určuje trendy a prináša rozvoj v oblasti inovatívnych metodík 
práce. 

Ak hovoríme o tvorbe a využívaní metodík v praxi, reflektujeme snahu tejto organizácie 
o profesionalizáciu, štandardizáciu a systematizáciu poskytovaných služieb. Profesionalizá-
cia chráni užívateľa pred nevhodnými zásahmi zo strany pracovníkov, štandardizácia 
inšpiruje kolegov z odboru a systematizácia ponúka priestor na efektivitu a pozitívne 
výsledky.  

Opis projektu
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Projekt „Zvýšenie dostupnosti a kvality doučovania 
v marginalizovaných rómskych komunitách“ v organizácii 
Človek v ohrození zamerali na deti vo veku 6 až 8 rokov. 
Tieto deti sú „absolventi“ programu predškolskej prípravy, 
ktorý už dlhšie funguje v KC. Zámerom projektu je v tomto 
kontexte podporovať deti prostredníctvom doučovania 
v ďalšom vzdelávaní a tak (spolu s predškolskou prípravou) 
začať nastavovať dlhodobú intervenciu v oblasti 
vzdelávania. Ďalším cieľom je zlepšiť doučovanie detí 
vo veku 6 až 8 rokov cez vytvorenie metodiky práce s touto 
cieľovou skupinou. V projekte je taktiež zakomponovaná 
podpora a budovanie ľudského kapitálu prostredníctvom 
metodickej a supervíznej podpory zamestnancov KC. 

Aby sa tieto ciele dosiahli, v rámci projektu prebiehajú viaceré obsahové aktivity. Ako prvý 
krok je možné vnímať vytvorenie metodiky pre doučovanie týchto detí. Metodika sumarizuje 
nielen kompetencie, ktoré má dieťa ovládať a spôsoby ich rozvíjania, ale poskytuje 
pracovníkom praktické návody pre pravidelné doučovania deti a ukazuje možnosti 
pre zapojenie rodičov (napr. cez neformálne stretnutia, realizáciu doučovania v domácom 
prostredí a pod.). Spracovaná metodika je dostupná v elektronickej verzii aj kolegom z iných 
KC a je priebežne aktualizovaná o nové poznatky z praxe. 

Ďalšou aktivitou projektu je vzdelávanie, supervízna a metodická podpora zamestnancov, 
ktorí si vytvorenú metodiku priebežne osvojujú pri doučovaní detí. Nezisková organizácia 
v projekte myslí aj na vybavenie KC. Predovšetkým grant využíva na zakúpenie pomôcok 
a edukatívnych hračiek pre detí, aby v KC mali dostatok materiálu na doučovanie a zapojenie 
rodín. 



Nezisková organizácia Človek v ohrození prevádzkuje na Slovensku 4 KC vo vylúčených 
komunitách na východnom Slovensku a jedno zariadenie pôsobí v Plaveckom Štvrtku, 
v okrese Malacky. Medzi najväčšie devízy práce neziskovej organizácie v tejto téme patrí 
dlhodobé a kontinuálne pôsobenie KC v lokalitách. Tieto atribúty predikujú vytvorenie 
vzťahov s miestnymi lídrami, dobrú znalosť lokalít a pozitívne know - how, ktoré vychádza 
zo skúseností zo zahraničia, ale aj z práce na Slovensku. 

Samosprávy majú v oblasti rozvoja marginalizovaných komunít silné kompetencie a široké 
možnosti. Môžu využívať externé zdroje na investičné a neinvestičné projekty, zamestnávať 
ľudí cez nástroje určené na zníženie dlhodobej nezamestnanosti, zakladať sociálne podniky, 
zriaďovať sociálne služby, budovať infraštruktúru a pod. Napokon, samosprávy sú tie, ktoré 
nemajú len nástroje, ale aj zodpovednosť voči vlastným občanom. Preto pre činnosť KC 
je primárnym partnerom samospráva, čo si v neziskovej organizácii Človek v ohrození 
bezpochyby uvedomujú. Ďalším dôležitými partnermi pre KC sú vzdelávacie inštitúcie, 
zamestnávatelia v lokalite a všetci tí, ktorí vstupujú do profesionálnych a súkromných 
vzťahov s užívateľmi služieb. KC je v prvom rade verejný priestor určený na dialóg týchto 
aktérov.

KC neziskovej organizácie reflektujú potreby komunít, v ktorých pôsobia. Viaceré lokality sú 
bez požadovanej infraštruktúry s nevhodnými podmienkami na bývanie. Vzdelanie v týchto 
komunitách nie je cenené a hodnotovo preferované. Škola nie je priestor, kde sa deti naučia 
zručnosti potrebné pre prežitie v podmienkach vylúčenia, marginalizácie a absencie zdrojov, 
preto ani rodičia nevidia v dosiahnutí vyššieho vzdelania zmysel. Deti v nepriaznivých 
a nevyhovujúcich podmienkach často nemajú fyzický priestor na učenie sa a preto im tento 
priestor často ponúkajú KC.

Doučovanie delíme podľa počtu osôb na individuálne a skupinové. V rámci individuálneho 
doučovania jeden pracovník/dobrovoľník doučuje jedno dieťa. Táto forma doučovania 
sa využíva v menších lokalitách, alebo za účastí väčšieho počtu personálu na doučovanie 
a je veľmi efektívna z hľadiska udržania pozornosti dieťaťa a výsledkov.

Skupinové doučovanie je spojené s rozdelením detí na jednotlivé triedy. V tejto  forme dokáže 
pracovník doučiť viac detí, ale rizikom je nižšia pozornosť a viac rušivých vplyvov. 
Doučovanie sa môže odohrávať v škole, v KC a v domácom prostredí dieťaťa. Najlepšie 
je doučovať dieťa doma (ak sú na to vytvorené podmienky). Nevyhnutným predpokladom 
pre efektívny proces doučovania je nadviazanie spolupráce so školami, ktoré môžu poskytnúť 
literatúru a informácie o učive. Ďalej je potrebné spolupracovať aj s rodičmi, ktorí sú nositelia 
zodpovednosti za vzdelanie svojich detí.
 
Investícia do vzdelania je investícia do budúcnosti. Perspektívy budúcnosti pre ľudí 
z prostredia vylúčených komunít sú vzdialené,  preto veľkou otázkou v téme doučovania 
je motivácia detí, ale aj práca s rodinou. V rámci doučovania je možné realizovať rôzne
 exkurzie, prispôsobiť obsah úrovni a potrebám užívateľov a pracovať neformálne, čo môže 
pôsobiť motivačne.   
 

Pohľad sociálnej práce
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Metodika predškolskej prípravy v KC, ktorú vypracovala organizácia Človek v ohrození, 
je voľne dostupnou publikáciou, ktorú vypracovali odborníčky na sociálnu prácu a na oblasť 
vzdelávania predškolákov z marginalizovaných komunít. Metodika služby predškolskej 
prípravy v prvom rade popisuje význam dôsledného zmapovania prostredia konkrétnej 
komunity, pre ktorú má byť služba určená. Mapovanie prostredia je dôležité nielen vo vzťahu 
ku komunite samotnej, ale aj vo vzťahu ku celej obci a iným službám, napríklad dostupnosti 
vzdelávania v klasickej MŠ. Metodika zároveň popisuje možnosti testovania detí zapojených 
do predškolskej prípravy tak, aby bolo možné sledovať ich posun v jednotlivých schopnosti-
ach a zručnostiach, ktorých rozvíjanie si kladie metodika za cieľ. Ide o možnosť, 
ako vyhodnocovať úspešnosť programu na individuálnej úrovni. Publikácia pojednáva 
v ďalších častiach o konkrétnych praktických otázkach, na ktoré treba pri plánovaní 
a realizácii predškolskej prípravy myslieť, napríklad o poskytovaní stravy, materiálnom 
zabezpečení detí, štruktúre komunity, sprevádzaní detí a ľudskom potenciály komunity. 
Organizácia Človek v ohrození v tejto časti ponúka tri príklady, ako funguje predškolská 
príprava v troch rôznych KC.

Pohľad psychológie
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V časti, ktorá sa venuje pedagogickým aspektom 
popisujú autorky ako hlavné príčiny zlyhávania 
predškolákov z marginalizovaných komunít, tak aj 
prehľad navrhovaných aktivít a postupov ako 
jednotlivé oblasti (hrubá a jemná motorika, 
grafomotorika, komunikačné zručnosti, matem-
atické predstavy, orientácia a farby, sociálny 
a emocionálny vývoj, sebaobsluha a hygienické 
návyky) rozvíjať. Metodika okrem návrhov konk-
rétnych aktivít ponúka aj 11 návrhov mesačných 
plánov spolu s potrebnými pomôckami, diagnos-
tický nástroj na prehľad rozvoja schopností a návrh 
zariadenia a vybavenia predškolských klubov v KC.

Pre celkové nastavenie metodiky, edukatívnej 
a formačnej činnosti v KC je dôležitá profesionálna 
kooperácia školského psychológa v tíme pomáha-
júcich profesionálov. Pôsobenie školského psycholó-
ga môžeme konceptualizovať podľa Nábělkovej 
do nasledujúcich oblastí: 
- problémy deti v učení – diagnostika školskej zrelosti, porúch učenia  a pod., motivácia 
a stratégie efektívneho určenia, zostavovanie kompenzačných a suportívnych programov 
so zapojením rodičov a pedagógov;
- problémy detí v správaní – zostavovanie a aplikácia programov prevencie správania 
(impulzívnosť, agresivita) a tréningov pozitívneho správania sa (prosociálnosť, emapatia);
- profesijná orientácia  - diagnostika schopností, osobnostných vlastností a záujmov detí, 
ako aj tvorba vhodných programov profesijnej orientácie;
- interpersonálne vzťahy – práca s prežívaním nepohody, strachu a stresu detí, ktoré vstupujú 
do interpersonálnych vzťahov. 15



Pozri: NÁBĚLKOVÁ, E.: Model práce školského psychológa s dôrazom na pomoc rómskym žiakom. In: Školní 
psychológ/ Školský psychológ, Asociace školní psychologie, Vol. 13, No 1- 2. Brno. 2012. Dostupné na: 
h�ps://www.researchgate.net/profile/Eva_Nabelkova/publication/280384715_Model_prace_skolskeho_
psychologa_s_dorazom_na_pomoc_romskym_ziakom/links/55b39b5a08aed621de00	db.pdf

15

Spolupráca pomáhajúcich profesií z prostredia komunitných centier s psychológmi je teda 
z pohľadu prínosov v praxi nielen potrebná, ale z hľadiska dopadu vysoko potrebná. 
Efektivita intervencií v KC je násobená pôsobením odborníkov v školskom, prípadne v iných 
prostrediach, čo predstavuje optimálnu formu podpory pri snahe o zmenu správania, 
motívov konania či prácu s vnútorným prežívaním jednotlivca.
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http://www.researchgate.net/profile/Eva_Nabelkova/publication/280384715_Model_prace_skolskeho_psychologa_s_dorazom_na_pomoc_romskym_ziakom/links/55b39b5a08aed621de00fbdb.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Eva_Nabelkova/publication/280384715_Model_prace_skolskeho_psychologa_s_dorazom_na_pomoc_romskym_ziakom/links/55b39b5a08aed621de00fbdb.pdf


Zhrnutie

Medzi prioritné a systematické činnosti etablovaných KC organizácie Človek v ohrození patrí 
príprava detí do školy a práca s apatickými rodinami v téme vzdelávania. Dôležitou súčasťou 
je motivácia detí a rodičov, spolupráca so stakeholdermi, aplikácia overenej metodiky 
cez zapájanie rôznych odborníkov do procesov jej tvorby. Školský psychológ je v holistickom 
kontexte pozícia, ktorá v tíme pomáhajúcich profesionálov môže zastrešiť dôležité oblasti 
problémových oblastí vzťahov, behaviorálnej stránky, vzdelávacích špeci�k a profesijnej 
orientácie a byť poradenským prínosom nielen pre deti - žiakov, ale aj učiteľov, rodičov 
a sociálnych pracovníkov. Metodika je nie menej kľúčovým elementom pri práci s deťmi 
ako jej správna aplikácia. V organizácii majú vytvorenú kvalitnú a praxou overenú metodiku, 
ktorá je voľné dostupná ako inšpirácia pre kolegov z odboru. 



OZ Nádej deťom
Banská Bystrica



OZ Nádej deťom dlhodobo rozvíja svoju činnosť v Banskej Bystrici a blízkom okolí. Prioritne 
sa zameriava na prácu s deťmi a rodičmi z vylúčených komunít na Cementárskej ulici 
a Na Hrbe. Realizuje viacero aktivít zameraných na ich celkový rozvoj prostredníctvom 
podporných a inkluzívnych programov.

Projekt je orientovaný na činnosti v predškolskom programe, ktorý OZ dlhodobo realizuje. 
Predškolský program je zameraný na uľahčenie vstupu detí do školy a na odstránenie bariér, 
s ktorými sa deti z marginalizovaných komunít stretávajú. Tieto deti nie sú vzdelávané 
v bežne dostupnom systéme predškolských zariadení z viacerých dôvodov. Zväčša ide 
o nedostatočné kapacity v materských školách v mieste ich bydliska, nedostatok financií 
na cestovné a iné poplatky za škôlky mimo lokality a pod. V rodinnom prostredí sú tieto deti 
málo stimulované vonkajšími podnetmi, ktoré sú rozhodujúce pre ich úspešný nástup 
do školy. V domácom  prostredí sa často nemajú s čím hrať, mnohé z nich nemajú žiadne 
pomôcky na kreslenie a ani knihy.

