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AKTIVITY

DUŠIČKY A VIANOCE V CDR ŽITAVCE
SVIATKY KONCA ROKA CEZ PRIZMU CDR ŽITAVCE
Najkrajšie Vianoce
Pamätáš sa na tie Vianoce?
Končilo minulé storočie.
Vlhký a studený podnájom,
ohrievali sme sa navzájom.
Žiarivé sviečky a chuť vína,
tak živo sa na to spomína.
Úsmevy, dotyky a objatia,
nedali sa ani porátať.
Najkrajšie Vianoce krištáli soli,
sneží a svieti, zvoní v nás,
Najkrajšie Vianoce aké tu boli a
každým rokom sú krajšie zas.
DUŠIČKY A HALOWEEN
Mačky lovia, vietor zavíja,
bosorky lietajú, psy sa skrývajú.
Duchovia sa ukazujú, a deti sa z nich trasú.
Je to čas zlých novín,
Je tu Helovín....

V novom čísle sa tiež dočítate:
Naše deti patrične oslavovali sviatky
Všetkých svätých, Sviatok zosnulých,
ale aj Halloween v jednom. Vidíme na
skupinách a na ich fotkách aj rôzne
bosorky, preto nám v čísle vysvetlia
a predstavia, ako oni oslavujú tieto
sviatky a ako deti učia rozumieť a ctiť si
ich a tých, ktorí sú s týmto sviatkom pevne spojení.

Sv. Mikuláš
Mikuláš nakoniec u nás
bol a deti sa veľmi tešili.
Prinášame
Vám
fotky
a priebeh Mikuláša v dnešnom
čísle. Prišli aj vázcni hostia
a deti boli šťastné.

Vianoce v CDR Žitavce
Dozviete sa, ako prebiehali
vianočné sviatky v našom
CDR. Nakoľko sme bol
COVID aj v CDR, deti boli
všetky s nami a osllavovali sme
sviatky netradične všetci spolu.
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Redakčná rada:

preberieme

niekoľko

významných sviatkov naraz, nakoľko ku koncu roka
sú akosi pri sebe a natesno.
Vyjadríme sa k rituálom a sviatkom prežívaným
v CDR, k Dušičkám (Sviatku Všetkých svätých)
a sviatku zosnulých a zároveň preladíme aj na
veselšiu nôtu v zmysle Halloweenu. Potom prejdeme
k najkrajším sviatkom roka: najskôr k Mikulášovi,
k Vianociam a s nimi spojenými tradíciami.
Chceme každému sviatku dať priestor, pozrieť sa
na každý jeden sviatok a to hlavne z bodu pohľadu,
ako ich oslavujú naše skupiny v CDR prispôsobene
na svoje pomery.
Dozvieme sa z písaného slova niečo z ich
spôsobu sviatkovania a z fotiek uvidíme, ako to
vyzerá v praxi.
Aj v dnešnom čísle sa budeme venovať rôznym
zaujímavým témam, ktoré súvisia buď priamo s našou
činnosťou alebo tematicky s oblasťou CDR, resp.
detských domovov.
Dozvieme sa aj to, čo robia naše kolegyne
v teréne, nazrieme aj do práce s mladými dospelými,
názory na výchovu, niekedy možno aj náročnejšie
úvahy.
Dnešný nákuk do kuchyne našich skupín bude
iný, nakoľko posledné týždne boli náročné, ich
činnosť bude roztrúsená v článkoch.Ale uvidíte, čo sa
u nás deje, čo s deťmi robíme.
Budeme sa venovať aj histórii Detského
číslach načierať do minulosti – podľa možnosti.

Výkonný redaktor: PhDr. Daniel Herda
Tvorba, štruktúra, témy, vizuálna a technická úprava:
PhDr. Daniel Herda
korektúra

čísle

domova, načrieme a budeme sa snažiť aj v ďalších

Hlavný redaktor: PhDr. Daniel Herda

Jazyková

V dnešnom

textov:

Janeta

Sucháňová

Spolupracujúci prispievatelia: riaditeľ CDR Mgr. Rácek
Peter, vychovávatelia CDR Žitavce - skupiny SUS2, 3, 5, 6,

Pevne veríme, že naše témy si nájdu Vás,
čitateľov, ktorých zaujmú a prinesú Vám informácie,
s ktorými sa bežne nemôžete stretnúť. Prajeme krásne
Vianoce a Šťastný Nový rok 2021!
PhDr. Daniel Herda

7, 8, odborný tím CDR Žitavce, PhDr. Ján Herák, Publisher
/ Vydavateľ: CDR Žitavce
Tlačový vydavateľ: OZ Fantázia detí
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Príhovor riaditeľa CDR
Žitavce
Mgr.
Petra
Ráceka k záveru roka
2020

Vážení kolegovia, milé kolegyne!

Prihováram sa vám ku koncu tohto kalendárneho
roku 2020 s tým, aby som vám poprial krásne
a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré, veľa
zdravia, šťastia, lásky a porozumenia v Novom roku
2021.
Vieme, že naše deti v tejto nepriaznivej situácii
ovplyvnenej

koronavírusom

nemôžu

najkrajšie

sviatky v roku stráviť v kruhu svojich najbližších, ale
pevne verím, že i tak budú pre nich krásne. Vedenie
CDR sa snažilo a zabezpečilo prostredníctvom
sponzorov pre každé naše dieťa darček pod stromček
na Štedrý deň a tiež sladkosti a potraviny do kuchyne.
Dúfam, že darčeky všetky deti potešia a budú mať
z nich veľkú radosť.
Chcem poďakovať všetkým zamestnancom CDR
za dobre vykonanú prácu v uplynulom roku a zároveň
ich chcem poprosiť, aby pochopili súčasnú situáciu
a boli nápomocní svojim kolegom, nakoľko dnes
potrebuje pomoc niekto druhý, ale zajtra ju môžem
potrebovať ja.
Ešte raz prajem všetkým pekné sviatky a želajme si
spolu nech je pre nás nasledujúci rok rokom radosti,
spokojnosti a osobných naplnení.

Kam smeruje naše CDRko?
Rozhovor s riaditeľom CDR Žitavce Mgr.
Petrom Rácekom
Vo funkcii riaditeľa je už niečo viac ako 1,5
roka. Za tento čas sa udialo viacero zmien či už na
postoch zamestnancov, alebo na stavoch detí. Zmeny
sa udiali aj v materiálno technickom vybavení
v hnuteľnom aj nehnuteľnom majetku.
Pýtame sa riaditeľa centra Mgr. Petra Ráceka či dané
zmeny sú v súlade s jeho koncepciou, s ktorou prišiel
do CDR?
V koncepcii, ktorú som predstavil výberovej
komisie ÚPSVaR bolo toho viac. Určite tam boli aj
tieto veci na ktoré sa pýtate. Mojim cieľom je vytvoriť
štandardné podmienky pre všetkých, aby sme boli čo
najmenej obmedzovaní nedostatkami. Len tak
môžeme podať dobré pracovné výkony, čo je
nevyhnutné pre rozvoj nášho zariadenia. Môžem
spomenúť napríklad – ohľadom autodopravy - nákup
troch nových garáži, nákup nového auta Opel Combo
- 7 miestne, s automatickou prevodovkou, ďalšie je
bezplatným prevodom získané z GP Bratislava 5
miestne osobné auto Škoda Superb.
Ďalej sa podarilo prerobenie klubovne na
viacúčelovú miestnosť, prerobenie kuchynky
a jedálne pre zamestnancov, vytvorenie samostatného
oddelenia pre psychológov a pre sociálnych
pracovníkov, boli zriadené dve samostatné kancelárie
pre špeciálnych pedagógov. Vymaľované boli tri RD
s výmenou dverí a opravou podláh a možnosti
zakúpenia respektíve výmenu niektorých častí
interiéru na všetkých skupinách. Dobudovanie
ďalších priestorov pre mladých dospelých vo
Vrábľoch na Podmájskej ulici a boli vybudované dve
externé pracoviská pre psychológov a špeciálnych
pedagógov.
Tak isto sa robí aj s exteriérom, kde môžem spomenúť
vypilovanie a opilovanie stromov, úprava parku pred
kaštieľom, spevnenie parkovacej plochy, oprava
bazénu, oprava oplotení na RD a iné.
Čo voľnočasové aktivity, spĺňajú vaše predstavy?
Tu sme tiež urobili myslím si krok vpred pre
najmenších, nakoľko nám stále pribúdajú. Bola
vybudovaná relaxačná miestnosť v kaštieli, dokúpené
pieskoviská a z vypílených kmeňov vybudované
jednoduché veci pre hru a zábavu. Najnovšie sme dali
v areáli kaštieľa vybudovať nové preliezky
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a hojdačky, ktoré tu chýbali ako soľ. Myslím aj na
rodinné domy, kde postupne budeme dokupovať
takéto zariadenia.
Dôkaz, že na nich myslím budú vianočné
darčeky pre skupiny, kde budú nafukovacie bazény
pre malé deti a basketbalové koše s loptami pre väčšie
deti. Vo voľnočasových aktivitách vidím ešte veľké
rezervy, hlavne malé zastúpenie detí v krajských
a celoslovenských súťažiach. Tu musíme popracovať
na práci s deťmi a dobehnúť zameškané.
Podmienky na športovanie máme veľmi dobré
a toto musíme dokonale využiť. Rezervu máme aj
v zakladaní políčok a hospodárenie na nich a v chove
domácich zvierat. Pochvala patrí tým, ktorí to
zrealizovali.
Základným prvkom CDRka je výchova detí. Ide
výchova s vašimi predstavami?
Pri nástupe do funkcie mi výchova brala 100 %
pracovného času. Boril som sa s veľa problémami,
chvíľu mi to pripadalo, ako keby som bol skúšaný čo
vydržím. Ale vydržal som a po nástupe Mgr. Anny
Kurucovej do funkcie vedúcej starostlivosti o
deti som sa postupne začal venovať aj iným nie menej
dôležitým veciam, ktoré sú súčasťou chodu
zariadenia.
Neustále úteky detí, nočné telefonáty z Polície,
krádeže detí boli veľmi vyčerpávajúce skutočnosti,
s ktorými sme sa museli vysporiadať. Postupnými
zmenami a premiestnení detí a aj vychovávateľov
prinieslo ovocie v podobe momentálnej stabilnej
situácie. Pracovný čas môžeme využívať hodnotnejšie
a prospešnejšie, tak aby sme mohli vytvárať nové
veci, ktoré nás budú posúvať dopredu. V oblasti
starostlivosti o deti hľadáme stále tú najlepšiu
organizáciu práce či už v oblasti pracovného času,
plánovanie
pracovných
ciest
s využívaním
referenčného služobného motorového vozidla, kde do
tohto nám zapadajú aj pracovníčky národného
projektu DEI III.
Ďalším
prvkom
výchovy
je
kvalita
pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá
odráža stupeň výchovno - vzdelávacieho procesu
nášho zariadenia. Rezervy nám odhalilo hodnotenie
(testovanie)
pedagogických
a odborných
zamestnancov. Každý zamestnanec vie ako dopadol
a je na ňom, ako sa so svojimi rezervami vysporiada.
Mojou snahou je, aby všetci zamestnanci
ovládali základné normy a poznali príslušné zákony.
Vedeli správne používať a vypisovať príslušné tlačivá
a správne používali obeh dokladov. Svoju prácu
vykonávali podľa svojej pracovnej náplne,
dodržiavali pracovný a vnútorný poriadok.