Opis projektu
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OZ vďaka dlhodobému pôsobeniu 
a práci v lokalitách identifikuje 
problémy a potreby, ktoré ich oby-
vatelia majú. Najviac sa ukazuje ako 
potrebná práve práca s deťmi 
v ranom veku z dôležitých vývi-
nových dôvodov. Schopnosti 
a zručnosti týchto detí nie je možné 
rozvíjať bez zapájania rodičov a širšej 
komunity do tohto procesu. Je to 
dôležité z hľadiska utvárania 
vzájomných vzťahov a celkovej 
udržateľnosti. Práve pre matky 
a otcov, komunitu a odborníkov 
je určený projekt „Komunitná škôlka 
sa rozvíja“.

Prioritnou snahou projektu je zapájať rodičov do vzdelávania a výchovy detí v čo najväčšej 
možnej miere. Ide teda o projekt, ktorý hľadá potenciál a možnosti vo vnútri komunity a nemá 
prioritný zámer zapájať externistov, ktorých by komunity nemuseli prijať alebo prijímali dlhší 
čas. Ak chceme, aby sa rodičia viac zaujímali o výchovu a vzdelávanie detí, tak najprv 
je potrebné vytvoriť priestor, aby rodičia s deťmi trávili viac času efektívne, napr. čítaním 
knižiek alebo doučovaním. Tento priestor vznikol práve v komunitnej škôlke.  

Rodičia, ktorí generačne žijú vo vylúčenom prostredí nemajú dostatok zručnosti 
na konformnú výchovu svojich detí práve z dôvodu, že prostredie, v ktorom vyrastali 
im neponúkalo podnety a príležitosti na rozvoj rodičovských zručnosti. Preto je dôležitý 
tréning pre rodičov, aby tieto zručnosti získali. Projekt ponúka vzdelávanie pre päť matiek 
z komunity, ktoré následne budú realizovať aktivity v predškolskom klube s možnosťou 
ďalšieho uplatnenia. Osobitný priestor v projekte majú otcovia detí, ktorí dostávajú podporu 
vo forme názorných ukážok a vedenia.  



Projekt je zameraný aj na nadviazanie spolupráce s inými inštitúciami v lokalitách, ktorých sa 
téma VSRD týka, ale prioritne nepôsobia vo vylúčených  komunitách. Cieľom nadviazania 
spolupráce je zapájanie ľudí žijúcich v marginalizácii do širšej majoritnej spoločnosti cez 
návštevu a realizáciu rôznych spoločných aktivít.  
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OZ Nádej deťom implikuje v lokalitách, kde pôsobí netradičné témy a otvára oblasti, ktoré sú 
tabuizované. Nedefinovaným prínosom aktivít OZ je práca so stereotypizáciou rolí 
a tradičnou percepciou roly žien a mužov v prostredí  sociálneho vylúčenia. Tento fenomén 
je evidentný z viacerých aktivít OZ, ktoré reflektujú identifikáciu potrieb a vychádzajú 
z dlhodobých skúsenosti v lokalitách, čo vytvára nevyhnutný predpoklad pre pozitívne 
výsledky.  

Medzi viaceré znaky, ktoré OZ percipuje a sú prítomné vo viacerých vylúčených komunitách 
na Slovensku patrí dvojitá marginalizácia žien a matiek. Je to fenomén, v ktorom je žena 
marginalizovaná v očiach okolitej majoritnej spoločnosti na základe etnicity. Vo vnútri 
komunity je deklasovaná druhý krát, na základe rodovej príslušnosti. Diskriminácia 
na základe etnicity má korene v stereotypoch a stigmatizácii. V tejto oblasti má projekt rozvo-
ja komunitnej škôlky reálne odpovede cez senzibilizačné aktivity a sieťovanie s organizáciami.

Miesto a status ženy vo vylúčenej komunite je implicitne vopred určený a tlak komunity 
neumožňuje ženám rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti slobodne. Na „pleciach“ žien zväčša 
ostáva výchova detí bez ohľadu na ich počet.
 
OZ sa snaží pracovať v tejto silne tabuizovanej oblasti a ponúka vzdelávací program 
pre dievčatá z  lokalít v citlivom veku od 13 do 17 rokov. Predmetné vzdelávanie je zamerané 
na podporu rozvoja životných zručností dievčat s akcentom na rozvoj zdravého životného 
štýlu, špecificky na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo. Program pomáha 
dospievajúcim dievčatám ako nepreskočiť z detstva do dospelosti, na ktorú nie sú pripravené. 
Sekundárnym prínosom programu je podpora medzigeneračného dialógu medzi matkami 
a dcérami ako aj starými mamami a vnučkami, čím sa vytvára priestor na prehodnocovanie 
pohľadu na úlohu a rolu matky v rôznych generáciách.  Okrem toho,  aktivita OZ dáva 
dievčatám možnosť orientovať sa v rodičovských roliach a úlohách, ktoré rodičovstvo prináša, 
čo môže ovplyvniť ich budúce rozhodovanie v tejto oblasti.

Ďalším fenoménom, ktorý podlieha stereotypizácii vo vylúčených komunitách je rola muža 
a otca v súvislosti so starostlivosťou a výchovou detí. Rola muža a otca v prostredí dlhodobej 
deprivácie je v úzadí. Skôr má materiálny charakter, ktorý je spojený so zabezpečením 
primárnych potrieb rodiny. OZ reflektuje tento fenomén a načrtáva možnosti práce 
so stereotypizáciou rodičovských rolí tak, že do starostlivosti o deti zapája aj otcov a mužov, 
ktorí v komunitách požívajú väčšiu autoritu a rešpekt.
  

Pohľad sociálnej práce



Každodenná práca so stereotypmi je z pohľadu psychológie potrebná už v ranom detstve. 
Dieťa v každodenných kontaktoch preberá vzory správania, učí sa predsudkom 
a stereotypizácia je preto výsledkom zlyhania jemu najbližších ľudí. Ako jeden z dôkazov 
o stereotypizácií v marginalizovaných komunitách vnímame i delenie rolí a povinností 
vo vzťahu k deťom. Vzdelávanie a výchova detí sú vo vylúčených komunitách doménou žien 
a muži sa tejto činnosti venujú iba sporadicky. Prítomnosť muža vo výchove a vzdelávaní je 
pre dieťa významná zmena, ktorú v prostredí marginalizovaných komunít neregistrujeme tak 
často. O to vzácnejšia je iniciatíva OZ Nádej deťom, ktorá sa snaží zapojiť otcov detí do aktivít, 
ktorým sa v prostrední KC pravidelne venujú. Význam prítomnosti otca vo výchove 
a vzdelávaní v ranom detstve sa neraz demonštruje v neskoršom veku. Muži sú v sociálnych 
kontaktoch s deťmi spontánni a hraví, čo potvrdzujú i výskumy. U otcov boli preukázané 
iné rodičovské štýly oproti matkám, kedy otcovia mali empatickejšie štýly interakcie s deťmi.  
Muži sú tak na základe používania iného výchovného štýlu viac empatický k potrebám detí 
a reflektujú ich so snahou o ich naplnenie. Ak sa zameriame na potreby detí v oblasti rozvoja 
a vzdelávania, hra patrí k dominantným potrebám dieťaťa v ranom veku. V tejto oblasti 
sa muži preukázali vyššou mierou interakcií a v porovnaní so ženami, viac sa s deťmi hrali.  
V marginalizovaných komunitách žiaľ často pretrvávajú rodové stereotypy, ktoré majú 
vysoko rizikový vplyv na deti v ranom veku a negatívny dopad na samotné ženy. Nerovnosť 
žien vo vylúčených komunitách je rozdielna a závisí od konkrétnej komunity. Ak sa však 
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Pozri: YOUNGMAN, M. W.: Games fathers and mothers play with their infants. In: Infant Mental Health Journal. 
Michigan association for Infant mental health. Vol. 2, Issue 4. 1981. Dostupné na: h�ps://pediatrics.aappublica-
tions.org/content/138/1/e20161128 

Pozri: LAMB, M.E.: Twelve –Month - Olds and Their Parents: Interaction in a Laboratory Playroom. In: Develop-
mental Psychology. American Psychological Association. Vol. 12, Issue 3. 1976. Dostupné na: h�ps://www.re-
searchgate.net/publication/232425284_Twelve-month-olds_and_their_parents_Interaction_in_a_laboratory_
playroom

16

17

zameriame na výsledky výskumov, organizácia Quovadis prezentovala niekoľko 
významných postrehov. Ako uvádzajú autori rozdiel je možné badať najmä v komunitách, 
kde sa považuje vzdelávanie žien za zbytočné. Tieto dievčatá a ženy nemajú šancu 
na plnohodnotný život, chýbajú im informácie, sú zavalené každodennými starosťami a trpia 
chudobou. To všetko má za následok ich zlú sociálnu situáciu, horší zdravotný stav, 
nemožnosť zamestnať sa.   S podobnými zisteniami z praxe sa stretáva i OZ Nádej deťom 
a tak sa zameriava na zmenu v postojoch komunity k ženám a roliam, ktoré zastávajú. 
Jednou z ciest ako to dosiahnuť je, okrem iného zapojenie mužov do starostlivosti o deti 
v ranom veku, čo predstavuje zmenu komunity z vnútra. Diferenciácia rodičovských rolí je 
však veľmi závislá na kultúre a presvedčeniach komunity o tom, aké sú úlohy rodičov a aká 
je deľba práce medzi pohlaviami v domácnosti, aj mimo nej. Zapojenie otcov do VSRD vplýva 
na mieru otcovskej responzívnosti, teda schopnosti rozpoznávať signály dieťaťa a reagovať 
na nich.  Toto rozpoznanie potrieb detí v budúcnosti predstavuje protektívny faktor 
na strane dieťaťa a preto je dôležité zapájať mužov do starostlivosti o deti. Prvé kroky sú 
preto iniciované organizáciou v programoch, ktoré realizujú v bezpečnom prostredí 
a s primeranou dávkou podpory. Otcovia, ktorí majú vyššiu sebadôveru vo svoje rodičovské 
schopnosti sú v neskoršom veku svojich detí viac zapojení do ich výchovy,   ich synovia majú 
v neskoršom detstve menej problémov so správaním a ich dcéry zas menej psychologických 
problémov. Chlapci aj dievčatá bez rozdielu dosahujú lepší kognitívny vývoj.  Zapájanie 
otcov do VSRD tak posilňuje nielen schopnosti otcov a odľahčuje množstvo rodičovských 
povinností, ktoré majú typicky matky, ale z dlhodobého hľadiska prospieva aj deťom.  

http://pediatrics.aappublications.org/content/138/1/e20161128 
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http://www.researchgate.net/publication/232425284_Twelve-month-olds_and_their_parents_Interaction_in_a_laboratory_playroom
http://www.researchgate.net/publication/232425284_Twelve-month-olds_and_their_parents_Interaction_in_a_laboratory_playroom
http://www.researchgate.net/publication/232425284_Twelve-month-olds_and_their_parents_Interaction_in_a_laboratory_playroom
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a stereotypizácia je preto výsledkom zlyhania jemu najbližších ľudí. Ako jeden z dôkazov 
o stereotypizácií v marginalizovaných komunitách vnímame i delenie rolí a povinností 
vo vzťahu k deťom. Vzdelávanie a výchova detí sú vo vylúčených komunitách doménou žien 
a muži sa tejto činnosti venujú iba sporadicky. Prítomnosť muža vo výchove a vzdelávaní je 
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a vzdelávania, hra patrí k dominantným potrebám dieťaťa v ranom veku. V tejto oblasti 
sa muži preukázali vyššou mierou interakcií a v porovnaní so ženami, viac sa s deťmi hrali.  
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zameriame na výsledky výskumov, organizácia Quovadis prezentovala niekoľko 
významných postrehov. Ako uvádzajú autori rozdiel je možné badať najmä v komunitách, 
kde sa považuje vzdelávanie žien za zbytočné. Tieto dievčatá a ženy nemajú šancu 
na plnohodnotný život, chýbajú im informácie, sú zavalené každodennými starosťami a trpia 
chudobou. To všetko má za následok ich zlú sociálnu situáciu, horší zdravotný stav, 
nemožnosť zamestnať sa.   S podobnými zisteniami z praxe sa stretáva i OZ Nádej deťom 
a tak sa zameriava na zmenu v postojoch komunity k ženám a roliam, ktoré zastávajú. 
Jednou z ciest ako to dosiahnuť je, okrem iného zapojenie mužov do starostlivosti o deti 
v ranom veku, čo predstavuje zmenu komunity z vnútra. Diferenciácia rodičovských rolí je 
však veľmi závislá na kultúre a presvedčeniach komunity o tom, aké sú úlohy rodičov a aká 
je deľba práce medzi pohlaviami v domácnosti, aj mimo nej. Zapojenie otcov do VSRD vplýva 
na mieru otcovskej responzívnosti, teda schopnosti rozpoznávať signály dieťaťa a reagovať 
na nich.  Toto rozpoznanie potrieb detí v budúcnosti predstavuje protektívny faktor 
na strane dieťaťa a preto je dôležité zapájať mužov do starostlivosti o deti. Prvé kroky sú 
preto iniciované organizáciou v programoch, ktoré realizujú v bezpečnom prostredí 
a s primeranou dávkou podpory. Otcovia, ktorí majú vyššiu sebadôveru vo svoje rodičovské 
schopnosti sú v neskoršom veku svojich detí viac zapojení do ich výchovy,   ich synovia majú 
v neskoršom detstve menej problémov so správaním a ich dcéry zas menej psychologických 
problémov. Chlapci aj dievčatá bez rozdielu dosahujú lepší kognitívny vývoj.  Zapájanie 
otcov do VSRD tak posilňuje nielen schopnosti otcov a odľahčuje množstvo rodičovských 
povinností, ktoré majú typicky matky, ale z dlhodobého hľadiska prospieva aj deťom.  

Pozri: Obraz rómskej ženy. QUO VADIS. 2012. Dostupné na: h�ps://www.quovadisoz.com/single-post/2012/05/31/O-
BRAZ-R%C3%93MSKEJ-%C5%BDENY

Pozri: Výsledky projektu Obraz rómskej ženy hovoria o rodovej nerovnosti. In:  ASPEKTin - feministický webzin. 
Záujmové združenie žien ASPEKT: 2012. ISSN 1225-8982. Dostupné na: h�p://aspekt.sk/content/aspektin/vysled-
ky-projektu-obraz-romskej-zeny-hovoria-o-rodovej-nerovnosti

Pozri: DONATE - BARTFIELD, E a PASSMAN, R.: A�entiveness of mothers and fathers to their baby's cries. In: 
Infant Behavior & Development. Elsevier. Vol. 8, Issue 4. 1985. Dostupné na: h�ps://www.sciencedirect.com/-
science/article/abs/pii/0163638385900037

Pozri: McHALE, S. M. a HUSTON, T. L.: Men and women as parents: Sex role orientations, employment, and 
parental roles with infants. In: Child Development. Vol. 55, Issue 4. Society for research in child development 1984. 
Dostupné na: h�ps://psycnet.apa.org/record/1985-09408-001  

Pozri: SAKARDI, A a kol.: Fathers' involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of 
longitudinal studies. In: Acta Paediatrica. Foundation Acta Paediatrica. Vol. 97, Issue 2. 2008. Dostupné na: 
h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18052995
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Zhrnutie

Vo vylúčených komunitách, kde pôsobí OZ Nádej deťom je prítomný fenomén percepcie 
rodičovských rolí na základe rodových stereotypov. OZ realizuje vzdelávací a podporný 
program určený pre dievčatá v senzitívnom veku fyzického dospievania, čo sa osvedčilo 
aj v kontexte zlepšenia medzigeneračného dialógu. OZ prichádza s témami sexuálnej 
výchovy a plánovaného rodičovstva, čo je v komunitách veľmi tabuizovaná téma. Ďalším 
pre komunitu prínosným a v našom prostredí zaujímavým  odborným počinom je vytvorenie 
priestoru pre výchovné pôsobenie otcov, čo prináša pozitíva nielen vo zvýšení ich sebadôvery, 
ale má významné psycho-sociálne benefity aj pre deti.



Obec Raslavice
Raslavice



V minulosti bola práca vo vylúčených komunitách doménou mimovládnych organizácii 
a aktivistov. V poslednom období sa objavuje čoraz viac samospráv, ktoré si túto tému vzali 
za svoju a v podpore marginalizovaných komunít dosahujú výborné výsledky. Jednou 
z takých obci je aj obec Raslavice v bardejovskom okrese, kde žije spolu 2740 obyvateľov. Obec 
sa už dlhodobejšie snaží komplexne riešiť sociálne problémy svojich obyvateľov. 
Najvýraznejšie sociálne  problémy v obci sa objavujú práve vo vylúčených komunitách. Preto 
v obci dlhodobo fungujú podporné a inkluzívne programy - terénna sociálna práca 
a zdravotná osveta. Obec je aj zriaďovateľom KC, prevádzkuje obecný podnik a miestne 
hospodárstvo, kde v rozpätí rokov 2015 – 2017 našlo prácu 70 dlhodobo nezamestnaných ľudí.

Opis projektu
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V marginalizovaných komunitách v obci sa ukazuje, že okrem spomínaných aktivít 
je potrebné pracovať aj na zvýšení vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov. Deti zaostávajú 
v pedagogickom procese a pri nástupe do školy často neovládajú vyučovaní jazyk. Obec 
už dlhodobo vníma ako nevyhnutú súčasť podpory týchto komunít aj pôsobenie asistentov 
učiteľov.  

Obec v rámci predmetného projektu zamestnáva 2 asistentov, ktorí pochádzajú priamo 
z vylúčených komunít. Títo asistenti pôsobia ako „most“ medzi komunitami na Toplianskej 
a Kopčákovej ulici a vzdelávacími inštitúciami v obci – MŠ a ZŠ. Z toho vychádza aj ich hlavná 
činnosť.

Obec Raslavice disponuje priestorovými možnosťami pre zapojenie všetkých detí z obce 
od 3 rokov do predškolského vzdelávania, no na druhej strane nie všetci rodičia 
z predmetných lokalít túto možnosť využívajú. Tu je priestor práve pre asistentov, 
aby pracovali na motivácií a podpore rodičov. Dôležité je, aby deti čím skôr nastúpili 
do materskej školy a boli lepšie pripravené na nástup do ZŠ.

V škole sú asistenti nápomocní pri pedagogickom procese, napr. v tlmočení, ďalej v adaptácii 
deti v školskom prostredí a vo vedení voľnočasových aktivít. Senzitívnym obdobím sú práve 
prvé ročníky ZŠ a preto im asistenti venujú zvýšenú pozornosť. 

V prirodzenom prostredí je úlohou asistentov motivovať rodičov, aby sa viac zaujímali 
o vzdelanie svojich deti, napr. navštevovali rodičovské združenia, vytvárali prostredie vhodné 
na vzdelávanie a pod.

Cieľom obce je prostredníctvom projektu zlepšiť úspešnosť deti z Toplianskej a Kopčákovej 
ulice v škole – spolu ide o 70 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Ďalej vidí prínos projektu vo zvýšení 
povedomia o vzdelaní v týchto komunitách a percipuje aj pozitívne dopady na celú obec. 



V marginalizovaných komunitách v obci sa ukazuje, že okrem spomínaných aktivít 
je potrebné pracovať aj na zvýšení vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov. Deti zaostávajú 
v pedagogickom procese a pri nástupe do školy často neovládajú vyučovaní jazyk. Obec 
už dlhodobo vníma ako nevyhnutú súčasť podpory týchto komunít aj pôsobenie asistentov 
učiteľov.  

Obec v rámci predmetného projektu zamestnáva 2 asistentov, ktorí pochádzajú priamo 
z vylúčených komunít. Títo asistenti pôsobia ako „most“ medzi komunitami na Toplianskej 
a Kopčákovej ulici a vzdelávacími inštitúciami v obci – MŠ a ZŠ. Z toho vychádza aj ich hlavná 
činnosť.

Obec Raslavice disponuje priestorovými možnosťami pre zapojenie všetkých detí z obce 
od 3 rokov do predškolského vzdelávania, no na druhej strane nie všetci rodičia 
z predmetných lokalít túto možnosť využívajú. Tu je priestor práve pre asistentov, 
aby pracovali na motivácií a podpore rodičov. Dôležité je, aby deti čím skôr nastúpili 
do materskej školy a boli lepšie pripravené na nástup do ZŠ.
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Medzi základné princípy a metódy komunitnej práce patrí realizácia a pravidelná reevidencia 
mapovania potrieb a možnosti komunity. Z hľadiska naliehavosti je nevyhnuté podporovať 
zvýšenie zamestnanosti v obci, kde svoje miesto našiel obecný podnik, ktorý v obci funguje 
od roku 2015 a je pokračovaním poľnohospodárskych a pestovateľských tradícií obce a okolia 
z 60. až 80. rokov minulého storočia. Náplňou práce, okrem pestovania zeleniny sa stala 
aj stavebná činnosť. Hlavným cieľom je zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných 
obyvateľov obce. Pri procese zamestnávania je nevyhnutné s týmito zamestnancami naďalej 
pracovať, pretože ľudia zo sociálneho vylúčenia zväčša nevedia hospodáriť s finančnými 
prostriedkami. V tomto kontexte môže dôjsť k niekoľkým negatívnym situáciám, ktoré 
v konečnom dôsledku môžu mať negatívne dôsledky na viaceré rodiny alebo celú komunitu. 
Zarobené finančné prostriedky môžu slúžiť ako vstupný kapitál na začatie šedej, resp. čiernej 
ekonomiky, môžu byť použité na saturovanie závislosti či hazard. Z daného dôvodu je preto 
nevyhnutné pracovať s rodičmi detí, ktorý sú zamestnaní a v kontexte sociálnej prevencie 
eliminovať riziká spojené so sociálno-patologickými javmi. Ďalej práca na pracovnú zmluvu 
môže poskytnúť možnosti úverovania a cyklického zadlžovania. Medzi tie najjednoduchšie 
a najčastejšie negatívne situácie patrí silný konzumný život a nesprávne finančné 
hospodárenie, preto je nevyhnutné z pohľadu obce na daných témach pracovať. 

Pri práci s týmito ľuďmi je potrebné vychádzať z definície generačnej chudoby. Je to miera, 
v ktorej jedinec žije bez potrebných zdrojov, ktoré môžeme diferencovať do niekoľkých 
kategórii. Ide o finančné, emocionálne, mentálne, duchovné, fyzické, sociálne a iné zdroje.  
V tomto kontexte je dôležité poznamenať, že v práci s ľuďmi v generačnej chudobe nestačí 
stavať na jednej kategórii zdrojov (napr. zabezpečiť financie), ale podporovať aj tie ostatné. 
Táto podpora je explicitne implikovaná v sociálnej a komunitnej práci. Preto si myslíme, 
že činnosť obecného podniku bez sociálnej práce a komunitnej práce nie je efektívna 
(v niektorých prípadoch by mohla mať aj negatívne dôsledky). Komunitná práca z činnosti 
obecného podniku taktiež benefituje práve preto, že  v oblasti priameho zamestnávania 
užívateľov nemá  primárne kompetencie. 

V škole sú asistenti nápomocní pri pedagogickom procese, napr. v tlmočení, ďalej v adaptácii 
deti v školskom prostredí a vo vedení voľnočasových aktivít. Senzitívnym obdobím sú práve 
prvé ročníky ZŠ a preto im asistenti venujú zvýšenú pozornosť. 

V prirodzenom prostredí je úlohou asistentov motivovať rodičov, aby sa viac zaujímali 
o vzdelanie svojich deti, napr. navštevovali rodičovské združenia, vytvárali prostredie vhodné 
na vzdelávanie a pod.

Cieľom obce je prostredníctvom projektu zlepšiť úspešnosť deti z Toplianskej a Kopčákovej 
ulice v škole – spolu ide o 70 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Ďalej vidí prínos projektu vo zvýšení 
povedomia o vzdelaní v týchto komunitách a percipuje aj pozitívne dopady na celú obec. 

Pohľad sociálnej práce

Autori sociálne zdroje definujú ako podporné systémy. Pozri viac: PAYNE, K.R., P. DEVOL a D.T.SMITH., 2010. 
Mosty z chudoby. Stratégie pre profesionálov a komunity. Košice: EQUILIBRIA. ISBN 978-80-89284-53-5
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Projekt samosprávy Raslavice pomáha testovať potenciál komunity pri budovaní schopných 
dospelých ako vzorov pre úspešné deti z vylúčených komunít. Vo vývine detí sú tieto vzory 
nesmierne dôležité, obzvlášť ak ich nominujeme do reálnych rolí vzdelávateľov, kde neodmys-
liteľne patria aj asistenti učiteľov. Ich komunitná identita (jazyk, kultúra a pod.) je významnou 
silnou stránkou, ktorú je možné vhodne využiť pri prepájaní zdrojov komunity a školy 
ešte pred nástupom detí do systému školstva. Vďaka vhodne budovaným prepojeniam 
pedagógov a komunity môžeme očakávať výrazné zlepšenia školských výsledkov týchto detí.

Pohľad špeciálnej pedagogiky

Hlavnými činnosťami asistenta učiteľa je podieľanie sa na uskutočňovaní vzdelávania 
a výchovy. Pod pojmom „podieľanie sa“ je zahrnutá horizontálna rovnosť tvorcov vzdelávania 
a výchovy, angažovanosť ako člena tímu, profesionalizácia i spolutvorba jednotlivých 
procesov s prienikmi, ktoré úzko ovplyvňujú kvalitu edukácie. Ide teda v skratke o súbor 
tímových procesov, prebiehajúcich medzi učiteľom – asistentom – dieťaťom a jeho rodičom – 
a ďalšími odborníkmi. 

Asistent učiteľa je plnohodnotným členom pedagogického tímu. Ba dokonca sa predpokladá, 
že jeho osoba pri vzdelávaní v téme marginalizovaných komunít je nevyhnutná i v odborných 
školských tímoch všetkých poradenských zložiek systému výchovného poradenstva 
a prevencie, po boku špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov, psychológov, 
fyzioterapeutov a logopédov, prípadne ďalších odborných zamestnancov v školstve. K týmto 
tímom sa v praxi priraďujú i komunitní pracovníci. 

Obec Raslavice v kontexte inklúzie vylúčených komunít patrí medzi aktívne obce, kde spolu 
funguje komunitná práca a obecný podnik. Táto spolupráca vytvára základný predpoklad 
pre celkový rozvoj rôznych komunít v obci. Za účelom dosiahnutia želaného efektu však musí 
ísť o dobre nastavenú synergiu.
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Potenciál asistentov v ZŠ môže prispieť k inkluzívnej klíme školy. Ich jazykové a kultúrne 
znalosti zväčša presahujú poznatky bežných didaktikov a poradenských expertov 
i v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centrách 
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Sú v školských tímoch nenahraditeľní 
pre ich komunitné zručnosti, získané vlastnou anamnestickou skúsenosťou. Pre pedagogické 
prostredie prinášajú množstvo informácií o dynamike komunity, jej akademických 
a sociálnych zdrojoch i stratégiách realizácie žiadanej zmeny. Sú schopní viesť motivujúci 
dialóg aj s tými, ktorí proces školskej úspešnosti v komunite brzdia. Vďaka autenticite dokážu 
prepájať bežné požiadavky systému vzdelávania s podpornými prvkami výchovy k školskej 
pripravenosti komunity, vychádzajúcich z vývinových i kultúrnych potrieb detí.