Je potrebné priebežné vzdelávanie sa pracovníkov?
Vzdelávať sa musíme všetci celý svoj život.
Vždy je potrebné sa niečo učiť hlavne preto, lebo nám
to doba a pokrok prinášajú. Musia sa vzdelávať všetci
naši zamestnanci. Bez toho to nejde.
Za dôležité pokladám pravidelné vzdelávanie
a pri tých dôležitejších veciach aj odprezentovanie
vedomostí pre ďalších našich zamestnancov.
Chceli by ste sa ešte k niečomu vyjadriť?
Áno. Chcem spomenúť ešte profi rodiny, kde
tiež prišlo k zmenám. Momentálne máme tri profi
rodiny s malinkými deťmi. Našim cieľom je mať viac
profi rodín, nakoľko máme na skupinách veľa malých
detí. Pevne verím, že po epidemiologických
opatreniach sa nám podarí spustiť stretnutia so
záujemcami o profi rodičov a tak budeme môcť
vytvoriť ďalšie profi rodiny pre naše malé deti.
Ďalej musím spomenúť aj našich mladých
dospelých, kde zo šiestich nám štyria študujú na
vysokých školách. Tento fakt je potešujúci a postavil
nám pomyselnú latku do budúcna.
Záverom by som chcel spomenúť prácu
ekonomicko – prevádzkového úseku pod vedením
Ing. Beaty Šabíkovej, kde bez dobrého hospodárenia
by sme určite nevedeli zakúpiť toľko vecí a prerobiť a
vybudovať toľko priestorov, ako sa nám to doposiaľ
podarilo. Mojim cieľom je vniesť pravidelnosť do
údržby a prevádzky budov a zosynchronizovať jazdy
služobných áut. Pevne verím, že sa nám to v krátkej
dobe podarí.
Ďakujem za rozhovor.

Súhrn zmien - obrazová
príloha zmien realizovaných
v CDR
Text: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda
Auto - dňa 24.11.2020 sme dostali do
používania nové auto. Nestáva sa každý deň, že máme
nové auto, tak sme sa boli spoločne na nové auto
pozrieť, nazrieť dovnútra a zhodnotiť, či je dostatočne
vhodné a primerané našim potrebám. Jednoznačne
áno. Nech sa dobre jazdí!
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P. riaditeľ Mgr. Peter Rácek – pri kontrole vozidla
Nové detské ihrisko: našim deťom sme dali spraviť
nové preliezky a hojdačky. Tie predchádzajúce už
doslúžili a nemali sa kde a hlavne ako hrať. Preliezky
sú funkčné, pekné a jednoducho super!

Po veľmi dlhom čase – po vytopení nešťastnou
náhodou prasknutou hadičkou z toalety – konečne
práce na klubovni kaštieľa finišujú. Trvalo to viac ako
1 rok. A už to nebude klubovňa. Dáme jej iný názov,
klubovne v kaštieľoch nestavali. Možno zasadačka. Tu
budeme mať prednášky, vzdelávačky a pod.
Skupina mladých dospelých: do užívania mladým
dospelým pôjde čoskoro prístavba pri rodinnom dome
n SUS 6.

Rozlúčka s kolegyňou
Fotka z prvých sekúnd po postavení ihriska. Ak sa nevieme
hrať ako dospelí, nemáme deťom čo dať.

Renovácia klubovne: naša bývalá klubovňa, ktorá
bola zničená vytopením, postupne dostáva svoju
pôvodnú a v niečom aj novú podobu. Zmení sa na
konferenčnú a prednáškovú miestnosť.

Dňa 16.12.2020 sa s nami oficiálne rozlúčila a
naše rady opúšťa k 31.12.2020 dlhoročná
zamestnankyňa p. Mária Pagáčová a to po dlhých 32
rokoch. 16 rokov pracovala v práčovni a 16 rokov ako
upratovačka. Patrila k nám a my k nej.
Prajeme jej pohodový dôchodok, aby si užila
svoju rodinu a hlavne vnúčatá!
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Sviatky jesene
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: Mgr. Miroslav Hudec

Keďže časovo ide o číslo – dvojčíslo
(jeseň/zima 2020), začíname najskôr jesennými
udalosťami, ktoré sa u nás odohrali.

P. Mária Pagáčová –
neslobodou (16.12.2020)

rozlúčka

s pracovnou

Jeseň nám neúprosne začala klopať na dvere a
začala tým krásnym farebným časom a príjemnou
atmosférou, vyfintenou tekvicami a rôznymi ďalšími
ozdobami, ktoré patria k tomuto obdobiu. Jeseň je
najskôr krásna, farebná a postupne vstupuje do
sychravého a usmokleného počasia, ktoré je najlepšie
sledovať z vnútra vyhriateho domu.
U nás sa deti prehupli do jesenného počasia
rôznymi typickými aktivitami spojenými s témou
jesene. Začali nám dozrievať tekvice a to aj
v predstihu – pred Halloweenom. Naše deti počas
tohto obdobia nezaháľali a mnohé pani
vychovávateľky sa s deťmi venovali tematike jesene a
nastávajúcich sviatkov Všetkých svätých a
Zosnulých. U detí je v prostredí skôr Halloween, akási
modernejšia verzia týchto našich tradičných sviatkov.
Ako ich prežívajú naše deti? Ako im rozumejú?
Ako vnímajú naše tradičné sviatky? Vychádza to snáď
50 na 50, v popredí stále viac Halloween, ktorí je
moderný a menej vážny spôsob prežívania tej
temnejšej a smutnejšej stránky života a zároveň
spomienka na tých, ktorí tu už nie sú a presunuli sa
mimo náš čas a priestor. Niektoré deti teda vedia niečo
o sviatku všetkých svätých a následne sviatku
zosnulých, niektoré skôr vnímajú tento čas ako nejaký
čas masiek a strašidiel.

A darčeky na pamiatku. Želáme pohodový dôchodok
a zaslúžený oddych!.

Vo svojich článkoch vám predostrieme dve
skutočnosti: svojom článku nám kolegyňa –
vychovávateľka Danka Čelková - vysvetlí, ako deti
na jej skupine vnímajú tieto „jesenné“ sviatky
a v ďalšom rituály vo všeobecnosti. Bližšie
informácie nám poskytne článok, ktorý sa tejto téme
venuje osobitne.
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Sviatky a rituály v CDR?
Autor: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda

„Keď si vyhradíme čas a vytvoríme aj psychický
priestor na obrad, keď prevezmeme oprávnenie tak
urobiť, sme schopní transformovať naše vnímanie,
naše perspektívy, naše skúsenosti a v tomto procese aj
našu realitu“.
Potreba rituálu je základným ľudským
inštinktom, rovnako skutočným, naliehavým a tak
primárnym ako potreba jedla, prístrešia a lásky. Je pre
naše prežitie rovnako dôležitý. Potreba spojiť sa s
nekonečným rituálom nám pripomína väčšiu,
archetypálnu realitu a vyvoláva v nás vnútorné
chápanie takých univerzálnych paradigiem, ako sú
jednota, kontinuita, prepojenie, úcta a bázeň. Obrad osamelý alebo zdieľaný - nám ponúka spôsob, ako sa
dôverne spojiť s prvotnou univerzálnou silou, a
umožňuje nám prijať túto posvätnú moc, ktorá
informuje a poháňa celú existenciu. Rituál je naše
záchranné lano pre božské. A preto aj deti v CDR
potrebujú mať rituály, primárne spojené so sviatkami.
CDR je do istej miery a v istom zmysle umelo
vytvorený fyzický a psychologický priestor, kde sa
odohrávajú životy detí aj dospelých. CDR je práca, ale
zároveň aj náhradný domov pre deti. Čo v tomto
fyzickom priestore robíme s časom, priestorom
a zakontextovávaním detí do reality? Aký je to svet?
Aké tu vládnu zákony, princípy, pravidlá? Aké
paralely má tento svet so svetom tam vonku? Je to svet
umelý alebo prirodzený?
Vychovávať deti v CDR nie je možné v nejakom
vzduchoprázdne. Deje sa v rámci mnohých faktorov –
je to dejinne zarámcovaný priestor. Obsahuje v sebe
deti a dospelých, psychologický a zároveň dejinný
rozmer - odohráva sa v určitom dejinnom kontexte, so
svojimi rôznymi sociálnymi pravidlami, tradíciami,
rituálmi.
Hoci je to umelo vytvorený svet, musí v sebe
naväzovať na svet vonkajší. Musí sa zo svojej
podstaty zanoriť do vonkajšieho sveta, aby neodrezal
deti do toho, čo sa deje vonku. Deti nesmú byť umelo
uspané a prebudia sa až po 10 či 15 rokoch alebo
o celé storočia a nebudú chápať, čo sa vonku deje.
Rituály tvoríme my. V CDR každá/ý
z vychovávateliek a vychovávateľov prežíva jej/jeho
svet v rámci toho, čo aj jej/jemu bolo odovzdané v
kontexte rodiny a utváraní vlastného života. To
odovzdáva deťom, ktoré má v starostlivosti.