Asistenti v obci Raslavice často vystupujú v pozícii „komunitného mapovača“,
 alebo „komunikačnej spojky“ užšieho, či širšieho prostredia vzdelávaného dieťaťa. Poznajú 
nuansy tohto zázemia a vedia na nich efektívnejšie reagovať, napr.: v jazyku dieťaťa a oveľa 
rýchlejšie ako bežní zamestnanci školy. Práve preto je ich prítomnosť vhodným doplnením 
lokálne pôsobiacich inkluzívnych a komunitných tímov.



Zhrnutie

V súčasnom období je badateľný silnejúci trend aktívnych samospráv v podpore vylúčených 
komunít. Medzi také samosprávy patrí aj obec Raslavice, ktorá z nášho pohľadu zaujímavo 
a nadväzne pracuje so zvýšením zamestnanosti vo vylúčených komunitách cez zriadenie 
obecného podniku. Ukazuje sa, že zvýšenie zamestnanosti je len začiatkom pre ďalšiu 
komunitnú prácu a pracovníci obecného podniku potrebujú nadväznú podporu 
napr. vo forme správneho hospodárenia s finančnými prostriedkami. Obec Raslavice má 
pozitívnu skúsenosť aj s asistentmi učiteľa v ZŠ, ktorí sú veľkým prínosom pre vzdelávací  
i mimoškolský proces edukácie. Asistenti sú nevyhnutnou spojkou medzi komunitou a školou 
a disponujú neoceniteľnou skúsenosťou a poznaním komunitných a medzikomunitných 
vzťahov a potrieb. 



Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
Rankovce



Združenie pre lepší život vzniklo v roku 2004. Jeho primárnym cieľov je posilňovať rozvoj 
vylúčených komunít cez komplexný, strategický prístup a nadväznosť aktivít. Hlavnou 
úlohou organizácie je mobilizovať miestne zdroje, sieťovať a zmocňovať chudobných ľudí 
k participácii na rozvojových projektoch. Medzi ich základnú činnosť patrí zakladanie 
miestnych akčných skupín, podpora práce KC, realizácia vzdelávacích aktivít a projektov 
zameraných na sociálne podnikanie a rôznych senzibilizačných aktivít na búranie 
stereotypov a predsudkov v komunitách. V rámci svojich aktivít organizujú medzinárodné 
výmeny a rozvíjajú program podpory bývania.

Projekt s názvom „Poradňa 007“ je určený pre matky s deťmi vo veku 0 až 7 rokov. Zväčša sú to 
prvorodičky a tehotné ženy. Geograficky je projekt situovaný do 4 obcí okresu Košice-okolie. 
Hlavné aktivity prebiehajú vo Vtáčkovciach, Rankovciach, Boliarove a Bačkovíku. 

Úlohou projektu je zo začiatku identifikovať neformálne líderky v lokalitách. Ide o 12 žien s 
prirodzenou autoritou a potenciálom vzdelávať sa, osobnostne a profesijne rásť. Tieto ženy 
pôsobia ako peer aktivistky  doma, vo svojej komunite a ich primárnou úlohou je motivovať 
ďalšie ženy k účasti na rozvojových a vzdelávacích aktivitách a ísť príkladom. Ďalšou cieľovou 
skupinou sú mladé mamičky a tehotné ženy s nedostatočnými zručnosťami postarať sa o 
malé dieťa.

Opis projektu
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Medzi hlavné aktivity projektu patrí práca 
s miestnymi aktívnymi ženami – peer 
aktivistkami. V každej lokalite pôsobia 
3 takéto líderky, ktoré v rámci projektu 
absolvujú tréning zameraný na poradenskú 
činnosť v oblasti VSRD. Úlohou týchto peer 
aktivistiek je poskytovať bazálne 
poradenstvo v teréne – teda priamo 
v domácnosti a organizovať klubovú činnosť 
pre 40 matiek vo všetkých komunitách. 
Poslednou aktivitou s priamym dopadom na 
cieľové skupiny je organizácia exkurzie 
u partnerskej organizácie na Spiši s cieľom 
motivácie žien k zriadeniu predškolského 
klubu.   

Pohľad sociálnej práce

Veľmi dôležitou súčasťou sociálnej práce je sociálna prevencia. Vo všeobecnosti môžeme 
sociálnu prevenciu definovať ako súbor činností a aktivít, ktorých cieľom je predchádzanie 
negatívnych sociálnych problémov. Sociálnu prevenciu diferencujeme na primárnu, 

Cháp ako rovesníčku, aktívnu osobu s dostatočnými kompetenciami potrebnými k neformálnemu 
ovplyvňovaniu rovesníčok 
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sekundárnu a terciárnu. V prostredí marginalizovaných komunít absentujú programy 
zamerané na primárnu prevenciu, teda programy orientované na prechádzaniu problémov 
ešte predtým ako vznikli. Práve v tejto oblasti sa otvára téma práce s matkami a deťmi ešte 
v prenatálnom období. Život vo vylúčení a absolútnej chudobe je špecifický práve 
prenášaním nepriaznivých vzorcov z generácie na generáciu. Vzniká cyklus chudoby, 
v ktorom mladšia generácia absenciu zdrojov vníma ako prirodzenú súčasť života. 

Práve prenatálne obdobie vývinu je na tieto vzorce správania zvlášť náchylné. Ide 
predovšetkým o rôzne teratogénne vplyvy, ktoré môžu mať veľmi negatívne dôsledky na plod 
a na celý jeho ďalší život po narodení. Mladé matky nevidia väčšiu potrebu starostlivosti 
o dieťa v prenatálnom období. Preto sú edukatívne a motivačné aktivity, ktoré realizuje 
Združenie pre lepší život zamerané na mladé mamičky veľmi dôležité.   

Z pohľadu sociálnej prevencie je dôležitá najmä vyhľadávacia činnosť, ktorá predstavuje 
vyhľadávanie užívateľov, ktorí sa ocitli v núdzi a bez pomoci iného nie sú dostatočne schopní 
riešiť si vlastné problémy a hľadať nový, primeranejší systém vlastnej existencie 
v spoločnosti. Združenie pre lepší život sa vo svojich aktivitách orientuje aj na nápravnú 
činnosť, ktorú chápeme ako odstraňovanie, zmierňovanie alebo neutralizovanie 
už vzniknutých sociálne negatívnych procesov a stavov.  Efektívnou cestou k zmene 
postojov matiek, vzdelávaniu a ich osobnostnému rozvoju slúžia najmä peer aktivity, 
kde sú dominantné matky rovesníčky. V spolupráci s profesionálnymi sociálnymi 
pracovníkmi vytvárajú efektívny tím, ktorý dokáže nie len pomôcť, ale i podporiť budúcu 
alebo súčasnú matku. Hovoríme o aktívnej vyhľadávacej činnosti, ktorá zahŕňa nízkoprahovú 
ponuku sociálnej podpory určenú užívateľom ohrozeným sociálno-patologickými javmi 
a osobám žijúcim rizikovým spôsobom života, u ktorých je predpoklad, že túto podporu 
potrebujú, ale sami ju nevyhľadávajú. Tieto osoby sú kontaktované vo svojom časopriestore, 
to znamená v dobe a na mieste, kedy a kde sa zvyčajne zdržiavajú, spontánne stretávajú 
a trávia svoj voľný čas. Organizácia im prostredníctvom ponuky programov otvára možnosti 
riešenia vzniknutých problémov, následne ich podporuje v sebavzdelávaní a sebarozvoji.  



Veľmi dôležitou súčasťou sociálnej práce je sociálna prevencia. Vo všeobecnosti môžeme 
sociálnu prevenciu definovať ako súbor činností a aktivít, ktorých cieľom je predchádzanie 
negatívnych sociálnych problémov. Sociálnu prevenciu diferencujeme na primárnu, 
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Pohľad špeciálnej pedagogiky

Práca vo vylúčených komunitách má viacero aspektov, ktoré závisia od konkrétnych 
konštatácií v lokalite. Týchto determinantov je veľmi veľa, preto ich nebudeme detailne 
spomínať. Čo je nie menej podstatné, v lokalitách nájdeme aj veľa príkladov pozitívnej praxe. 
Združenie pre lepší život rozvíja svoje aktivity v štyroch obciach kecerovsko – olšavského 
regiónu, v okrese Košice-okolie, kde sa osvedčila osvetová činnosť v rovesníckych skupinách. 
Osvetová činnosť vo vylúčených komunitách reflektuje špecifické potreby týchto komunít, 
konkrétne v lokalitách, kde pôsobí OZ je primárne orientovaná na oblasť zdravia a vzdelania. 
OZ v rámci svojej osvetovej činnosti otvára témy ako je príprava prvorodičiek na starostlivosť 
o novorodenca, prevencia rôznych teratogénnych vplyvov v prenatálnom období a nevhodné 
stravovanie matiek v období tehotenstva. Osobitosťou združenia je peer vzdelávanie, ktoré 
vo všeobecnosti definujeme ako získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom aktívnej 
pomoci a podpory členov skupiny s rovnakým statusom. To zahŕňa ľudí z podobných 
sociálnych skupín, ktorí nie sú profesionálnymi učiteľmi, ale pomáhajú si vzájomne sa učiť 
a učiť sa tým, že prevádzajú učenie. 

sekundárnu a terciárnu. V prostredí marginalizovaných komunít absentujú programy 
zamerané na primárnu prevenciu, teda programy orientované na prechádzaniu problémov 
ešte predtým ako vznikli. Práve v tejto oblasti sa otvára téma práce s matkami a deťmi ešte 
v prenatálnom období. Život vo vylúčení a absolútnej chudobe je špecifický práve 
prenášaním nepriaznivých vzorcov z generácie na generáciu. Vzniká cyklus chudoby, 
v ktorom mladšia generácia absenciu zdrojov vníma ako prirodzenú súčasť života. 

Práve prenatálne obdobie vývinu je na tieto vzorce správania zvlášť náchylné. Ide 
predovšetkým o rôzne teratogénne vplyvy, ktoré môžu mať veľmi negatívne dôsledky na plod 
a na celý jeho ďalší život po narodení. Mladé matky nevidia väčšiu potrebu starostlivosti 
o dieťa v prenatálnom období. Preto sú edukatívne a motivačné aktivity, ktoré realizuje 
Združenie pre lepší život zamerané na mladé mamičky veľmi dôležité.   

Z pohľadu sociálnej prevencie je dôležitá najmä vyhľadávacia činnosť, ktorá predstavuje 
vyhľadávanie užívateľov, ktorí sa ocitli v núdzi a bez pomoci iného nie sú dostatočne schopní 
riešiť si vlastné problémy a hľadať nový, primeranejší systém vlastnej existencie 
v spoločnosti. Združenie pre lepší život sa vo svojich aktivitách orientuje aj na nápravnú 
činnosť, ktorú chápeme ako odstraňovanie, zmierňovanie alebo neutralizovanie 
už vzniknutých sociálne negatívnych procesov a stavov.  Efektívnou cestou k zmene 
postojov matiek, vzdelávaniu a ich osobnostnému rozvoju slúžia najmä peer aktivity, 
kde sú dominantné matky rovesníčky. V spolupráci s profesionálnymi sociálnymi 
pracovníkmi vytvárajú efektívny tím, ktorý dokáže nie len pomôcť, ale i podporiť budúcu 
alebo súčasnú matku. Hovoríme o aktívnej vyhľadávacej činnosti, ktorá zahŕňa nízkoprahovú 
ponuku sociálnej podpory určenú užívateľom ohrozeným sociálno-patologickými javmi 
a osobám žijúcim rizikovým spôsobom života, u ktorých je predpoklad, že túto podporu 
potrebujú, ale sami ju nevyhľadávajú. Tieto osoby sú kontaktované vo svojom časopriestore, 
to znamená v dobe a na mieste, kedy a kde sa zvyčajne zdržiavajú, spontánne stretávajú 
a trávia svoj voľný čas. Organizácia im prostredníctvom ponuky programov otvára možnosti 
riešenia vzniknutých problémov, následne ich podporuje v sebavzdelávaní a sebarozvoji.  
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Pozri: SCHAVEL, M. a kol.: Sociálna prevencia. Bratislava. VŠZaSP sv. Alžbety. 2010. ISBN 978-80-89271-22-1

Pozri: SCHAVEL, M. a kol.: cit. dielo. 2010.  
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Rovesnícke učenie v kontexte sociálnych skupín má viacero pozitív:
- zlepšenie všetkých zúčastnených - zo skúseností z Fínska vyplýva, že keď sú v skupine lepší 
aj slabší jedinci, tak lepší sa učia tým, že slabším vysvetľujú a ukazujú, slabší sa učia tým, 
že nadväzujú spoluprácu, kladú otázky a pod. Tým učia lepších jedincov a navzájom 
sa ovplyvňujú. Výsledkom nie je spriemerovanie lepších a slabších, ale všeobecné zlepšovanie 
sa celej skupiny;
- možnosť otestovať si, ako sa presadiť - každý jedinec má priestor, aby sa vyjadril v malej 
skupine a mal možnosť nabrať odvahu presadiť sa aj vo väčšom kolektíve;
- zlepšenie po vedomostnej stránke - v takomto type učenia má jedinec možnosť zaplniť 
si medzery v poznatkovej oblasti tak, že rovesníci dokážu vysvetliť problematické veci 
vlastným jazykom;
- podpora rôznorodosti štýlov učenia - rovesnícke učenie dokáže rešpektovať odlišnosti 
jedincov, dokáže akceptovať rôzne učebné štýly, čo tradičné vyučovanie v smere lektor –
participant je obmedzené;
- učenie podľa vlastných potrieb - jedinci sa môžu venovať problému sami, v pokojnej 
atmosfére, podľa svojich potrieb a časových i priestorových možností.

Z hľadiska špeciálnej pedagogiky je teda významným prvkom práve peer učenie, ktoré 
je v činnosti OZ dominantným prvkom a stavajú na ňom aktivity v rôznych lokalitách. 
Ich výstupy je tak možné vyhodnocovať duálne, ako vo vzťahu k cieľovej skupine, 
tak i samotným peer aktivistkám. 

Pozri: GAJDOŠOVÁ, M.: Nauč sa to odo mňa, str. 5. IUVENTA -. Slovenský inštitút mládeže. 2013. Dostupné z: 
h�ps://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/komprax_vyskumy/nauc_sa_to_odo_mna.pdf
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Zhrnutie

Primárna sociálna prevencia vo vylúčených komunitách tvorí významný predpoklad 
úspechu zvlášť v lokalitách, kde značnú úlohu zohrávajú negatívne vzorce správania 
vychádzajúce z absencie pozitívnych vzorov a podnetov. OZ sa v tejto téme angažuje pre nás 
zaujímavým spôsobom a pracuje s mladými matkami v období tehotenstva za účelom 
prevencie proti teratogénnym a iným negatívnym vplyvom na ich deti v prenatálnom období. 
Dôležitou premennou v tejto téme je osvetová činnosť mladých mamičiek. Osobitosťou 
je nielen obsah osvetovej činnosti, ale aj metóda rovesníckeho vzdelávania, ktorá prináša 
možnosť vzájomného obohatenia sa medzi rôznymi generáciami v komunitách, kde OZ 
pôsobí. V rovesníckom učení sa využíva fenomén rovnakého statusu učiacich sa a príslušnosť 
k rovnakej sociálnej skupine.



OZ Čarovné husle
Lučenec



Na Slovensku existujú silné regionálne rozdiely. Životná úroveň na západe a v severných 
industriálnych centrách krajiny je vyššia ako na východnom Slovensku a v menej 
rozvinutých regiónoch južného Slovenska. S tým je spojený aj život mnohých ľudí v týchto 
oblastiach. Práve v meste Fiľakovo, v okrese Lučenec rozvíja svoje aktivity občianske 
združenie Čarovné husle.

OZ oficiálne v meste pôsobí od roku 2016, čo nie je dlho, o to aktívnejšie sa však zapájajú 
do komunitného života. O agilite ich aktivít svedčia aj projekty v prospech miestnej vylúčenej 
komunity. OZ sa zapája nielen do regionálnych a štátnych grantových schém, 
ale aj do cezhraničných finančných mechanizmov cez zakladanie partnerstiev.

V meste Fiľakovo podľa odhadov žije približne 3300 Rómov. Jedna škola (zo štyroch) 
je vo väčšej miere obsadená práve deťmi z vylúčeného prostredia, ktoré je pre ich cestu a život 
v škole znevýhodňujúce. Projekt „Investícia v ranom detstve II“ nadväzuje na prvý úspešný 
projekt s rovnakým názvom, ktorý je viac orientovaný na matky týchto detí. V rámci prvého 
projektu sa deti učia ako pracovať s knihami, starajú sa o ne, rozvíja sa u nich schopnosť kon-
centrácie, predstavivosti, kreativity, buduje sa slovná zásoba, vytvára sa možnosť zábavného 
a efektívneho trávenia času matky a dieťaťa, pričom sa posilňuje ich vzájomné puto.

Hlavným cieľom nadväzného projektu je zvýšenie pozitívnej účasti detí z marginalizovaných 
komunít v školskom systéme cez vytváranie vhodných podmienok na vzdelávanie. V OZ 
využívajú rôzne didakticko-materiálne pomôcky, ktoré sú prínosné a nápomocné 
pri individuálnej a skupinovej práci. Tieto pomôcky sú zamerané na rozvoj kognitívnych 
schopností detí. Aktivity projektu sú určené pre deti vo veku 2 – 5 rokov. Frekvencia stretnutí 
sa postupne zvyšuje, aby sa u detí vytvoril návyk pravidelnosti. OZ aj naďalej buduje 
na dobrých výsledkoch z predchádzajúceho projektu a zapája matky do procesu prípravy detí 
do školy. Rodičia sú v rámci projektov OZ vnímaní ako rovnocenní partneri a sú aktívne 
zapájaní do vzdelávacieho procesu. Moment rovnocennosti je dôležitý z hľadiska budovania 
zodpovednosti rodičov o výchovu svojich deti. K tomu má OZ pripravené i motivačné 
mechanizmy, ktorými podporuje zapájanie rodičov do aktivít s deťmi a rozširuje 
ich kompetencie. Ako jedna z oblastí spoločných aktivít je v projekte spoločné čítanie detí 
s dospelým, najčastejšie s príbuzným dieťaťa. Okrem pozitívnych psychologických 
a emocionálnych ziskov si dospelí zvyšujú svoje komunikačné zručnosti, čitateľskú 
gramotnosť a svetonázor. Fakt, že samotní dospelí v marginalizovaných komunitách často 
nemajú pozitívne skúsenosti s voľnočasovým čítaním sa pod vplyvom spoločných aktivít 
s deťmi mení, a tak prospieva nie len deťom, ale aj samotným  dospelým a celej komunite.

Opis projektu
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Pohľad sociálnej práce

V marginalizovaných komunitách je bádať silný akcent na individualizáciu vzťahov. Pojmy 
ako solidarita, altruizmus, vzájomná nezištná pomoc a podpora sú v úzadí vo väčšej miere ako 
v majoritnej spoločnosti. Dôvody nevychádzajú z etnicity alebo tzv. rómskej kultúry, ale z 
prostredia vylúčenia a generačne reprodukovanej chudoby. V prostredí, kde chýbajú základné 
zdroje a nie sú zabezpečené primárne potreby (o potrebách hovoríme vo všeobecnej rovine, na 
mysli nemáme len materiálne potreby, ale aj emocionálne, sociálne a duchovné potreby) ľudia  
sa najviac zaujímajú sami o seba.



Snahou OZ Čarovné husle vo vylúčenej komunite vo Fiľakove je pracovať holisticky s celou 
komunitou, ktorá nie je definovaná iba príslušnosťou k určitej lokalite a teritóriu. Komunita 
je tvorená súborom spoločných cieľov, problémov, hodnôt,  vzájomných väzieb a vzťahov 
medzi ľuďmi. Preto pri práci s komunitami sa predpokladá významný vklad pracovníkov 
do zlepšovania vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Táto charakteristika sprevádza prácu 
OZ naprieč jej aktivitami. V rámci činnosti OZ sme identifikovali niekoľko z nášho pohľadu 
zaujímavých aktivít, ktoré spadajú do tohto diskurzu.
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Medzi činnosť OZ patrí práca s mládežou, podpora talentov a podpora aktivít v tanečných 
skupinách (v aktuálnom období existujú dve skupiny – moderného a rómskeho tanca). Tieto 
tanečné telesá majú pre beneficientov viacero zaujímavých atribútov. Tanečné súbory 
umožňujú účastníkom vycestovať mimo komunitu a tak získať skúsenosti nielen s najbližším 
okolím, ale i s rôznymi sociálnymi prostrediami. Títo ľudia sa stávajú schopnejší a zdatnejší 
v okolitom svete, mimo bezpečia svojej komunity a preto majú menší strach pohybovať sa 
v „cudzom“ svete, čo súvisí s búraním predsudkov a stereotypov. Ďalším prínosom je práca 
so skupinou. V tanečnom súbore je nevyhnuté pracovať na súlade individualít (napr. nacvičiť 
spoločnú choreografiu a pod). Výraz individuality musí ustúpiť pred spoločným cieľom. 
Pri skúškach môžu vznikať konflikty, ktoré je potrebné riešiť a ustáť. Môžu vznikať priateľstvá 
a hlbšie vzťahy, na ktorých je možné stavať v budúcnosti. Takto sa vytvárajú rôzne vzťahy, 
skupina sa sceľuje, čo je nesmierne dôležité pre pozitívnu skúsenosť týchto ľudí.

Ďalšou zaujímavým atribútom práce OZ, ktorý je produktom projektu je kreovanie peer 
skupiny žien – matiek. OZ sa podarilo vytvoriť svojpomocnú  skupinu matiek, ktoré (okrem 
svojich hlavných aktivít – čítanie kníh s deťmi, pomáhanie pri práci s deťmi, organizovanie 
besied s odborníkmi a pod.) sa začali spolu stretávať a vymieňať si sociálne,  rodičovské rady 
a stali sa súdržnými. Takáto podoba peer vzdelávania matiek má viacero výhod. Členky 
skupiny pochádzajú z podobného prostredia a kontextu komunity, preto vedia najlepšie 
identifikovať potreby (rozumejú si aj bez väčších vysvetľovaní) a určovať témy. V skupine 

sa identifikujú matky s osvojenými zručnosťami,  ktoré môžu viesť iné matky v rôznych 
témach, čím sa využíva potenciál a možnosti komunity. Dôležitým pozitívom, ktoré ešte 
spomenieme v peer skupinách je akceptácia ľudí z podobným životným príbehom, ktorí 
zdieľajú určitú skúsenosť.



Medzi činnosť OZ patrí práca s mládežou, podpora talentov a podpora aktivít v tanečných 
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okolím, ale i s rôznymi sociálnymi prostrediami. Títo ľudia sa stávajú schopnejší a zdatnejší 
v okolitom svete, mimo bezpečia svojej komunity a preto majú menší strach pohybovať sa 
v „cudzom“ svete, čo súvisí s búraním predsudkov a stereotypov. Ďalším prínosom je práca 
so skupinou. V tanečnom súbore je nevyhnuté pracovať na súlade individualít (napr. nacvičiť 
spoločnú choreografiu a pod). Výraz individuality musí ustúpiť pred spoločným cieľom. 
Pri skúškach môžu vznikať konflikty, ktoré je potrebné riešiť a ustáť. Môžu vznikať priateľstvá 
a hlbšie vzťahy, na ktorých je možné stavať v budúcnosti. Takto sa vytvárajú rôzne vzťahy, 
skupina sa sceľuje, čo je nesmierne dôležité pre pozitívnu skúsenosť týchto ľudí.

Ďalšou zaujímavým atribútom práce OZ, ktorý je produktom projektu je kreovanie peer 
skupiny žien – matiek. OZ sa podarilo vytvoriť svojpomocnú  skupinu matiek, ktoré (okrem 
svojich hlavných aktivít – čítanie kníh s deťmi, pomáhanie pri práci s deťmi, organizovanie 
besied s odborníkmi a pod.) sa začali spolu stretávať a vymieňať si sociálne,  rodičovské rady 
a stali sa súdržnými. Takáto podoba peer vzdelávania matiek má viacero výhod. Členky 
skupiny pochádzajú z podobného prostredia a kontextu komunity, preto vedia najlepšie 
identifikovať potreby (rozumejú si aj bez väčších vysvetľovaní) a určovať témy. V skupine 

sa identifikujú matky s osvojenými zručnosťami,  ktoré môžu viesť iné matky v rôznych 
témach, čím sa využíva potenciál a možnosti komunity. Dôležitým pozitívom, ktoré ešte 
spomenieme v peer skupinách je akceptácia ľudí z podobným životným príbehom, ktorí 
zdieľajú určitú skúsenosť.

Pohľad pedagóga

Z hľadiska aktivít organizácie Čarovné husle dôležité si všimnúť aktivity zamerané 
na podporu čitateľskej gramotnosti. Medzinárodné prieskumy ukazujú, že slovenské deti sú 
menej čitateľsky gramotné ako ich rovesníci z vyspelých krajín. Tieto výsledky sú problémom 
pre väčšinovú populáciu, ale v prípade vylúčených komunít ide o vážne obmedzenie 
ich ďalšieho rozvoja. Preto je dôležité, že organizácie ako Čarovné husle podporujú čítanie 
v marginalizovanej komunite, kde pôsobia.

Prieskum Progress in International Reading Literacy Study (ďalej len PIRLS)  mapujúci prvý 
stupeň ZŠ poukazuje na to, že čitateľská gramotnosť na Slovensku výrazne klesá u žiakov 
z vylúčených komunít. Ich podiel v slovenskej populácii mierne narastá (zo 6% v roku 2011 
na 8% v roku 2016, pričom priemer EÚ bol 3%) a výsledky sa rapídne zhoršujú (zo 466 bodov 
na 397 bodov). Podľa metodiky PIRLS žiaci z nízkopríjmového prostredia najhoršie čítajú 
spomedzi zúčastnených krajín práve na Slovensku. Tieto údaje naplno zobrazujú dlhodobý 
problém neefektívneho vzdelávania deti z vylúčených komunít. Školský systém nefunguje 
pri zvyšovaní inklúzie, naopak prepadajú cez neho žiaci s veľmi slabou úrovňou čítania, 
ktorých nevie zachytiť a pomôcť im. Deti z marginalizovaných komunít strádajú prístup 
ku knihám.  Pritom v zahraničí sú práve nízkopríjmové skupiny centrom premyslených 
programov, ktoré im cez pomoc s čítaním, zvyšujú ich šancu na lepší život. 

Výskumné štúdie a príklady dobrej praxe z čitateľsky úspešnejších krajín naznačujú, na čo by 
sa malo Slovensko zamerať v stratégiách na podporu čítania. Tie musia začať oveľa skôr ako 
v školských zariadeniach a tiež by mali pokračovať oveľa dlhšie. Zároveň musia zapojiť viac 
aktérov,  kľúčoví sú rodičia, riaditelia škôl, všetci učitelia a knihovníci. Potrebné zmeny 
v oblastiach, ktoré popisujeme, by pomohli rozvíjať čitateľskú gramotnosť všetkých detí 
na Slovensku.  Uvedomujeme si však, že deti z vylúčených komunít potrebujú ešte osobitnú 
starostlivosť.