Odovzdáva im to vedome, ale aj nevedomky rôzne
pravidlá žitia, správania sa, fungovania, myslenia,
cítenia a všetko, čím je človek napojený na seba, na
druhých a na svet, pravidlá vzťahov, vzťahovania sa k
druhým, k deťom, dospelým, starším, k svetu, veciam,
veciam vnútorným a neviditeľným, ale reálnym a
učíme či mali by sme ich učiť ľúbiť.
Menším deťom vytvárame svet takmer doslova
svojimi osobami, svojim konaním, svojou službou,
tým, čím sme a ako žijeme – učia sa od nás. Práca
v CDR
a osobitne
práca
vychovávateliek
a vychovávateľov je už z princípu niečo oveľa viac
ako len práca. Vychovávatelia vytvárajú deťom
domov a detstvo. So všetkým, čo k tomu patrí.
Samozrejme, s odlišnosťami, ktoré tu rozberať
nebudeme, ale ktoré určite aj sťažujú celú prácu.
V rituáli vidíme úzko spojené aj len obyčajné
pravidlá etikety či slušného správania. Nejde len o to,
že treba prísť vhodne a osobitne oblečený do
spoločnosti, že je to formou úcty či už k spoločnosti.
Je to aj vnímanie prežívanie daného sviatku – je to
viac len ako mechanický úkon.
Nesmieme zabúdať na to, že práve sme to my
a ako bolo už povedané, práve naši vychovávatelia,
ktorí vytvárajú a vytvárame deťom v CDR ich fyzický
a psychologický priestor, čo na nich vplýva aj
výchovne.
V článkoch zaradených pod túto tému sme sa
zamysleli nad „jesennými“ sviatkami a s nimi
spojenými rituálmi. Definujeme rituál o čosi širšie – v
súvise a kontexte sviatkov. Sviatok musíme prežívať
aj fyzicky, citeľne, vizuálne, celým telom, jedlom,
výzdobou, chápaním sviatku, ideovo. Bez tohto
materiálneho tela nemá sviatok zo seba nič
uchopiteľného a hmatateľného, nikomu nič nehovorí
a nie je možné ho uvidieť alebo uchopiť, rovnako, ako
je ťažké vidieť človeka bez tela, teda ducha, ak na to
nie sme nastavení a nepoznáme túto dimenziu reality.
Len sa niečo deje, druhí to robia, okolo nás, susedia,
my nie.
Už to je napríklad
vynikajúce, keď naše deti
vedia, že je „Šechsvetých“
a ešte viac, ak vedia, že je
to sviatok zosnulých, kde
si spomíname na našich
rodinných zosnulých, je to
kresťanský
sviatok
Všetkých svätých. Určite
je veľmi dôležité učiť deti
úcte k zosnulým, vedieť si
ich uctiť, možno zapáliť
kahanček, spomenúť si na
nich, osobitne v deň, ktorý
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je na to akoby slávnostne určený (samozrejme nielen
vtedy). Deti takto zakoreňujeme v realite, učíme ich
tradíciám, empatii, vzťahom a spolupatričnosti či úcte
k iným.
Chcem spomenúť na veľmi milú a peknú
skutočnosť. V jedno jesenné, sychravé a niečím aj
veľmi pekné jesenné ráno sme pred vstupom do
kaštieľa našli malú výzdobu od kolegyne Danky
Čelkovej - tekvicu, lampáš a iné drobnôstky. Čo je asi
skôr bežné na našich domoch, kde tieto výzdoby
vidíme bežnejšie, aj tu, v spoločných priestoroch
hlavnej budovy niekto ukázal, že naša práca je aj
priestorom života. Danke osobitne ďakujem za niečo
takéto. Je to také malé svetielko rituálu či sviatku, kde
čas beží nielen ako rozvodnená rieka, ale začína mať
breh.
Sviatky a s nimi spojené rituály sú údržbou
nášho psychologického a duchovného systému, kde sa
odpájame od unavujúceho vplyvu kontinuálneho behu
rovnakých dní, aby sme neuschli na slnku
každodennosti a existenciálnej prázdnoty. Nedeľa je
tiež sviatkom, sviatkom týždňa. Ak ju vypneme a
vnímame ju ako ďalšiu príležitosť iba robiť niečo,
vysycháme. Aj „kone dochnú od roboty“ sa vraví. My
upadáme vnútorne, akoby letíme na vesmírnej lodi
smerom k inej planéte a celý predchádzajúci svet sa
mení, zaniká. Leťme vesmírom, ale radšej s rituálmi.

nechápu ich podstatu. Radšej povedia, že sa blíži
Halloween. A vravia, že treba urobiť z tekvíc výzdobu a
tam dať sviečky. Aj to radi robíme a skrášľujeme si tak
priestory. Ale vrátim sa ešte k podstate veci. Keď sme sa
v tomto roku bavili na túto tému, deti aktívne odpovedali
na moje otázky, hlavne najstarší Dávid, ktorý poznal aj
bližšie podrobnosti týchto sviatkov. Vedel, že sa v tomto
čase môžu získať aj úplné odpustky, čím ma potešil, ale
aj prekvapil, jeho vedomosťami. Alécia zasa
poznamenala, že by sme mohli dať do okien, alebo von
sviečku za všetkých zomrelých, tak ako to robili ľudia vo
všetkých domácnostiach, pretože bolo karanténne
obdobie –KORONY a nebolo možné osobne navštíviť
cintoríny. Pochopili aj to, že sa za zomrelých máme
modliť. Každé dieťa malo v rodine nejakých ľudí, ktorí
už nie sú medzi nami takto sme si na nich spomenuli. A
preto je dobré deťom hovoriť aj o takýchto sviatkoch. Nič
nie je zbytočné, čo do detí investujeme, vždy sa to vráti.
Preto investujme do nich čas, výchovu, naše vedomosti,
skúsenosti, ale aj veľa chváľme a ďakujme. Nebojme sa
obohatiť aj ich život našimi skúsenosťami, určite ich raz
zúročia.

Sviatok Všetkých svätých,
pamiatka
zosnulých
(tzv.
„Dušičky“) a Halloween v
CDR
Text: Danka Čelková
Foto: Danka Čelková

Ak sa máme baviť o týchto sviatkoch, všetky tieto
spomienkové dni, sú venované zomrelým. U nás na
Slovensku má úcta k zosnulým veľmi silnú tradíciu a jej
korene siahajú až do čias pohanských. Ľudia viac ako
počas roka navštevujú cintoríny, hroby skrášľujú ich
kvetmi, vencami a hlavne pália sviece. Tento zvyk má
pôvod v keltskej tradícii, slávil sa v deň keltského Nového
roka, čo pripadalo na 1. november. Kresťania ho prebrali
a dali mu nový obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých,
ktorý slávime 1. novembra a Pamiatky zosnulých - 2.
novembra. Pálenie sviečok je podstatné, pretože svetlo
sviece, znamená symbol života.
A ako ho slávime a vnímame my spolu s deťmi v
CDR? Naše deti vedia, že je to niekedy na jeseň, známe
im to je tým, že sa pália sviečky, na cintorínoch plno lístia,
zima klope na dvere. S deťmi sa rozprávame a mnohé
vedia, čo tieto sviatky znamenajú, no niektoré vôbec

Sviatky a rituály nielen počas Vianoc
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: Mgr. Anna Kurucová

Rituály a tradície môžu pomôcť, aby sa naše spomienky na
sviatky stali výnimočnými. Rituály a tradície dodávajú vybraným
dňom slávnostný charakter. Všetko je iné, ako keby sa zmenilo.
Každý cíti, že niečo je iné, akoby sa zmenil svet, sviatok cítiť vo
vzduchu. A toto potrebujeme. A potrebujú to aj naše deti, aby
nežili akoby v jednej suchej línii bežiaceho času. Rôzne rituály sú
dokonalým receptom na rodinnú harmóniu. Aj isté nedorozumenia
či problémy nedokážu pokaziť celkový zážitok. Keď hodnotíme
minulé skúsenosti, máme tendenciu spomínať na tie najlepšie a
posledné okamihy a všetkému ostatnému venujeme malú
pozornosť. Inými slovami, naša spomienka na sviatky, rodinnú
oslavu či dovolenku sa bude väčšinou skladať zo všetkých rituálov
(radostných aj hlúpych), dobrého jedla, darčekov a následného
objatia všetkých na konci. Budeme sa mať na čo tešiť na budúci
rok.
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Špeciálne príležitosti si samozrejme vyžadujú špeciálne jedlá.
Väčšina kultúr si teda vyhradzuje svoje najlepšie a
najkomplikovanejšie jedlá na najdôležitejšie sviatky. Napríklad na
Mauríciu slúžia tamilskí hinduisti farebným „siedmim kari“ na konci
festivalu Thaipussam kavadi a v Grécku sa rodiny schádzajú, aby na
Veľkú noc upiekli celého baránka. A tieto recepty často obsahujú
niektoré tajné ingrediencie - nielen kulinárske, ale aj psychologické.
Vykonanie rituálu pred jedlom zlepšuje zážitok z jedla a spôsobuje,
že jedlo sa javí chutnejšie. Zistilo sa, že keď sa deti podieľajú na
príprave jedla, jedlo im viac chutí a čím dlhšie pripravujeme jedlo,
tým viac si ho vážime. Týmto spôsobom práca a fanfáry spojené
napríklad s sviatočnými jedlami prakticky zaručujú vylepšený
gastronomický zážitok.
Počas sviatkov je bežné vzájomne si dávať darčeky. Z
racionálneho hľadiska by sa to mohlo zdať zbytočné, v lepšom
prípade to môže byť recyklácia zdrojov alebo v horšom prípade
plytvanie nimi. Ale nepodceňujme dôležitosť týchto výmen.
Antropológovia uvádzajú, že medzi mnohými spoločnosťami
zohráva ritualizované obdarovávania rozhodujúcu úlohu pri
udržiavaní sociálnych väzieb vytváraním sietí vzájomných vzťahov.
Dnes si veľa rodín dáva navzájom zoznamy želaných
darčekov na sviatky. Brilantnosť tohto systému spočíva práve v tom,
že väčšina ľudí nakoniec dostane to, čo by si aj tak kúpili - peniaze
sa recyklujú, ale všetci sa stále tešia z uspokojenia z obdarovania a
darovania.
A keďže je to špeciálny čas alebo ročné obdobie, môžeme si
dokonca dovoliť nejaké pôžitky bez viny.
Najdôležitejšou funkciou sviatočných rituálov je ich úloha pri
udržiavaní a upevňovaní rodinných väzieb. Pre príbuzných, ktorí žijú
ďaleko od seba, môžu byť v skutočnosti sviatočné rituály lepidlom,
ktoré drží rodinu pohromade. Rituál je silným ukazovateľom identity
a členstva v skupine. Účasť na kolektívnych rituáloch vytvára pocity
spolupatričnosti a zvyšuje veľkorysosť voči ostatným členom
skupiny.
Sviatočné tradície sú obzvlášť dôležité pre deti. Deti, ktoré sa
zúčastňujú skupinových rituálov, sú čoraz silnejšie prepojené so
svojimi rovesníkmi. Zdá sa, že navyše mať pozitívnejšie spomienky
na rodinné rituály súvisí s pozitívnejšími interakciami s vlastnými
deťmi.

Spoločná príprava a ozdobovanie pred nastávajúcimi sviatkami je
súčasťou rituálov, deti ich zbožňujú. Je to vyjdenie zo všednosti.