Prvou z nich je vytváranie podnetného prostredia v období raného vývinu dieťaťa, 
kedy sa tvorí základ jazykových zručností a ktorému sa vôbec nevenuje pozornosť. 
Ak podporné programy začínajú pre deti v MŠ alebo v ZŠ, je to neskoro, pretože rozdiely 
v slovnej zásobe sú príliš veľké.   Výskum v oblasti skorej čitateľskej gramotnosti (tzv. early 
literacy) zistil, že tento fakt je fatálny najmä pre deti, ktoré vyrastajú v málo podnetnom 
prostredí. Americkí psychológia pozorovali 42 rodín s malými deťmi z rôznych socio-

PIRLS prebieha v päť ročných intervaloch na štvrtákoch v základných školách a hlbšie analyzuje vplyvy školy 
(prostredia a manažmentu) a vplyvy rodiny na rozvoj čítania žiakov. Dotazník vypĺňajú štvrtáci, rodičia, učitelia 
a riaditelia škôl. Pozri: PIRLS. Dostupné na: h�ps://nces.ed.gov/surveys/pirls/

Potvrdzuje to skúsenosť z KC v obci Kojatice pri Prešove, kde autori tejto state spolupracovali na projekte 
Prečítané leto v roku 2018. Počas letného programu autori realizovali rozhovory s deťmi z miestnej vylúčenej 
komunity, koordinátorkou a pracovníkmi KC. Z rozhovorov vyplynulo, že deti nemajú doma knihy. V KC im ich 
domov nepožičiavali, lebo sa stávalo, že v zimnom období rodičia knihy použili na kúrenie. Jediný kontakt 
s knihou mali deti v KC. Doma zväčša nemali ani pero a papier. Pozri:  

Pozri: ŠEBOVÁ, M. a MARCINOVÁ, V.: Ako pomôcť deťom, aby rady čítali. Reflexie výskumu a politík na podporu 
čitateľskej gramotnosti. Technická univerzita v Košiciach. 2020
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-ekonomických pomerov. Počas 2 a pol roka v rodinách nahrávali rozhovory a pravidelne 
sledovali používané slová detí a rodičov. Zistili, že trojročné deti z rodín s vysokoškolsky 
vzdelanými rodičmi mali skúsenosť so 45 miliónmi slov, deti rodičov z robotníckych profesií 
s 26 miliónmi slov a deti z nízkopríjmových rodín len s 13 miliónmi slov.   Výsledky publikované 
pod názvom „Skorá katastrofa: priepasť 30 miliónov slov vo veku 3 rokov“ umožnili 
porozumieť, že deti neprichádzajú do školy s rovnakou štartovacou čiarou. Hendikep slabšej 
slovnej zásoby pretrváva celý život. Raný náskok sa ukázal priamo prepojený s neskoršími 
úspechmi v štúdiu.

Práve spoločné čítanie sprostredkúva deťom kriticky dôležité podnety, ktoré rozširujú 
jeho slovnú zásobu, podporujú ho v rozvoji komunikačných zručností a majú vplyv i na rozvoj 
predstavivosti, fantázie a iných funkcií mozgu. Dobrou pomôckou sú aj audioknihy. 
Aj počúvanie textu totiž precvičuje schopnosť dekódovania významu a zásadne rozširuje 
slovnú zásobu. Výsledky slovenského prieskumu TNS z roku 2015   poukázal na to, že tretina 
(36%) rodičov detí vo veku 2-8 rokov svojim deťom číta iba zriedka alebo vôbec, a zároveň 
menej ako polovica (45%) rodičov číta deťom pravidelne. To znamená, že je nutné zamerať sa 
na rodičov najmenších detí. Rodičov je potrebné vzdelávať o tom, aké je dôležité, aby svojim 
deťom čítali. Rodičia potrebujú počuť návody, ako s deťmi čítať (napr. ako podporovať otázky 
detí) a odporúčania vhodných kníh pre daný vek. Rodičia s nízkym príjmom by mali dostať 
aj podporu vo forme kníh. Dobre preskúmané sú efekty programov, ktoré zasielajú knihu 
už novorodencom napr. program Bookstart vo Veľkej Británii. V rámci programu dostane 
každé dieťa v Anglicku zadarmo balíček kníh s návodmi pre rodičov na podnetné aktivity 
pre deti. Deti dostávajú dva balíčky, jeden do prvého roka života a druhý vo veku 3-4 rokov.  
Špeciálne v prípade vylúčených komunít tieto programy dosahujú vynikajúce výsledky, 
či už prostredníctvom pravidelnej pediatrickej intervencie, vzdelávania dospelých (napr. 
Video Interaction Project) alebo formou pravidelných knižných darov podľa veku dieťaťa 
až do štartu povinnej školskej dochádzky (Reach Out and Read).

Pre prvočitateľov a začínajúcich čitateľov na Slovensku chýbajú štartovacie knihy (angl. 
primers),  ktoré by sa v prvom ročníku používali vedľa šlabikára. „Primery“ ako ich poznáme 
zo zahraničia, sú krásne, bohato ilustrované šestnásťstránkové knihy s minimálnym 
obsahom textu na každej strane (od pár slov po jednu, neskôr dve vety). Sú používané 
od prvého dňa práce s písmenami, vďaka čomu dieťa od začiatku procesu čítania zažíva 
zvládanie textu mimo klasickej učebnice a pocit dočítania knihy. To mimoriadne posilňuje 
vnútornú motiváciu a čitateľské sebavedomie, vďaka čomu sa dieťa postupne pripravuje 
na náročnejšie texty.

Priamo s tým súvisí rozdiel medzi čitateľským a intelektuálnym vekom dieťaťa 
a jeho podcenenie zo strany učiteľov a rodičov. Intelektuálne je síce dieťa v prvom ročníku 

Ak je dieťa vystavované bohatej interakcii v podnetnom prostredí už v období, kedy začína vokalizovať 
(t.j. od ôsmeho mesiaca života), tak vo veku troch rokov jeho slovná zásoba obsahuje približne 1100 slov 
na rozdiel od dieťaťa z menej podnetného prostredia s iba približne 500 slovami. Pozri: HART, B., a RISLEY, T.: 
The Early Catastrophy. In: The 30 Million Word Gap by Age 3.Report. American Federation of Teachers. 1995

Pozri: HART, B., a RISLEY, T., cit. dielo. 1995.

TNS Slovakia: Za čítaním s deťmi je vzťah, aj náskok v škole. Dostupné na: h�ps://vyskumy.sk//pdf/citanie.pdf

Pozri: Bookstart. Book Trust – Ge�ing children realding. Dostupné na: h�ps://www.book-
trust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/

Pozri:  BAKER, L. a WIGFIELD, A.: Dimensions of Children's Motivation for Reading and Their Relations to Read-
ing Activity and Reading Achievement. Reading Research Quarterly, vol. 34(4). 1999. a MALLOY, J. A., MARINAK, 
B. A., GAMBRELL, L. B., MAZZONI., S. A.: Assessing Motivation to Read . The Reading Teacher, vol. 67 (4), 2013.
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pripravené na náročnejšie a komplexnejšie príbehy, ale čitateľsky by ich ešte nezvládlo. 
V tomto období by potrebovalo zažívať čo najviac hlasného predčítania (učiteľom 
alebo rodičom), aby sa jeho slovná zásoba a jazyk naďalej rozvíjali. Zároveň potrebuje vnímať, 
že naučiť sa čítať má zmysel, keďže časom bude vedieť čítať aj takéto náročné texty. 
Z výskumov vieme, že rodičia deťom prestávajú čítať v období prvého samostatného čítania. 
Lenže práve vtedy dieťa potrebuje maximum povzbudenia, pretože texty v čítankách 
sa začínajú zahusťovať, miznú z nich ilustrácie a čítanie sa stáva náročným. Preto nie je 
prekvapením, že prvý veľký prepad obľúbenosti čítania prichádza práve medzi ôsmym 
a deviatym rokom života.  

Podpora čítania detí z marginalizovaných komunít je omnoho zložitejšia, pretože najprv 
potrebujú zvládnuť slovenský jazyk, ktorý poväčšine nie je ich materinský jazyk. Vhodné 
knihy môžu podporiť učenie slovenčiny a rozvoj detí. Pri deťoch z marginalizovaného 
prostredia je kľúčová včasná intervencia (práca s deťmi už v prvých rokoch života najneskôr 
pri nástupe do školského systému). Aby sa deti z vylúčeného prostredia dostali na úroveň detí 
z prostredia podnetného musel by sa zmeniť školský systém (prístup učiteľov, zvýšiť počet 
asistentov v triedach, používanie diferencovaných úloh, systematická práca s deťmi, tréning 
učiteľov a pod.).   Z tohto dôvodu vnímame ako potrebné venovať sa podpore detí z prostredia 
marginalizovaných komunít v čo najskoršom veku a projektmi OZ podporovať spoločné 
čítanie matiek s deťmi.
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Pozri: ROBINSON, R.: Kids & Family Reading Report. Scholastic. 2017

Počas prezentovaného prieskumu v KC Kojaticiach autori pravidelne čítali dvom skupinám detí. Jednou 
skupinou boli deti predškolského veku (3-6 rokov), druhou boli školáci vo veku 6-12 rokov. Z pozorovania 
vyplynulo, že deti napriek tomu, že navštevujú slovenskú ZŠ, ťažko rozumejú slovenčine a ťažko čítajú. Autori 
si všimli, že deti  aj vo vyššom veku siahali po knižkách určených pre menšie deti a taktiež boli viac stimulované 
vizuálnymi a hmatovými vnemami, než samotným obsahom knihy, ktorému mali vzhľadom na jazykovú bariéru 
problém porozumieť. Pozri: GÁLOVÁ, M.: Ekonomické aspekty čitateľskej gramotnosti detí z nízkopríjmového 
prostredia. Bakalárska práca: Technická univerzita v Košiciach. 2019.

Pozri: GALOVÁ, M.: cit. dielo. 2019.
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Zhrnutie

Silná individualizácia je vo vylúčených komunitách signifikantným prvkom medziľudských 
vzťahov, čo je v prostredí absencie zdrojov legitímny postoj. Zaujímavou sa nám javí činnosť 
OZ v oblasti skupinovej práce, predovšetkým v tanečnom súbore, ktorá je prínosná, okrem 
iného pre individuálny rozvoj osobnosti, hlavne v oblasti rozšírenia obzorov a orientácie v 
prostredí mimo konformnú zónu komunity. Táto činnosť je obohatená o peer vzdelávanie 
žien – matiek. Obsahom týchto stretnutí môže byť aj rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí v 
rannom detstve. Z podložených výskumov je zrejmé, že deti z vylúčených komunít sú veľmi 
citlivou skupinou práve v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, preto je veľmi zaujímavým 
počinom OZ podpora tohto elementu rozvoja detí, čo prináša benefity vo vzťahovej, ale aj kog-
nitívnej a verbálnej rovine. 



Svatobor
Ďurďoš



OZ Svatobor v kontexte aktivít v prospech vylúčených komunít sa v slovenskom prostredí 
venuje netradičným projektom. Od roku 2006 sa prioritne zameriava na inklúziu obyvateľov 
vybraných lokalít cez eko farmárske aktivity, obnovu a rekultiváciu krajiny 
a environmentálnu výchovu. OZ získalo viacero významných medzinárodných a slovenských 
ocenení. Za viaceré spomenieme cenu UNESCO -Konfuciovu cenu za gramotnosť v roku 2015 
a Gypsy Spirit v roku 2012.

Cieľovou skupinou, na ktorú sa podporený projekt Romano Barardo zameriava sú vidiecke, 
marginalizované komunity z okresu Vranov nad Topľou. OZ do projektu zapája vybrané 
rodiny. Hlavnou charakteristickou črtou projektu je spoločná účasť na aktivitách detí 
predškolského veku a ich dospelých rodinných príslušníkov, ktorí sú pre deti vzormi. 
OZ zapája do aktivít hlavne rodičov a starých rodičov.

Ciele projektu vychádzajú z dlhodobých skúseností OZ v oblasti práce s vylúčenými komunit-
ami v Hanušovciach nad Topľou a Rudlove. Ich hlavným cieľom je podpora zdravého vývoja 
detí predškolského veku cez poskytnutie príležitostí pre účasť na aktivitách spolu 
s ich dospelými rodinnými príslušníkmi. Ďalším zámerom je posilnenie potravinovej 
sebestačnosti a zlepšenie stravovacích návykov vo vylúčených komunitách s využitím 
praktických farmárskych činnosti.

Hlavné aktivity projektu sú zamerané na nasledujúce oblasti: 
- praktická záhradnícka činnosť – ide o prípravu pôdy, kompostovanie bioodpadov, pestovanie 
priesad, výsadbu orechov, ovocných, okrasných drevín a kvetov, starostlivosť o zeleninu, 
pričom zámerom aktivity je rozvoj praktických záhradníckych zručností účastníkov projektu;
- školenie a praktické ukážky – ide najmä o prípravu jedál/spracovanie vypestovaných plodov. 
Táto aktivita  má podobu prípravy šalátov, polievok, hlavných jedál, sušených produktov 
a to z plodov, ktoré si ľudia pestujú sami. S deťmi a dospelými prebiehajú ukážky a ochutnávky 
zdravých a chutných produktov s cieľom zaradiť tieto produkty do ich prirodzených 
konzumných návykov;
- besedy sú vedené vhodnou formou s cieľom prehĺbenia vedomosti, ktoré sú užitočné 
pre záhradnícke aktivity, stravovanie a kultiváciu prostredia, v ktorom žijú.

Opis projektu
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OZ Svatobor rozvíja na Slovensku jedinečnú tému 
a jeho dlhodobou snahou je rozvoj potravinovej 
sebestačnosti, práca s pôdou a kultivácia prostre-
dia. Do svojich aktivít zapája predovšetkým ľudí 
z vylúčených komunít za účelom rozvoja ich prak-
tických zručnosti. V širšom zmysle môžeme 
povedať, že ich zámery sú edukatívne.
Do všeobecného kompetenčného rozhľadu 
človeka patria v tomto kontexte okrem schopnos-
ti písania, čítania, počítania, počítačových 
zručností, finančnej gramotnosti, aj praktické 
manuálne zručnosti pre prácu s pôdou.

Pohľad sociálnej práce



Tieto aktivity majú pre cieľové skupiny rôzne pozitívne prínosy. Primárne v prvom rade 
ide o spestrenie stravy a búranie stravovacích stereotypov. Stravu ľudí z vylúčených komunít 
môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako jednotvárnu a kalorickú. V prostredí absencie 
zdrojov, najmä tých materiálnych nezáleží na kvalite potravín (ktorých je neustály 
nedostatok), ale na množstve.    Preto je dôležité stravovacie návyky meniť a učiť chudobných 
ľudí konzumovať zeleninu a ovocie, čo má pozitívne dôsledky na ich zdravie a kvalitu života.

Ďalším zaujímavým benefitom projektu Romano Barardo je rozšírenie časových 
a abstraktných horizontov u ľudí z týchto komunít. Pestovanie zeleniny a práca s pôdou 
vyžaduje určité vlastnosti a schopnosti človeka, ktoré nie sú v prostredí sociálneho vylúčenia 
obvyklé. Ide napríklad o vytrvalosť, trpezlivosť a cieľavedomosť. Veci nie sú dostupné hneď 
v prítomnosti, ale v perspektíve budúcnosti, čo je naratív, ktorý nie je pre ľudí 
z marginalizovaných komunít samozrejmý.
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Vznik komunitných záhrad je v súčasnosti módnym trendom najmä v prostredí mestských 
aglomerácii, pre ktoré sú typické neosobné vzťahy a atomizácia jednotlivcov. OZ túto 
myšlienku prenáša do rurálneho prostredia taktiež s pridanou hodnotou zlepšenia 
komunitných vzťahov. Starostlivosť o záhradu učí ľudí, že spolu dosiahnu viac a vynaložia 
menej energie. Každý má svoju úlohu a rolu, dochádza teda k vnútornej stratifikácii. 
Získajú pocit užitočnosti a zvyšuje sa ich sebavedomie.

39Pozri: PAYNE, K.R., P. DEVOL a D.T.SMITH.: cit. dielo, 2010
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Vzťah človeka k životnému prostrediu a svojmu okoliu sa stáva čoraz viac naliehavým, zvlášť 
v období súčasných negatívnych trendov, ktoré sú viditeľné okolo nás. Preto sa v tomto 
kontexte dostáva do popredia potreba zvyšovania environmentálneho povedomia u mladej 
generácie, ale aj v širšej spoločnosti, vrátane rôznych komunít z vylúčeného prostredia. Medzi 
nevyhnutnú súčasť napĺňania tejto akútnej potreby radíme environmentálnu výchovu, ktorú 
v širšom zmysle definujeme ako proces celoživotného vzdelávania a jeden z najúčinnejších 
nástrojov na formovanie jednotlivca v oblasti úcty k životu. 

Práca vo vylúčených komunitách v kontexte environmentálnej výchovy a vzdelávania môže 
mať dve roviny. Podľa Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
do roku 2025 environmentálnu výchovu diferencujeme na formálnu a neformálnu. Formálna 
environmentálna výchova prebieha v zariadeniach školského typu a je zastrešená v Štátnom 
vzdelávacom programe od kategórie predprimárneho vzdelávania až po stredné odborné 
školstvo. Vo všetkých stupňoch vzdelávania je zadefinovaná ako prierezová téma,  
ktorá spadá pod príslušné vzdelávacie oblasti.

Napriek veľkému potenciálu a pozitívam v environmentálnej výchove a vzdelávaní 
na osobnosť človeka má táto oblasť vzdelávania mnoho systematických výziev. Podľa 
Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej agentúre 
životného prostredia (ďalej len SAŽP) do roku 2030 z aktuálnych problémov, ktoré ovplyvňujú 
kvalitu poskytovanej environmentálnej výchovy možno na prvé miesto zaradiť chýbajúcu 
komunikáciu a koordináciu medzi neformálnou a formálnou sférou, ktorá by viedla 
k aktualizácii kurikulárneho obsahu environmentálnej výchovy, či k implementácii širšieho 
spektra zážitkových metód a foriem. Na Slovensku tiež absentuje výskum cielene zameraný 
na efektívnosť výučby environmentálnej výchovy a dosahovanie jej cieľov stanovených 
Štátnym pedagogickým ústavom v prierezovej téme. Učitelia základných a stredných škôl 
musia implementovať environmentálnu výchovu do výučby svojich predmetov, ale často krát 
nemajú žiadne skúsenosti, potrebné kompetencie a ani vzťah. Ide aj o dôsledok nedostatočnej 
univerzitnej prípravy učiteľov na výkon svojej pedagogickej profesie v tejto oblasti. 
V súčasnosti tiež nie je známa štruktúra koordinátorov environmentálnej výchovy v SR, 
a to tak z pohľadu ISCED,  ich profesijného zamerania, disponibilnej hodinovej kapacity 
určenej na environmentálnu výchovu, ako aj z hľadiska štruktúry tém a oblastí, do ktorých 
smeruje ich činnosť.

Veľkú oblasť environmentálnej výchovy s výraznejším potenciálom zacielenia na vylúčené  
komunity má neformálny prúd, ktorý kompetenčne zastrešuje Ministerstvo životného pros-
tredia a inštitúcie, ktoré predmetné ministerstvo riadi. Veľké pole pôsobnosti tu nachádzajú aj 
mimovládne organizácie, medzi ktoré patrí OZ Svatobor. 
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40Viac k téme: KELCOVÁ, M.: Štátny vzdelávací program. Environmentálna výchova. Štátny pedagogický ústav, 
2009
Pozri: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025. Dostupné na: h�ps://w-
ww.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=59
International Standard Classification of Education
Pozri: Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030. Dostupné na: 
h�ps://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=782
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Aktivity OZ sú pre žiakov a dospelých prínosné predovšetkým v oblasti rozvoja:
- vedomosti,  zručnosti a schopnosti – napr. schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 
medzi človekom a jeho životným prostredím, schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, 
niesť zodpovednosť;
- postojov a hodnôt - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom 
a ich prostrediu, posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu 
a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia.

V kontexte rómskej kultúry je environmentálne vzdelávanie novým trendom, ktorý 
OZ prináša ako ucelenú koncepciu. Postupuje tak však prirodzene, od primárnych informácií 
k nácvikom a následne k samostatným aktivitám, spojených s mentoringom. 
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Zhrnutie

Práca s pôdou a pestovanie zeleniny patrí medzi základné zručnosti človeka, na čo sa v súčas-
nosti často zabúda. Zvlášť pálčivou je táto otázka vo vylúčených komunitách, kde práca 
s pôdou a pestovanie zeleniny nemá dlhodobú tradíciu. Preto myšlienka komunitných záhrad, 
ktorú prináša OZ Svatobor v lokalitách, kde pôsobí, má svoje pozitíva najmä v oblasti 
zlepšenia stravovacích návykov, nadobudnutia vytrvalosti, cieľavedomosti a trpezlivosti 
a v neposlednom rade zlepšenia komunitných vzťahov. Cez prácu s pôdou a kultiváciu 
prostredia dochádza aj k edukatívnym momentom, týkajúcim sa najmä environmentálnej 
výchovy, ktorá má neformálnu podobu. Prínosy environmentálnej výchovy sú evidentné 
v oblasti postojov a hodnôt (napr. posilňovanie pocitu spoluzodpovednosti za životné pros-
tredie) a schopnosti človeka. (napr. schopnosť chápať vzťah životného prostredia a človeka) 



Kultúrno-výchovné občianske 
združenie Láčho drom

Kokava nad Rimavicou



Kultúrno – výchovné OZ Láčho Drom funguje 
od roku 2000. KC v Kokave nad Rimavicou 
zriaďuje od roku 2015. Pracovníci KC 
vo vylúčenej lokalite reflektujú viacero 
problémov a potrieb. Ako odpovede na tieto 
problémy OZ poskytuje sociálno - poradenské 
služby v širokých oblastiach osobnej hygieny 
a zdravotného stavu detí a dospelých, pracuje 
na získaní návykov a zručností potrebných 
na starostlivosť o bývanie, správne finančné 
hospodárenie a rieši aj tému zdravej výživy. 
V lokalite je vysoká miera nezamestnanosti, 
preto v KC prebiehajú aktivity určené 
na získanie pracovných návykov a zručností 
dlhodobo nezamestnaných ľudí. Na prvý 
pohľad aj nezaujatý pozorovateľ si všimne, 
že v marginalizovaných komunitách je veľa 
detí. Preto neodmysliteľnou súčasťou činnosti 
v takejto komunite je aj práca s deťmi, ktorá 
môže mať viacero podôb a zacielení. Medzi 
najefektívnejšie investície do budúcnosti patrí 
práve podpora detí v období raného detstva 

V OZ sa rozhodli, že budú v KC prevádzkovať „Komunitnú školu pre predškolákov“, 
čo predstavuje  z hľadiska budúcnosti obce pragmatickú ambíciu. Cieľom projektu Komunitná 
škola pre predškolákov je zapojiť deti z vylúčenej komunity z Kokavy nad Rimavicou a okolia 
(aktivity prebiehajú aj v obciach Zlatno a Klenovec) do predškolskej prípravy 
a tak zjednodušiť ich vstup do školy. Na tento účel  OZ využíva  rôzne invenčné a neformálne 
hry, tréningy a zapája do tohto procesu aj mentorov. Medzi zaujímavé prvky projektu 
rozhodne patrí snaha OZ prispôsobiť formu prípravy detí ich potrebám a ich aktuálnej úrovni 
schopností a vedomostí.

OZ činnosť v predškolskom klube systematizuje a pripravuje pre deti vlastný vzdelávací pro-
gram. Do jeho prípravy zapája multidisciplinárny tím odborníkov pozostávajúci z pedagógov, 
sociálnych pracovníkov a psychológov. Ďalej v OZ využívajú nástroje individuálneho pláno-
vania, čo je efektívna cesta ako pracovať s užívateľmi služieb. Deti zapojené do programu majú 
vypracované plány vzdelávania a prípravy. V KC na základe týchto plánov prebiehajú aktivity 
formou tréningov, workshopov a neformálnych hier, ktoré sú pre tieto deti najprístupnejšie. 

V OZ sa snažia z hľadiska efektivity a udržateľnosti programu do týchto aktivít zapájať 
aj rodičov. V rámci projektu OZ zabezpečuje pre deti, ale aj pre ich rodičov mentoringovú 
podporu, ktorá sa rozdeľuje v odbornej literatúre, ale aj praxi na dva základné typy.

Pri formálnom mentoringu ide o pravidelné mentorské schôdzky, ktoré vyžadujú stanovenie 
cieľov, plnenie úloh, zapisovanie poznámok a určité hlásenia o činnosti. Formálny mentoring 
vyžaduje väčší záväzok od mentorovaného. Pri neformálnom mentoringu môže proces 
prebiehať neformálne, v uvoľnenej atmosfére a počas krátkych schôdzok. V OZ využívajú 

Opis projektu
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a predškolského veku.

na mentorovanie okrem odborníkov aj rovesníkov, čo môže byť pre deti a ich rodičov 
z prostredia vylúčených komunít dobrá alternatíva pre neformálny mentoring, ktorý vítajú 
viac. 



V OZ sa rozhodli, že budú v KC prevádzkovať „Komunitnú školu pre predškolákov“, 
čo predstavuje  z hľadiska budúcnosti obce pragmatickú ambíciu. Cieľom projektu Komunitná 
škola pre predškolákov je zapojiť deti z vylúčenej komunity z Kokavy nad Rimavicou a okolia 
(aktivity prebiehajú aj v obciach Zlatno a Klenovec) do predškolskej prípravy 
a tak zjednodušiť ich vstup do školy. Na tento účel  OZ využíva  rôzne invenčné a neformálne 
hry, tréningy a zapája do tohto procesu aj mentorov. Medzi zaujímavé prvky projektu 
rozhodne patrí snaha OZ prispôsobiť formu prípravy detí ich potrebám a ich aktuálnej úrovni 
schopností a vedomostí.

OZ činnosť v predškolskom klube systematizuje a pripravuje pre deti vlastný vzdelávací pro-
gram. Do jeho prípravy zapája multidisciplinárny tím odborníkov pozostávajúci z pedagógov, 
sociálnych pracovníkov a psychológov. Ďalej v OZ využívajú nástroje individuálneho pláno-
vania, čo je efektívna cesta ako pracovať s užívateľmi služieb. Deti zapojené do programu majú 
vypracované plány vzdelávania a prípravy. V KC na základe týchto plánov prebiehajú aktivity 
formou tréningov, workshopov a neformálnych hier, ktoré sú pre tieto deti najprístupnejšie. 

V OZ sa snažia z hľadiska efektivity a udržateľnosti programu do týchto aktivít zapájať 
aj rodičov. V rámci projektu OZ zabezpečuje pre deti, ale aj pre ich rodičov mentoringovú 
podporu, ktorá sa rozdeľuje v odbornej literatúre, ale aj praxi na dva základné typy.