Sviatky zimy
Mikuláš v CDR
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: PhDr. Daniel Herda

Posledným článkom sme sa plynule prehupli
k sviatkom počas zimy – k Mikulášovi a Vianociam.
Pandémia COVID 19 vo svojej druhej vlne nám
poriadne zamiešala karty. CDR je špecifické v tom, že
väčšina činností sa vykonáva skupinovo, kolektívne,
hromadne. Tieto akcie sú deťmi obľúbené,
vychovávajú a vedú deti k socializácii, vzťahom,
kontaktom, aktivitám.
Mikuláš teda prišiel. S ním aj anjel a čert.
A s nimi prišiel aj pán poslanec PhDr. Ján Herák.
Priniesli deťom radosť, zábavu a balíčky. Deti mali

možnosť vystupovať, hlavne tí mladší, lebo tí starší sa
už hanbia a možno už ani celkom nevedia, čo si majú
o Mikulášovi v tomto veku myslieť. Ale nakoniec sa
prekonali, svoju pubertálnu hanbu z trápnosti situácie
(len málo je toho, čo nie je v tomto období trápne)
a vzali si balíčky, na ktoré sa tajne tešili.
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mladší a musel sa rozbehnúť. To sa aj podarilo a celá
akcia dopadla dobre. Deti o stošesť recitovali, spievala
nám Laurika Jánošková, tí starší sa už tradične hanbili.

Ráznym krokom s balíčkami predbehli Mikuláša
a jeho pomocníkov poslanec Janko Herák a
animátori z O.Z. Fantázia detí, ktoré umiestnili
priamo pod stromček.

Slovo dostal poslanec Ján Herák a vtipom jemu vlastným
pozdravil deti a prítomných a vyzval Mikuláša k činu.

A tu zrazu vstúpili do kaštieľa Mikuláš a jeho
pomocníci. Sv. Mikuláš prišiel tak trocha v podobe
Santa Klausa (odpustili sme mu) a s ním aj anjel a čert
– predným vchodom (neprišiel komínom, hoci mohol
a bolo by to efektnejšie, ale asi len v noci).
Najskôr mal príhovor pán riaditeľ Mgr. Peter
Rácek. Privítal všetky deti, Mikuláša a jeho
pomocníkov, pána poslanca a jeho kolegov.
Príhovorom akoby odštartoval toto krásne vianočné
obdobie.
Dostal slovo poslanec Janko Herák a prihovoril
sa všetkým prítomným, zaželal im krásneho Mikuláša
a povzbudil Mikuláša a jeho pomocníkov –
pomocníčky, k akcii. Neskôr sa pridal aj sám
k Mikulášovi, aby mu pomohol v komunikácii
a odovzdávaní darčekov, pretože Mikuláš bol trochu

Poslanec NR SR PhDr. Ján Herák s Mikulášom – rozbehujú
darčekovanie.

Mikuláš sa posadil na veľkú sedačku a postupne
k nemu chodili deti, ktoré spievali, recitovali a prednášali, čo
vedeli, aby dostali balíčky. Janko Herák situáciu trocha
podporil, ako skúsený harcovník s deťmi vie komunikovať
veľmi dobre... No a potom sa roztrhlo vrece a deti prichádzali
húfne.
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Deti boli šťastné, malé deti unesené a rozradostnené,
že prišiel Mikuláš a s netrpezlivosťou čakali na
balíčky. Džavot bol taký veľký, že niekedy sme mali
problém počuť vlastné slovo. Mikuláš je Mikuláš.

Najkrajšie Vianoce aké tu
boli......
Vianoce začínajú byť reálnejšie a majú jasnejšie
kontúry príchodom Mikuláša. Začíname ich cítiť
akoby z diaľky. Sneh by tomu dodal úplne tú správnu
atmosféru, ale jeho stále čoraz menej a preto nám
aspoň ostáva výzdoba. Ako deti prežívajú Mikuláša
a následne aj Vianoce - hlavne cez žalúdok - to nám
vysvetlia naše kolegyne - vychovávateľky. Najskôr
nám Mikuláša pripomenie Daniela Marhevská z SUS
5 a jej kolegyňa Daniela Zimová nám - ako na slovo
vzatá odborníčka (stravovanie a papanie) - osvetlí, čo
naše deti robia a jedia počas Vianoc v detskom
domove, teda teraz už v Centre pre deti a rodiny.

Deti prišla pozrieť a doniesla mikulášske balíčky aj známa
speváčka Veronika Strapková.

Spolu s p. poslancom Herákom a Mikulášom s jeho
partiou prišla do CDR deti pozdraviť a doniesť im
balíčky aj speváčka Veronika Strapková, ktorej za
jej návštevu a darčeky pre
deti touto cestou veľmi
ďakujeme!

Krásny vianočný stromček – darček z Technickej
a drevárskej Univerzity vo Zvolene.

Sviatok sv. Mikuláša v CDR
Žitavce
Autor textu: Daniela Marhevská
Autor foto: zdroj - internet

Veronika Strapková

Milé naše detičky,
umyte si čižmičky.
Mikuláš už chystá sane,
objaví sa nečakane.
Ak máš čižmy zablatené
môžeš dostať prekvapenie.
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Orech, uhlie, cibuľu,
Bude že to údivu.
Potešenie na tej strane,
kde sú čižmy vyblýskané.
Preto milé detičky,
pripravujte čižmičky.

Každý rok 5. decembra všetky deti na svete s iskierkou
v očiach ukladajú svoje čižmičky do oblokov a s napätím
očakávajú, čo sa do rána bude diať, a čo si v čižmičke
nájdu. Spomínam si na svoje detstvo, keď babka
rozprávala, že Mikuláš príde oknom, pretože má taký
veľký kľúč, ktorým si odomyká všetky obloky na
izbičkách detí a dobrým rozdáva sladkosti. Zlým deťom,
pretože neposlúchali iba kukuričný žgolok, uhlie a
orechy. Nevedela som sa dočkať, ako to len môže urobiť
a preto som rozmýšľala v posteli , keď som zaspávala, či
vôbec mám spať, pretože som ho chcela vidieť.
U susedov chodil Mikuláš do izbičky potajme a
vošiel komínom. Pýtala som sa ich , či sa nezašpinil od
sadzí....nie....on to vie tak urobiť, že jeho biely oblek
zostane čistý. Mikuláš bol tak tajomný, že každý rok nás
navštívil rýchlo a nečakane, nikdy sa nám nepodarilo po
čom sme túžili – prichytiť ho pri tom, ako nám kladie
darčeky na okno.
Povera hovorí aj o tom, že Mikuláš k nám príde
veľmi neskoro, pretože ide z ďalekej krajiny, v ktorej je

veľa snehu a ľadu a kým sa na saniach k nám dostane a
rozdá do každého domu darčeky, prejde celá noc...
Na našej skupine SUS 5 vo Vrábľoch, deti s
napätím sedeli a opakovali si básničky pre Mikuláša, tešili
sa, že určite nám neunikne a uvidíme ho, ako nám ukladá
darčeky na okno. Chceli sme ho odmeniť za ďalekú cestu
a darčeky peknými básničkami. Lenže to, čo sme si tak
celý večer plánovali nám nevyšlo. Začuli sme iba
zvonenie zvončeka na dvore a všetci sme sa rozutekali
privítať vzácnu návštevu....a čo vidíme? Radosť detí sa
mieša s očakávaním a štipkou strachu. Na schodoch
prekvapenie – celé schodisko založené darčekmi a po
Mikulášovi ani stopy....deti zmeraveli od prekvapenia...to
bolo napätie! Kto nám to sem dal? Ako je možné , že tu
nik nie je? Či naozaj Mikuláš? ....veď sme všetci sedeli vo
vnútri a čakali na neho.
Nuž tak to teda je....tento Mikuláš neodomykal
okno, ani neprišiel komínom...tento rozdával balíčky z
veľkých saní plných darčekov pre deti a rýchlo sa
ponáhľal k susedom, potom k ďalším susedom a
ďalším....až prešiel celú ulicu, celé mesto.....celý svet..
Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza
jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy
neprichádza sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci
– čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. Najčastejšie
pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký mešec plný
sladkých prekvapení. Sviatok svätého Mikuláša
bezpochyby patrí k udalostiam, ktoré sa zapisujú navždy
do spomienok detí. Uctievanie tohto sviatku a udržiavanie
krásnej tradície si deti neskôr prenesú do vlastných rodín,
budú ho vnímať ako tradíciu, ktorá vychádza z
kresťanstva a má korene v dávnej minulosti. Naše deti si
6.december zapamätajú a odnesú do svojho života ako
deň, ktorý sa nesie v rozprávkovom duchu a budú na
spoločné chvíle spomínať ešte veľa rokov po opustení
našej rodiny.
Ako to teda bolo? K Mikulášovi sa viaže niekoľko
legiend. Podľa jednej z nich Mikuláš zabránil zúfalému
činu otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry stali kurtizánami,
pretože nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak,
že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze.
Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a bez vena
ich nechcel žiadny ženích. Zúfalstvo prinútilo otca, aby sa
uchýlil k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv.
Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak
zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších
dvoch dcérach.
Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je
však najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho
každodenného života. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý
miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6.decembra niekedy v
rokoch 345 až 352.
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Štedrý večer, štedrá
večera a vianočné jedlá v
CDR

Články
a príspevky
zamestnancov CDR

Autor textu: Daniela Zimová
Autor foto: zdroj- internet

Štedrý večer mal pre ľudí magický význam. Príprave
štedrovečernej hostine sa vždy venovala v domácnostiach
patričná pozornosť. Tak isto aj u nás v Centre pre deti a rodiny
sa snažíme, aby deťom na štedrovečernom stole nič
nechýbalo.
Na obed mávame tradične šošovicovú polievku
zapraženú maslom a ako druhý chod tety vychovávateľky za
pomoci detí pečú chutné tvarohové, orechové koláče. Štedrú
večeru začíname orechmi, jabĺčkom , oblátkami s medom a
cesnakom. Všetko, čo je na stole, má symbolický význam. Ak
sa pod škrupinou orecha objaví zdravé jadro, bude taký celý
rok, med nám má pripomínať, aby sme boli k sebe milí nielen
príležitostne, ale počas celého roka, priečne prekrojené jablko
nám ukáže, aký nás čaká rok.
Základom štedrej večere je vyprážané rybie filé,
zemiakový šalát s majonézou a zeleninou, ktorý chutí celkom
inak, ako bežne počas roka, perníky a suché pečivo, ktoré sa
pečie už v priebehu mesiaca. Súčasťou večere je ovocný
vianočný punč, ktorý majú deti veľmi rady.
Menu ostatných vianočných dní si zvyknú deti
plánovať samy. Obed na prvý vianočný deň býva kuracia
polievka s rezancami a pečené kura s ryžou a kompótom a
druhý vianočný obed je bravčový rezeň a zemiakové pyré,
zeleninový šalát.
Počas všetkých sviatočných dní nechýba ovocie,
drobné koláčiky a slané pečivo.