Pri formálnom mentoringu ide o pravidelné mentorské schôdzky, ktoré vyžadujú stanovenie 
cieľov, plnenie úloh, zapisovanie poznámok a určité hlásenia o činnosti. Formálny mentoring 
vyžaduje väčší záväzok od mentorovaného. Pri neformálnom mentoringu môže proces 
prebiehať neformálne, v uvoľnenej atmosfére a počas krátkych schôdzok. V OZ využívajú 

Obyvatelia vylúčených a marginalizovaných komunít na území Slovenska v historickom 
kontexte zažili vlny násilnej asimilácie (obdobie osvietenstva), ostrakizácie a perzekúcií 
(obdobie druhej svetovej vojny) a vplyvov sociálneho inžinierstva (obdobie komunizmu). 
Tohto roku sme si pripomenuli 30 rokov od zmeny režimu v krajine. Presne toľko rokov 
ubehlo od toho, čo sa ľudia s nízkym vzdelaním a v málo rozvinutých regiónoch prepadli 
na najnižšie stupne spoločnosti.

V súčasnosti žijeme historické obdobie integrácie a inklúzie a máme odpovede, dobrú prax 
a inšpirácie na to, aby sme pomohli zmeniť životy ľudí žijúcich vo vylúčenom prostredí. 
Úspešné pôsobenie v marginalizovaných komunitách musí mať dva základné atribúty. Prvým 
je dlhodobé pôsobenie v lokalitách. Ak 30 rokov je tak vážna téma na okraji systematického 
záujmu, koľko rokov potrebujeme, aby sme mali reálne výsledky a pri akých nastaveniach 
v téme? Nech si na tieto otázky odpovie každý čitateľ sám podľa vlastnej skúsenosti z lokality, 
kde pôsobí.  

Ďalším základným atribútom je komplexnosť pôsobenia. Téma je celistvá, preto čiastkové 
riešenia prinášajú len relatívnu úspešnosť. Súčasné finančné toky v tejto téme nie sú zvlášť 
komplementárne koordinované. Preto ostáva na prijímateľoch, samosprávach 
a organizáciách tretieho sektora, aby projektové aktivity zapadali jedna do druhej 
a predovšetkým, aby reflektovali potreby ľudí pre koho sú určené.  

Kultúrno - výchovné OZ Láčho drom tieto základné atribúty napĺňa, čo vytvára pozitívny 
predpoklad pre úspešnosť pôsobenia. Projektom komunitnej školy pre predškolákov sa práca 
OZ s užívateľom začína. Primárne je zacielená na úspešný nástup dieťaťa do vzdelávacieho 
systému hlavného prúdu. V školskom prostredí podpora OZ nekončí. Dieťa potrebuje taktiež 
veľkú podporu v oblasti prípravy, motivácie, advokácie, prípadne poskytnutia priestoru. 
Ak dieťa vydrží v škole a absolvuje základnú školskú dochádzku, tak ho čaká ďalšia príprava 
na povolanie. Tento krok je obzvlášť náročný, pretože dieťa zväčša odchádza mimo komunitu. 
Pracovníci OZ pracujú so strachom dieťaťa a rodičov. Je to aj finančne náročné. Finančné 
nároky na dieťa v systéme základného školstva sú relatívne nízke, no zmena prichádza 
s nástupom na strednú školu. Stredoškolský študent potrebuje niekam docestovať, niekde 
bývať, stravovať sa a kúpiť pomôcky. Niektoré rodiny túto zmenu nezvládnu, deti ostávajú 
bez vzdelania doma a je veľký predpoklad, že kruh chudoby sa bude opakovať. Ak v lepšom 
prípade zvládnu vyštudovať strednú školu, môžu ísť študovať ďalej alebo potrebujú prácu. 
Bez zručnosti  a návykov sa práca hľadá ťažko. Pracovníci OZ preto podporujú členov 
komunity i v týchto prípadoch, píšu životopisy, hľadajú možnosti sociálnej rehabilitácie, 
realizujú programy pre nezamestnaných a advokáciu. OZ podporuje svojich klientov 
v každom biodromálnom období, čo je veľmi dôležité a prínosné. 

Pohľad sociálnej práce
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Pohľad pedagogiky

Osvetová činnosť vo vylúčených komunitách má viacero atribútov a kontextov. Pojem 
vylúčenia spôsobuje nedostatok vzájomných kontaktov a tak vzniká fenomén stereotypizá-

cie, ktorý sa často nezakladá na realite. V našom prostredí má tento fenomén etnické 
konotácie. Na túto tému nám odpovedá Zygmunt Bauman, ktorý tvrdí, že naše fungovanie 
v skupinách je spojené s vytváraním našej sebaidentity. Rozdiel medzi „my“ a „oni“ 
sa v sociológii prezentuje ako rozdiel medzi vlastnou skupinou a cudzou skupinou. Tieto 
protiklady sú nerozlučné, pretože jeden nemôže existovať bez druhého. Na našej mape sveta 
akoby sa usadzovali na dvoch antagonistických póloch, čo vytvára v členoch skupiny zdanie 
vnútornej jednoty a súdržnosti. Skupina je imaginárnou opozíciou, ktorú potrebuje vlastná 
skupina pre svoju sebaidentifikáciu, súdržnosť, vnútornú solidaritu a emocionálnu istotu. 
Vylúčenie pomáha dotvárať vlastné symbolické, ale aj rezidenciálne vymedzenie voči inej 
skupine za účelom svojej sebaidentifikácie a sebaurčenia.  Presnejšie, proces vylúčenia môže 
vnikať ako stratégia pozitívnej sebainterpretácie, najmä pri negatívnych hodnoteniach 
zo strany okolia. V tomto kontexte P. Berger uvádza, že „ak je indivíduum prinútené sa na seba 
pozrieť do zrkadla, ktoré je konštruované tak, že umožňuje ho vidieť iba ako netvora, musí 
hľadať iné zrkadlá, aby nezabudlo, že má aj inú tvár.“  OZ Lačho drom prostredníctvom 
dlhodobej podpory rómskej kultúry výrazne napomáha k podnetom na zlepšenie hodnotenia 
zo strany okolia, čím vzniká priestor pre pozitívnu sebainterpretáciu a sebahodnotenia 
a v konečnom dôsledku aj prijatia. Rómska kultúra v procese inklúzie nemusí byť endogénne 
vnímaná ako znevýhodňujúci prvok a jej nositelia nemusia v každodennosti prežívať pocity 
menejcennosti a to v prípade pozitívnej propagácie jej bohatstva a kultúrneho dedičstva, 
ktorá je vnímaná  ako súčasť etnickej identity. A tu je práve silne cítiť záujem OZ, ktoré 
sa angažuje v pozitívnom prezentovaní rómskej kultúry a jej prvkov, čím podporuje 
i sebapercepciu a sebaidentifikáciu detí z prostredia marginalizovaných komunít.

na mentorovanie okrem odborníkov aj rovesníkov, čo môže byť pre deti a ich rodičov 
z prostredia vylúčených komunít dobrá alternatíva pre neformálny mentoring, ktorý vítajú 
viac. 



Osvetová činnosť vo vylúčených komunitách má viacero atribútov a kontextov. Pojem 
vylúčenia spôsobuje nedostatok vzájomných kontaktov a tak vzniká fenomén stereotypizá-
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cie, ktorý sa často nezakladá na realite. V našom prostredí má tento fenomén etnické 
konotácie. Na túto tému nám odpovedá Zygmunt Bauman, ktorý tvrdí, že naše fungovanie 
v skupinách je spojené s vytváraním našej sebaidentity. Rozdiel medzi „my“ a „oni“ 
sa v sociológii prezentuje ako rozdiel medzi vlastnou skupinou a cudzou skupinou. Tieto 
protiklady sú nerozlučné, pretože jeden nemôže existovať bez druhého. Na našej mape sveta 
akoby sa usadzovali na dvoch antagonistických póloch, čo vytvára v členoch skupiny zdanie 
vnútornej jednoty a súdržnosti. Skupina je imaginárnou opozíciou, ktorú potrebuje vlastná 
skupina pre svoju sebaidentifikáciu, súdržnosť, vnútornú solidaritu a emocionálnu istotu. 
Vylúčenie pomáha dotvárať vlastné symbolické, ale aj rezidenciálne vymedzenie voči inej 
skupine za účelom svojej sebaidentifikácie a sebaurčenia.  Presnejšie, proces vylúčenia môže 
vnikať ako stratégia pozitívnej sebainterpretácie, najmä pri negatívnych hodnoteniach 
zo strany okolia. V tomto kontexte P. Berger uvádza, že „ak je indivíduum prinútené sa na seba 
pozrieť do zrkadla, ktoré je konštruované tak, že umožňuje ho vidieť iba ako netvora, musí 
hľadať iné zrkadlá, aby nezabudlo, že má aj inú tvár.“  OZ Lačho drom prostredníctvom 
dlhodobej podpory rómskej kultúry výrazne napomáha k podnetom na zlepšenie hodnotenia 
zo strany okolia, čím vzniká priestor pre pozitívnu sebainterpretáciu a sebahodnotenia 
a v konečnom dôsledku aj prijatia. Rómska kultúra v procese inklúzie nemusí byť endogénne 
vnímaná ako znevýhodňujúci prvok a jej nositelia nemusia v každodennosti prežívať pocity 
menejcennosti a to v prípade pozitívnej propagácie jej bohatstva a kultúrneho dedičstva, 
ktorá je vnímaná  ako súčasť etnickej identity. A tu je práve silne cítiť záujem OZ, ktoré 
sa angažuje v pozitívnom prezentovaní rómskej kultúry a jej prvkov, čím podporuje 
i sebapercepciu a sebaidentifikáciu detí z prostredia marginalizovaných komunít.

44Claude Lévi - Strauss upozorňuje na binárne triedenie našich vnemov. Naša myseľ funguje dialektickým spôs-
obom a realitu vníma prostredníctvom protikladov, ktoré najprv vytvára a potom sa ich snaží spojiť. Napríklad 
protiklad opačných pohlaví spájame do manželstva. Bližšie pozri: MURPHY, R. F., Úvod do kulturní a sociální 
antropologie. Praha: SLON. 2006.ISBN 80-86429-25-3
Pozri: BAUMAN, Z a MAY, T.:. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON. 2004 ISBN 
978-80-7419-026-1
Pozri: BERGER, P.L.: Pozváni do sociologie. Praha: Správa sociálního řizení FMO, 1. Vyd., 1991
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Zhrnutie

V aktuálnom období sme v situácii, že niektoré marginalizované komunity sa nedokážu 
vymaniť z vylúčenia a chudoby bez podpory pomáhajúcich profesií a externých 
mechanizmov. Práca na inklúzii je dlhodobá a systematická, čo dokazuje aj činnosť OZ 
v celoživotnom sprevádzaní človeka, od prenatálneho obdobia, cez nástup do školského 
systému a pracovného života. Túto biodromálnu podporu je potrebné reflektovať v kontexte 
nevyhnutnosti času, ktorý musí prejsť, pretože táto téma bola dlho zanedbávaná. Z hľadiska 
excelentnosti sa nám zdá zaujímavým atribút kultúrno – osvetovej práce OZ, ktorý zasahuje 
až do zlepšenia kohézie lokálnej society a endogénnych vzťahov v komunitách. Výslednicou 
pozitívnej propagácie je lepší obraz obyvateľov vylúčenej komunity a pozitívna 
sebainterpretácia a sebahodnotenie. 



Práca vo vylúčených komunitách nie je statická, závisí od konkrétnych kultúrnych, 
sociálnych, ekonomických a mnohých iných konštelácií v komunitách, pretože reaguje 
na aktuálne potreby, ktoré sa tiež menia v čase a priestore. V publikácii prezentujeme podľa 
nás najvýznamnejšie skúsenosti subjektov, ktorí vo vylúčených komunitách pôsobia 
dlhodobo, čo je istou zárukou kvality. V predkladanej publikácii je 12 zaujímavých 
a inšpiratívnych počinov a projektov v rámci témy VSRD, ktorá je pre ďalší pozitívny vývin 
deti z vylúčených komunít kľúčová. Medzi tieto základné trendy patrí práca s najbližšími 
dieťaťa, využívanie potenciálu v komunite a lokalite, práca s hodnotami, ktorá je všeobecne 
veľmi zásadnou otázkou motivácie rodičov.

Na jednej strane sa nachádzajú identifikované potreby užívateľov a na druhej zdroje 
organizácii tieto potreby napĺňať. Možnosti podpory užívateľov sú väčšinou obmedzené 
a preto tieto organizácie vítajú každú pomoc, aby mohli rozvíjať svoje aktivity v prospech 
užívateľov. Veľmi prínosným je aj PRRK, ktorý bol v roku 2019 zacielený na podporu VSRD 
vo vylúčených komunitách. Práve jedným z hmatateľných výsledkov tohto programu je 
aj táto publikácia.

Ukazuje sa, že VSRD je špecifická oblasť starostlivosti o deti, ktorá má kľúčový vplyv 
na jeho úspešnosť nielen v školskom prostredí, ale aj v medziľudských vzťahoch a celkovo 
v živote. Naším cieľom je prezentovať aktuálne trendy ranej starostlivosti o deti 
vo vylúčených komunitách na Slovensku, a dovolíme si dúfať, že ňou inšpirujeme ďalších 
poskytovateľov VSRD k implementácií niektorej metódy či techniky do ich primárnej praxe. 
Projekty, ktoré sú v tejto publikácii predstavené dokladujú naliehavosť práce s deťmi 
už od raného detstva a fakt, že včasné VSRD vo vylúčených komunitách nie je záležitosť 
iba jedného odboru alebo odbornej činnosti, ale viacerých pomáhajúcich profesií. 
Multidisciplinarita je preto hlavnou charakteristickou črtou publikácie a reaguje na potrebu 
väčšej komunikácie a spolupráce v teréne v prospech ľudí z vylúčeného prostredia.

Záver
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