Na čo sú nám profesionálne
náhradné rodiny?
Text: Janeta Sucháňová
Foto: zdroj – internet

„Keď bol Mirko malý, bolo to s ním na nevydržanie. Preto ho
rodičia zobrali k jednému svätcovi, za ktorým chodievali ľudia vždy, keď
si s niečím nevedeli dať rady. ,,Nechajte mi ho tu štvrť hodinky,“ povedal
svätý muž. Keď rodičia odišli, starec zavrel dvere. Mirko sa trošku bál.
Svätec podišiel k chlapcovi a mlčky ho objal. Objal ho veľmi silno. V ten
deň Mirko pochopil, ako sa menia ľudia“. ,,Tajomstvo“ - z knihy ,,Malé
príbehy na potešenie duše“, Bruno Ferrero

Starostlivosť o deti v náhradnej starostlivosti je zložitá vec,
ktorá sa časom vyvíja, dozrieva. Je to ,,mladá veda,,. Veď práva
dieťaťa boli uzákonené ani nie pred 100 rokmi.
,,Dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje
osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej
ochrany, pred aj po narodení, pretože potreba takýchto osobitných
záruk bola vyhlásená v Ženevskej deklarácii práv dieťaťa z r. 1924
a uznaná vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v stanovách
špecializovaných i medzinárodných organizácií starajúcich sa o
blaho detí, pretože ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo
má“
(Deklarácia práv dieťaťa vyhlásená rezolúciou Valného
zhromaždenia 1386 (XIV) z 20. novembra 1959)
Profesionálna náhradná rodina bola na Slovensku prvý krát
zákonne upravená ako forma práce s dieťaťom v ústavnej
starostlivosti v roku 1993 v zákone 273/93 Z.z. o školských
zariadeniach. Po transformácii detských domovov z internátneho
typu na typ s rodinným charakterom výchovy je profesionálna
náhradná rodina ukotvená v zákone č. 305/2005 a svojimi
metódami, formami a vnútornými vzťahmi je prirovnateľná k
rodine, ktorá sa stará o osvojené dieťa alebo o dieťa v pestúnskej
či osobnej starostlivosti. Rozdiel je iba v tom, že dieťa do PNR
umiestňuje CDR, ktoré aj zároveň koordinuje a kontroluje
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fungovanie tejto rodiny.
Význam profesionálnej náhradnej starostlivosti v procese
náhradnej ústavnej starostlivosti má svoje top miesto, čo je
podložené dlhodobými výskumami vykonávajúcimi rôznymi
organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti.
Profesionálna náhradná rodina napĺňa individuálne potreby
dieťaťa a približuje sa k modelu rodinnej výchovy. Tu má dieťa
možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho
vývinu dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb, nakoľko
profesionálny náhradný rodič dáva dieťaťu stálosť osoby, ktorá sa
o neho stará. Dieťa v profesionálnej náhradnej rodine vyrastá v
prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin a získava
prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.
Počas mojej práce, som pracovala tiež aj s profesionálnymi
náhradnými rodinami a s deťmi v nich umiestnenými.
Niektoré deti z PNR odišli do náhradnej starostlivosti, niektoré
nám dospeli a niektoré sa vrátili nazad k svojej biologickej rodine.
Veľmi dôležitým prvkom v práci s profesionálnym rodičom je
samotný vstup dieťaťa do jeho rodiny. Je veľmi dôležité, aby ako
dieťa, tak aj profi rodič, dostali možnosť sa ,,navzájom vybrať“. Aj
pri vstupe do náhradnej starostlivosti hovoria psychológovia o
vzájomnej ,,preskočenej iskre“. Vzájomná sympatia, ktorá je
upevnená pochopením životného príbehu dieťaťa a s prijatím jeho
rodiny, je polovicou úspechu nadviazania pevného a prospešného
vzťahu s dieťaťom. Dieťa takto prichádza do prostredia, ktoré mu
už nie je neznáme, pozná ostatných členov rodiny PNR a vie, že
táto rodina rešpektuje jeho biologickú rodinu.
Sociálnou pracovníčkou som už takmer jednu celú
generáciu a v poslednej dobe sa často rozprávam s deťmi, ktoré v
profi dospeli, prípadne sa z nej vrátili a už sú vo veku dospelákov.
Trochu to zabolí, keď povedia, že to nebolo najlepšie obdobie,
radšej by boli v kolektíve medzi deťmi v domove. Avšak zároveň
vedia vyhodnotiť pozitíva, ktoré v rodine nadobudli. Ich
hodnotenia potom sú – možno by som nevedel toto, možno by som
nebol tam...
Ich socializácia prebehla bez nátlaku, učili sa nevedomo,
odpozorovaním a následne ich osamostatňovanie je omnoho
ľahšie ako u dieťaťa z CDR. Tieto deti majú v sebe všetky danosti
zrelého mladého dospelého, ktorý vyrastá aj v bežnej rodine.
Dostali dar vzťahu – vzor jeho vytvárania, udržiavania i pádu.
Dostali vzor fungovania rodiny, udržiavania tradícií.
Keď pozerám a počúvam ,,mojich“ mladých dospelých,
som rada, že sme urobili ten krok a dostali možnosť vyrastať v
profi rodine. Aj na toto je nám profesionálna náhradná rodina

Často sa to pozoruje v rodinách s vysokými a veľmi
vysokými príjmami, kde rodičia zverujú výchovu dieťaťa tútorom,
súkromným učiteľom, tútorom, internátom. Odcudzené, chladné
vzťahy dieťaťa a matky sa často začnú vnímať nielen ako norma,
ale dokonca ako určitá hodnota a vrelý materský vzťah ako
výnimka. Predpokladá sa, že dieťa, ktoré vyrastá v drsnejšom a
chladnejšom
emočnom
prostredí,
vyrastie
viac
konkurencieschopné a lepšie pripravené na život v modernej
spoločnosti.
Ďalšie štúdie poukazujú na potenciálne nebezpečnú
kombináciu dvoch faktorov:
1) nedbanlivosť alebo nedôsledné rodičovstvo a
2) biologická (alebo inými slovami podmienená temperamentom)
zraniteľnosť dieťaťa.
Táto kombinácia môže viesť k nespoľahlivému
ambivalentnému pripútaniu u dieťaťa, ktoré zažíva intenzívne
utrpenie, výbuchy hnevu a následne ťažkosti v sociálnej adaptácii.
Ak vezmeme do úvahy dôležitosť úrovne osobnej zrelosti
ako faktora tolerancie voči sociálnej izolácii, hneď od začiatku sa
dá predpokladať, že čím je dieťa mladšie, tým ťažšia bude pre neho
sociálna izolácia.
V extrémnych prípadoch ide o takzvané „vlčie deti“, napr.
Norimbergský Kaspar Hauser, ale aj, bohužiaľ, nie ojedinelé
tragické prípady zo života moderných detí, ktoré dospelí z
nejakého dôvodu držali roky zamknuté - v skriniach, suterénoch,
uzavretých miestnostiach, nedali im príležitosť niečo vidieť a
komunikovať s niekým. Všetky tieto deti nevedeli rozprávať,
neprestajne plakali, všetkého sa báli. Najhoršie je, že aj keď sa toto
mučenie osamelosťou skončilo, ocitli sa tieto deti zrazu v
normálnom svete a profesionáli - lekári, psychológovia, učitelia sa im začali intenzívne venovať, aj napriek tej najobetavejšej,
najtrpezlivejšej a najšikovnejšej starostlivosti a výchove, zostali
tieto deti postihnuté.

Emocionálna a sociálna deprivácia –
krátka úvaha
Text: Daniel Herda
Foto: zdroj – internet

V súčasnosti čoraz viac vedeckých údajov a pozorovaní
naznačuje, že nielen deti, ktoré zostali bez rodičov alebo sú
dlhodobo v nemocniciach, ale aj veľa z tých, ktoré žijú v rodinách,
trpia materinskou depriváciou. Zároveň dôležitou informáciou je
skutočnosť, že v spoločnosti bol zaznamenaný nárast počtu detí
v rodinách trpiacich takzvaným „deprivačným syndrómom“.
Jedná sa na jednej strane o deti, ktorých rodičia musia tráviť veľa
času v práci, často pracujú na viacerých miestach, aby zabezpečili
svoje rodiny. Takíto rodičia niekedy nemajú len čas, ale hlavne
psychické sily na plnohodnotnú, emočne bohatú a vrelú
komunikáciu so svojimi deťmi. Vzniká tak deprivačný syndróm.

Aj v prípadoch, keď sa vďaka obetavej práci rozvinul
intelekt, pretrvávalo vážne narušenie osobnosti a komunikácie s
ostatnými ľuďmi. V počiatočných fázach „prevýchovy“ deti
zažívali zjavný strach z ľudí. Následne strach z ľudí vystriedali
vrtkavé a slabo diferencované vzťahy s nimi. V komunikácii
takýchto detí s ostatnými bola zarážajúca dôležitosť a neukojiteľná
potreba lásky a pozornosti. Prejavy pocitov sa vyznačovali na
jednej strane chudobou a na druhej strane akútnym afektívnym
sfarbením. Tieto deti sa vyznačovali výbuchmi emócií – ako
búrlivá radosť, hnev a zároveň - absencia hlbokých a stabilných
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pocitov. Prakticky nemali vyššie pocity spojené s hlbokým
zážitkom z umenia, morálnymi zrážkami. Je tiež potrebné
poznamenať, že boli emočne veľmi zraniteľní, dokonca aj malý
komentár v nich mohol spôsobiť akútnu emocionálnu reakciu,
nehovoriac o situáciách, ktoré si skutočne vyžadujú emočný stres,
vnútornú silu. Vplyv vzťažných osoôb v detstve je zásadný.

Ľudské zrkadlá a ľadová kráľovna
Text: Daniel Herda
Foto: zdroj – internet

Rozprávka o Ľadovej kráľovnej začína tým, že diabol vytvoril
zlú vec: zrkadlo, ktoré odrážalo, zrkadlilo - ale svojsky. Je to zrkadlo,
ktoré mení realitu: dobré na zlé a zlé je vnímané ako dobré. Spôsobuje
nesprávne videnie vecí. To zrkadlo sa podľa rozprávky rozbilo, ako ho
diabol chcel vziať do neba, aby sa Boh do neho pozrel. Kúsky skla
popadali ľuďom do očí. To spôsobilo, že ľudia boli k sebe zlí.
Aj my máme rôzne kúsky zrkadiel popadané do očí. Jedni
zrkadlo zla, pokrivenosti a druhí zrkadlo pozitivity, prijatia a pravdy.
Práve títo druhí nás zrkadlia takých, ako sme alebo sa k tomu aspoň
približujú. Nevkladajú do nás to, čo nie sme. Ani pozitívne ani negatívne
- teda to čo nie sme a dovoľujú nám byť tými a takými, akými
jednoducho sme.
Zrkadlo by malo ostať vždy prázdne a otvorené tomu, čo doň
vstúpi, nedeformovať obraz. Má byť neutrálne a objektívne.
Existujú teda dve formy zrkadlenia, ktoré zrkadlíme my ako
ľudia - zjednodušene povedané. Negatívne a pozitívne so snahou
objektivity či neskreľovania. Všetci nejako zrkadlíme svet a tých
druhých. Vnímame ich cez seba. Hodnotíme ich cez nás, ako svet vidíme
a vnímame. A niekedy môžeme mať pocit, že to je pravda. Objektívna.
Môže to byť smiešne, ale väčšinou to tak býva. Buď niektorých
vnímame a zrkadlíme veľmi negatívne, iných viac pozitívne a zapadáme
tak do akýchsi skupín. Možno sa motáme medzi skupinami, kde nám to
viac sedí a vyhýbame sa či ignorujeme alebo útočíme na skupiny, kde
nám to vnútorne nesedí.

Keď niekto čosi v sebe zmení a včera hovoril tak, dnes hovorí a
koná inak, ako si predstavujeme alebo ho vnímame - je pre nás úplne od
veci, nespoznávame ho.
Príklad skresleného vnímania druhých a ich skupinovania v sebe
je napríklad to, že jeden či viacerí ľudia nám v niečom pomôžu. Robia
pre nás nejaké veci. Potom príde iný človek, ktorý pre nás spraví možno
jednu vec, ktorá je v porovnaní s pomocou tých prvých maličkosťou.
My však v sebe máme podnet odmeniť toho druhého napríklad
čokoládou, čo - ak by sme brali z objektívnejšieho bodu pohľadu - je
neférové, pretože si nevážime pomoc ľudí z jednej skupiny, ale vážime
si malú pomoc niekoho iného. V rámci nášho obdarovávacieho obradu
tak morálne jedných podhodnocujeme a tých druhých preceňujeme. A
týmto vytvárame dve skupiny ľudí, čo je skreslené vnímanie. Možno
preto, lebo z nejakého dôvodu sú nám títo jedni menej sympatickí ako
ten druhý s malou formou pomoci. Ale dopúšťame sa tak morálneho
medziľudského poklesku, možno pre niekoho smiešneho, ale vo
vzťahovej rovine dosť vážneho. Takéto správanie v rámci nášho zrelého
správania a osobnostného vývinu nie je nápomocné. Správne konanie je
to, že prejavíme vďačnosť obom skupinám ľudí. Nezastierame si oči
pred jednou skupinou a druhú preferujeme. Nerobíme sa, že tých
druhých nevidíme. Pretože, ak tak robíme, meníme v sebe niečo
zásadné, svoje nastavenie voči iným a to je priestor pre správanie s
prvkami hospitalizmu - nevidenia, necítenia tých druhých alebo
niektorých skupín ľudí, či už detí alebo dospelých. Ale povedzme si to
otvorene, sme predsa len ľudia a konáme tak.
Môžeme vytvárať však ja tzv. hospitalizmus, čo môže byť tichá
a nevedomá choroba v nás, znecitlivenie voči iným. Môže sa prejavovať
ignoráciou iných alebo nenávisťou, či už otvorenou alebo nepriznanou.
Blúdime tak v kruhu ubližovaní vo vzťahoch a v konečnom dôsledku
sebe samému, čo je vlastne vo svojej podstate forma „karmy“ - inak
povedané - prinútenosť samým sebou správať sa istým spôsobom, ktorý
potvrdzuje toto konanie. Je neschopnosťou vystúpiť z bludného kruhu
či cesty príčin a následkov vlastných činov. Je to neschopnosť vystúpiť
z vlastného tieňa na inú rovinu fungovania. Je to neakceptácia tých
druhých a spektra ich správania, ktoré mi môže byť iné alebo cudzie.
Aktuálne nemám na mysli neakceptáciu istých ľudí alebo ich
správania, ktoré je na mieste v zmysle morálnom (tzn. tvoje fungovanie
nie je pre mňa prijateľné z dôvodu nemorálnosti a vhodnosti konania čo neznamená, že dotyčný človek nemôže zmeniť svoje správanie a
upraviť konanie, čím by zmenil celú situáciu a vzťahovo upravil daný
stav, čím by umožnil nadviazanie vzťahu či kontaktu). Pochopenie pre
toho druhého môžem mať, rovnako aj porozumenie toho, čo robí a
prečo to asi robí. Ale nemení to nič na skutočnosti, že je zodpovedný za
svoje nevhodné správanie a zároveň mne či druhým zabraňuje vstúpiť s
ním do kontaktu, vzťahu či komunikácie. Pretože jeho konanie je samo
zábranou možnosti realizácie kontaktu a vzťahu (je morálne a týmto aj
vzťahovo neprijateľné). Ak by aj bolo takéto správanie prijateľné –
akože - zo strany niektorých ľudí z jemu blízkej skupiny - neznamená
to, že JE morálne prijateľné vo všeobecnosti. Je tolerované. A to z
mnohých, často nevhodných dôvodov, tiež pravdepodobne s morálnym
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krívaním tých, ktorí akceptujú toto správanie (ubližovanie iným, útoky
na druhých, kradnutie, umožňovanie ubližovania iným a pod. asociálne
menšie či väčšie amorálne činy).
Psychológ či terapeut môže akceptovať takéto konanie ako
formu či spektrum správania daného človeka, ako fenomén jeho
fungovania, aby umožnil dotyčnému človeku priblížiť sa k tomuto
svojmu správaniu aj on a mohol sa k nemu postaviť čelom a riešiť ho,
ak chce. Ale ani tu sa nič na nemorálnosti nemení a druhý je zároveň
prijímaný v danej terapeutickej situácii ako človek. Psychológovi však
nič nebráni kongruentne prejaviť svoj postoj k danému konaniu a
vytvoriť zároveň priestor na komunikáciu o tomto správaní.
Z psychologického hľadiska sa však nevhodne správajúci sa
človek môže zmeniť a prispieť k možnosti obnovy komunikácie (s
väčšou skupinou - či spektrom - ľudí). Zmenou svojho nevhodného
(alebo nemorálneho ) správania umožní možnosť vzťahov.
Ak sa pozrieme na Ľadovú kráľovnú, bola také vzťahové chúďa.
Zamrznuté v sebe, koho pobozkala, zamrzol, stuhol, takmer zomrel.
Všímala si zásadne iba seba. Svoje potreby. Chcela získať celý svet.
Bezohľadne. Karieristicky. Chcela získať večnosť budovaním ega.......
Túto kráľovnú kdesi v sebe máme asi všetci, otázne je, či jej
dovolíme vstúpiť do sveta a komunikovať s ňou. Dôležité je, čo s ňou
komunikujeme a za akým účelom. Či ju počúvame. Inak sme bezcitní a
hľadíme si iba svoje. Prekročenie vlastného ega či sebectva je veľmi
ťažké a súvisí s mnohými faktormi. Dôležité je však to, že stretnúť
nesebeckého človeka je ako naďabiť na oázu. Je to človek, ktorý sa
dokáže zaujímať nielen o seba, o svoju rodinu, ale aj o iných - z okruhu
tých druhých. Preto máme zdravotníkov, sociálnych pracovníkov,
vychovávateľov, profirodičov, ak teda majú v sebe tieto tendencie,
pretože to automaticky nemusí znamenať to, že je človek nesebecký a
má skutočný – nesebecký - záujem o toho druhého.

Všimnite si okolo seba ľudí, ako sa správajú, ako sa zaujímajú
nielen o svoje veci a žijú vo svojej maličkej myšacej dierke a robia si
svoj biznis a zabudli, že sú aj súčasťou spoločnosti, ktorá môže rásť iba
na báze tých, ktorí nie sú sebeckí a hospitalistickí voči druhým.
Až vtedy, keď Gerda v rozprávke prekročila svoje vlastné
potreby a urobila niečo pre Kaya, sa začali meniť skutočnosti v ňom, ale
aj v okolitom svete. Plne sebeckí ľudia takéto “ideológiu” nesebectva
prejdú pousmiatím sa nad naivitou tých, ktorí takto konajú. To sú tí
vnútorne malí, často zlí ľudia. Nehovorí to len o naivite človeka, ktorý
nechce byť plne sebecký, ale aj o neskutočnej vývinovej zabrzdenosti
človeka, ktorý si je sebaistý vo svojej sebeckosti. Preto naša zemeguľa
vyzerá tak, ako vyzerá.
Každé naše správanie a vnútorné nastavenie niekam vedie, niečo
v sebe počúvame. Môže viesť k nastaveniu, ktoré sa približuje
hospitalizmu, teda necitlivému pristupovaniu k iným alebo k vnímaniu
si iných a väčšej empatii, ktorá nás môže podporiť v podnete pomôcť či
konať pozitívne voči tomu druhému.
Zabraňovať nám v tom môžu naše vnútorné zranenia, výchova,
zabrzdenie vo vlastnom sebarozvoji ako človeka alebo úplná ignorácia
v otvorenosti meniť seba a možno niekedy aj seba spochybniť pri istých
formách konania.
Ale pozor ešte na jednu vec: sebaklam. Niekedy sa vo svojom
egoizme môžem dostať do roviny, kde pomáham tým druhým, lebo
tomu teoreticky rozumiem, ale vo svojej podstate to je stále o mne.
Chcem niekoho zmeniť, chcem sa ukázať ako nesebecký, pomáham, ale
napriek tomu zostávam v sebe. Chce to veľkú odvahu priznať si, že to
je stále len o mne. Cesta vnútorným svetom môže byť často veľmi
zapeklitá. A tak ďalej.

Problém osirelosti a sociálnej adaptácie
Autor. Daniel Herda

Foto: zdroj - internet
o svoje deti a ich výchovu, nástup na výkon trestu rodičov, ale aj
nevyliečiteľné choroby rodičov či ich absencia a pobyt na neznámom
mieste.

Medzi najzraniteľnejšie kategórie detí v spoločnosti patria siroty
a deti ponechané bez starostlivosti svojich rodičov, deti so zdravotným
postihnutím, deti v sociálne nebezpečnej situácii. V súčasnosti sa
sirotstvo má osobitnú charakteristiku - drvivá väčšina moderných sirôt
sú siroty sociálne. Znamená to, že sociálnymi sirotami sú deti bez
rodičovskej starostlivosti, tzn. sú to siroty so žijúcimi biologickými
rodičmi. O sociálne siroty sa stará spoločnosť a štát. Tzv. „sociálna
sirota“ je preto dieťa s biologickými rodičmi, ktorí ho z akýchkoľvek
dôvodov nevychovávajú a nestarajú sa o neho. Medzi hlavné dôvody,
prečo sú deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, patria:
pozbavenie rodičovských práv, únik/vyhýbanie sa rodičov starostlivosti

Táto situácia je spôsobovaná z mnohých dôvodov, z ktorých
primárne sú zložitá sociálno-ekonomická situácia spoločnosti, rastúca
stratifikácia spoločnosti podľa majetku, celková duchovná kríza
spoločnosti a rozpad inštitútu rodiny. Ďalej je to kríza inštitúcie rodiny,
ktorá sa prejavuje zvýšením veku vstupu do registrovaného manželstva,
zvýšením počtu rozvodov a neúplných rodín, dezorganizácia rodiny,
materiálne a bytové ťažkosti rodičov, nezdravé vzťahy v rodine.
Kritický stav je tiež spôsobený chudobou významného počtu rodín,
rozšíreným
výskytom
alkoholizmu,
závislostí,
kriminality,
nezamestnanosti a s tým súvisiacim domácim násilím.Vznika tak
sociálne sirotstvo, ktoré je zložitým problémom.
Sociálne sirotstvo môže spôsobovať nasledovné problémy
(Chepurnych, 2011)
• porušovanie verejného poriadku (asociálne správanie);
• rast nedostatočného vzdelania obyvateľstva;
• detská úmrtnosť;
• degradácia spoločnosti;
• opakovanie cesty svojich rodičov.
S určitými rozdielmi a zvláštnosťami sociálne siroty spája
skutočnosť, že všetky sociálne siroty (deti so žijúcimi rodičmi) nemajú
vlastnú rodinu, a nezažívajú si bežný rodinný životný štýl.
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Deti zbavené rodičovskej starostlivosti sa z väčšej časti stávajú
chovancami štátnych inštitúcií, čo môže negatívne ovplyvňovať ich
celkový vývin (Lupekina, 2009).
Účinnosť riešenia problému sociálneho sirotstva určuje
prítomnosť systému prevencie a prekonávania sociálneho sirotstva,
ktorý zahŕňa tieto oblasti:
1. Manažment systému prevencie a prekonávania sociálneho sirotstva.
2. Posilnenie inštitúcie rodiny, formovanie rodinných hodnôt.
3. Organizácia inovatívneho systému podpory a rehabilitácie
znevýhodnených rodín.
4. Vývoj, zdokonalenie systému sociálnej integrácie a usporiadania
života sirôt.
5. Vedecko-metodická podpora systému prevencie a prekonávania
sociálneho sirotstva.
6. Stabilizácia sociálno-ekonomických a politických procesov v
spoločnosti.
7. Oživenie duchovnej kultúry národa.
8. Ekonomická, legislatívna, sociálna podpora rodín, matiek a detí.
9. Oživenie, rozvoj a podpora kvalitných vzdelávacích tradícií
založených na humanizme, láske a úcte k dieťaťu.
Riešenie problémov prevencie a prekonávania sociálneho
sirotstva si vyžaduje integrovaný medzirezortný prístup, pretože
problémy a rizikové faktory v tejto oblasti sa zväčšujú a komplikujú,
ovplyvňujú politickú, ekonomickú, právnu, sociálno-psychologickú
pomoc.
V zariadeniach pre deti je dôležitá primeárne sociálna adaptácia,
ktorá je u sociálnych sirôt zložitá. Socializácia sociálnych sirôt je tiež
väčšinou negatívna. Je to z dôvodu narušenia výchovného procesu v
rodine, neschopnosti alebo neochoty rodičov zabezpečiť deťom
potrebné podmienky pre normálny život, ako aj - pokiaľ ide o deti ulice
- odcudzenie od vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú významnou inštitúciou
socializácie. Je zrejmé, že sociálne siroty majú kvôli týmto faktorom
ťažkosti s následnou sociálnou adaptáciou.
Analýza prístupov k štúdiu sociálnej adaptácie existujúcich v
sociológii nám umožňuje rozdeliť tieto prístupy do troch skupín.
V závislosti od povahy účasti jednotlivca na procese sociálnej
adaptácie by sa malo hovoriť o prístupoch, ktoré berú do úvahy
adaptáciu z hľadiska dominancie vonkajšieho prostredia, prístupoch,
ktoré zdôrazňujú dominanciu osobnosti samotného subjektu adaptácie,
a napokon o prístupoch, ktoré uznávajú rovnakú mieru účasti na procese
sociálnej adaptácie - tak sociálneho prostredia, ako aj samotného
jednotlivca.
Do prvej skupiny patria teoretické prístupy Emile Durkheima a
Herberta Spencera. Takže z pozície Durkheima je podstatou sociálnej
adaptácie vnútorný súlad jednotlivca s morálnymi normami, ktoré
existujú v spoločnosti. Na druhej strane deviantné správanie,
neschopnosť prispôsobiť sa sociálnym podmienkam je potrebné
interpretovať ako neprispôsobenie alebo neprispsôobivosť. V teórii
Emila Durkheima koncept neprispôsobenia (sa) úzko súvisí s anómiou
alebo poklesom dôležitosti sociálnych noriem a hodnôt, ku ktorému
dochádza v dôsledku spoločenských zmien.
Z pohľadu Herberta Spencera je sociálna adaptácia proces
adaptácie osobnostných vlastností jednotlivca na vonkajšie sociálne
vzťahy. Táto pozícia je definovaná ako „extrémny adaptacionizmus“ s
tým, že jednotlivec je schopný plne sa prispôsobiť všetkým sociálnym
vzťahom a inštitúciám a stať sa tak „konečným človekom“.
Max Weber sa zasa pridŕžal iného stanoviska a poznamenal, že
adaptácia by sa mala považovať za mechanizmus sociálneho pokroku.
Podľa jeho názoru je adaptácia najlepším spôsobom, ako uspokojiť
potreby jednotlivca a je dôsledkom racionality jeho správania. To
znamená, že jednotlivec je schopný zvoliť si vlastnú stratégiu správania
v súlade s ním sledovaným cieľom.

V súlade s tým môže jednotlivec akceptovať normy a hodnoty
ustanovené spoločnosťou, prispôsobiť sa im a odmietnuť ich, čím sa
stane aktívnym účastníkom adaptačného procesu. Podľa Webera
sociálne normy nemajú vplyv na adaptáciu jednotlivca, naopak, sám
jedinec sa prispôsobením, mení tieto normy.
Talcott Parsons, ktorý identifikoval funkcie sociálnej adaptácie
(udržiavanie rovnováhy, prispôsobenie sa prostrediu, jeho kontrola), a
Robert Merton, ktorý vyvinul Durkheimovu teóriu, vo svojich štúdiách
poukázali na vzájomný vplyv jednotlivca a sociálneho prostredia v
procese adaptácie. Konkrétne Merton rozdelil sociálnu adaptáciu na
niekoľko typov, čím vznikla klasifikácia adaptívneho správania.
Táto klasifikácia je založená na miere zhody cieľov sledovaných
spoločnosťou a jednotlivcom, ako aj na miere zhody spôsobov, ako ich
dosiahnuť. Sociológ teda identifikoval nasledujúce typy adaptačných
stratégií:
- konformizmus (ciele spoločnosti a spôsoby ich dosiahnutia sú
plne akceptované);
- inovatívnosť (sociálne ciele sú plne akceptované, ale navrhujú
sa nové spôsoby ich dosiahnutia);
- rituálnosť (sociálne ciele nepodliehajú porozumeniu, zatiaľ čo
metódy ich dosahovania zostávajú rovnaké);
- retreatizmus (existuje popretie sociálnych cieľov a spôsobov
ich dosiahnutia);
- rebélia (túžba zmeniť ciele aj metódy).
Tieto stratégie nie sú nemenné a jednotlivec ich môže meniť, ak
sa zúčastňujú rôznych druhov spoločenských aktivít.
Je však logické predpokladať, že negatívna socializácia
skúmanej kategórie maloletých môže viesť k tomu, že dieťa, ktoré je
sociálnou sirotou, si musí samo vyvinúť adaptačnú stratégiu. Možno to
pripísať skutočnosti, že sociálna sirota nemá často možnosť spoliehať sa
na skúsenosti rodičov alebo ich náhradníkov alebo ich skúsenosti môžu
byť odlišné v porovnaní s normami a hodnotami, ktoré sú v spoločnosti
akceptované.
Je potrebné poukázať na ďalšie znaky sociálnych sirôt, ktoré
môžu mať vplyv na ich sociálnu adaptáciu. Ide najmä o sociálne a
psychologické charakteristiky. Ide tu o oneskorenie alebo špeicifiká
vývoja emocionálno-mentálnej a vôľovej sféry; nedostatok skúseností
so socializáciou v rodine, nedostatok alebo nedostatočné skúsenosti s
interakciou s prostredím a inými ľuďmi, ako aj spotrebiteľský prístup k
materiálnym hodnotám a iným ľuďom, neprimeraná sebaúcta, izolácia,
pocit osamelosti atď.
Štúdie ukazujú, že vývoj dieťaťa mimo rodiny sa líši na
kvalitatívnej úrovni. U detí, ktoré sú vychovávané mimo rodiny, sa
rozvíjajú osobitné črty charakteru, správania, osobnosti, ktoré sa nedajú
porovnať s podobnými črtami bežného dieťaťa, pretože nie sú horšie ani
lepšie. Je zrejmé, že toto tvrdenie sa bude vzťahovať aj na sociálnu
adaptáciu detí, ktoré zostali bez rodičovskej starostlivosti, najmä na ich
výber adaptívnej stratégie.
Deti, ktoré tak či onak zostali bez rodičovskej starostlivosti, čelia
zmenám v podmienkach svojho sociálneho prostredia.
Po prvé to môže byť prinajmenšom z dôvodu ich umiestnenia
v sociálnom zariadení, vo vzdelávacej inštitúcii alebo v iných
inštitúciách podobného typu. V takom prípade sa musia prispôsobiť
normám, ktoré v inštitúcii existujú, novému tímu a životu v ňom.
Sociálnu adaptáciu detí, ktoré zostali bez rodičovskej
starostlivosti, treba považovať za proces, ktorý zaisťuje integráciu
maloletého do rovesníckej skupiny – tzn. sociálnu adaptáciu
prebiehajúcu v sociálnej inštitúcii.
Je zrejmé, že pri vstupe do nového tímu bol maloletý musí
akceptovať normy a hodnoty, ktoré charakterizujú túto skupinu. Patria
sem aj vzťahy nielen s rovesníkmi, ale aj s žiakmi mladšieho a staršieho
veku, ako aj samozrejme vzťahy s vychovávateľmi a inými odborníkmi
inštitúcie, ktorí majú priamy kontakt s maloletým.
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Je zrejmé, že spôsob, akým maloletý vytvára líniu svojho
správania k tej alebo onej osobe a v konkrétnej situácii, závisí od
postavenia samotného maloletého a od postavenia iného subjektu
(subjektov) v danej sociálnej akcii. Dá sa predpokladať, že jedným z
najdôležitejších faktorov bude adaptačná stratégia zvolená maloletým.
Sociálna adaptácia tejto kategórie maloletých má v dôsledku negatívnej
socializácie svoje vlastné charakteristiky. Preto by bolo logické
predpokladať, že adaptačné stratégie zvolené sociálnou sirotou sa môžu
líšiť od stratégií zvolených maloletou osobou, ktorá nie je sociálnou
sirotou.
Po druhé, je zrejmé, že pri umiestnení do náhradnej rodiny alebo
po návrate do biologickej rodiny (za predpokladu, že rodičia alebo
osoby, ktoré ich nahradia, budú schopní zabezpečiť im normálnu
socializáciu) čelia deti aj novým podmienkam, ktorým sa musia znova
prispôsobiť.
Nakoniec, po tretie, po dosiahnutí plnoletosti by mali byť sociálne siroty
pripravené na samostatné fungovanie v spoločnosti a ich vstup do
spoločnosti by nemal viesť k neprispôsobeniu, tzn. musí sa zvoliť
konštruktívna adaptívna stratégia.
Okamih prechodu zo zariadenia do samostatného života je vždy
spojený s veľkým stresom pre chovanca. Je to spôsobené stabilným
systémom vzťahov vytvoreným v inštitúcii, ktorý zahŕňa rovesníkov,
vychovávateľov a ďalších zamestnancov. Tento systém je z veľkej časti
uzavretý. Dieťa v takomto ústave je schopné realizovať hlavné typy
svojich aktivít, najmä komunikovať, študovať, tráviť voľný čas, a preto
je odchod z tohto uzavretého prostredia spojený s reštrukturalizáciou
systému sociálnych interakcií.
V súhrne je potrebné poznamenať, že problém sociálnej
adaptácie detí, ktoré zostali bez rodičovskej starostlivosti, je aktuálny,
pretože sociálne sirotstvo vážne poškodzuje ľudský potenciál a rozvoj
modernej spoločnosti. Kvôli jeho negatívu socializácie sa táto kategória
maloletých môže uchýliť k nekonštruktívnym adaptačným stratégiám,
ktoré reprodukujú deviantné a spoločensky nesúhlasné správanie.
Zdroje:
Lupekina, A. E.: Psychológia sirotstva. 2009.
Chepurnych, E. Prekonávanie sociálneho sirotstva v súčasných podmienkach. 2011.

Hospitalizmus
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: zdroj- internet
V tomto článku sa pokúsim objasniť isté pojmy a javy spájané
často s tzv. inštitucionálnou výchovou. Je ňou teória vzťahovej väzby,
ktorou sa zaoberáme v tomto čísle aj v ďalšom článku podrobnejšie.
Teória vzťahovej väzby alebo pripútania považuje tendenciu vytvárať
intímne emočné väzby k jednotlivcom ako základnú zložku ľudskej
prirodzenosti, ktorá je už v zárodočnej podobe prítomná u novorodenca
a pokračuje v dospelosti až do vysokého veku. Počas detstva sú väzby s
rodičmi (alebo náhradnými rodičmi) dôležité kvôli ochrane, pohodliu a

podpore. Počas zdravého dospievania a života už dospelých ľudí tieto
väzby pretrvávajú, ale sú doplnené aj novými zväzkami, zvyčajne
heterosexuálneho charakteru. Aj keď jedlo a sex niekedy zohrávajú
dôležitú úlohu vo vzťahoch s pripútaním, vzťah existuje sám osebe a má
svoju vlastnú kľúčovú funkciu prežitia, konkrétne ochranu. John
Bowlby (1988, s. 120–121)
Vplyvná teória pripútania Johna Bowibyho (1969/1982, 1973,
1980) vznikla z pozorovaní lekárov a výskumníkov na začiatku polovice
dvadsiateho storočia a súviseli s problémami malých detí
vychovávaných v prostredí s nedostatočnou starostlivosťou a s
problémami sociálneho vzťahovania sa ( Bowlby, 1951
Dnes a pozrieme na pojem „hospitalizmus“. Odborne sa definuje
a označuje ako oslabený stav tela v dôsledku dlhého pobytu v nemocnici
alebo nevhodná atmosféra v nemocnici. Tento pojem sa však rozšíril a
zahŕňal v sebe aj negatívny vplyv ústavnej starostlivosti na kojencov
umiestnených do ústavov od útleho veku, najmä z psychiatrického
hľadiska. Lekári si neboli dlho vedomí nedostatkov takýchto
„charitatívnych“ inštitúcií. Na začiatku 20 storočia mal jeden z
najväčších nálezincov v Nemecku úmrtnosť u dojčiat v prvom roku
života až 71,5%.
V roku 1915 vymenoval Chapin desať azylových domov vo
väčších mestách USA, hlavne na východnom pobreží, kde sa miera
úmrtnosti dojčiat prijatých počas prvého roku života pohybovala od
31,7% do 75% na konci ich druhého roka života.
Štúdie a pozorovania Rene
Spitza v 40. rokoch 20. storočia
preukázali, že malé deti zbavené
starostlivosti o ľudské dotyky a
interakcie medzi ľuďmi chradnú a
zomierajú napriek dobrému jedlu,
bezpečnému
bývaniu,
správnej
hygiene a primeranej lekárskej
starostlivosti. Spitz uviedol, že deti
vychovávané v domácom prostredí
nálezincov v rámci klinickej
starostlivosti sestier pracujúcich v
osemhodinových
zmenách,
nedokázali rásť a rozvíjať sa. Viac
ako tretina zomrela. Väčšina z nich
bola fyzicky, mentálne a sociálne
zaostalá a 21 z nich stále žilo v
ústavoch aj po 40 rokoch, stále sa
nedokázali o seba postarať pre svoju
predčasnú depriváciu.
Hospitalizmus tak vedie k adaptácii klienta na život v liečebnom
alebo výchovnom zariadení, čo má za následok pokles jeho sociálnych
schopností potrebných na zaradenie sa do väčšinovej spoločnosti
(Matoušek 2003: 253).
Hospitalizmus môže mať ešte ďalšie významy.
A.
V hospitalizme sa stretávajú dve strany (hoci je ťažko nazvať to
stretnutie dvoch osôb v tom pravom slova zmysle – skôr práve naopak
alebo možno len fyzicky). Toho, kto trpí hospitalizmom a toho, kto
hospitalizmus spôsobuje. Hospitalizmus spôsobujú ľudia druhým
ľuďom.
B.
Ak hospitalizmus vezmem ako formu správania sa - nielen v
rôznych inštitúciách, ale ako potenciálne správanie sa kohokoľvek z nás
k druhému.
C.
Osobne by som hospitalizmus nazval ako CHLAD,
presťahovanie sa na severný pól vo vzťahu. Dištanc, nevidenie toho
druhého. Ignorovanie bytia toho druhého. Je mi to jedno. Je to postoj –
k tomu druhému. Je to stav akejsi bezcitnosti, tvrdosti, vzťahového
chladu. Ignorovanie bytia toho druhého.
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Nevzťahovanie sa k druhému. Je mi to jedno.... Chcem byť s druhým v
kontakte len čisto formálne. Neosobne. Dôvody môžu byť rôzne. Od
rôznych narušení osobnosti až po vyhorenie, typické dištancom k
druhým. Ale takto sa ľudia správali a správajú. Ide o postoj, ktorý môže
byť kdesi v každom z nás. Na sebe to možno nevidím.
Je však veľmi ťažké si predstaviť možnosť nemať osobný postoj
k druhému. Nemôžeme byť totálne neosobní, pretože neosobný postoj
je hlboko negatívny osobný postoj voči bytiu toho druhého. Akékoľvek
už dôvody máme. Akoby sme mali problém vzťahovať sa k druhému, tu
halvne k cudziemu, mimo našej rodiny. Cítime to možno v
každodenných postojoch druhých ľudí, akoby sme stretali chladnokrvné
stvorenia. Hospitalizmus je ako choroba, ktorá postihuje nielen dieťa,
ale postihla aj toho, kto tento postoj prejavuje voči nemu či inému
človeku. Všetci sme na jednej lodi, ale v rámci sociálnych väzieb môže
postupne hospitalizmus vnikať medzi nás. Odstup, dištanc, nadradenosť,
to tiché odmietanie, nenávisť, nevyslovená zákernosť a neprajnosť alebo
len obyčajné ignorovanie druhého, ako keby neexistoval. Nič duševne
dobré....
Prajem sebe aj vám, aby sme stretali čo najmenej takýchto ľudí,
lebo pri nich mrznete. Sú to ľudia, ktorí pravdepodobne nezažili vzťah
a prijatie, neboli a nie sú milovaní, sú vo vzťahoch ubolení, zranení a
zraňujú iných. Zároveň, aby sme niečo podobné zo seba dávali čo
najmenej. Schopnosť mať druhého rád vychádza z oblasti hrude. Nazýva
sa to srdce. „Nech sú šťastné všetky bytosti!“

Deti odvedené z domu na
sociálny experiment
Preklad textu a úprava: Daniel Herda
Foto: Helen Thiesen, BBC Service

Práve v týchto dňoch uviedol Dennník N a konkrétne Rastislav
Kačmár ako autor článku informáciu, že Dánska vláda po mnohých
rokoch vyjadrila ľútosť nad krutým experimentom, kedy zobrali deti
rodičom, aby ich naučili lepšie žiť. Bližšie sa o tomto experimente píše
pre BBC Service aj Ellen Otzen.
V päťdesiatych rokoch 20 storočia bola skupina detí Inuitov,
medzi ktorými boli aj siroty, odobratá z ich rodín v Grónsku, aby ich
prevychovali ako vzorných dánskych občanov. Ako uvádza Kačmár,
hlavnou myšlienkou experimentu (na druhých ľuďoch...) bolo vybrať
deti, ktoré vezmú z ostrova (Grónsko) a budú sa v Dánsku vzdelávať a
učiť miestnemu spôsobu života. Týmto by vláda vychovala novú vrstvu
Grónčanov, ktorí by sa potom vrátili domov a boli by hybnou silou
rozvoja na ostrove.
„Pekná“ myšlienka končí tak, že o viac ako 60 rokov neskôr
chceli ľudia, na ktorých experiment urobili, aby sa dánska vláda
ospravedlnila za experiment, ktorý spôsobil obrovské škody. Autorka
článku o Inuitoch Ellen Otzen (BBC Service) v rozhovore s jednou už
dospelou obeťou tohto experimentu – s Helene Thiesen, v roku 2015
popisuje Helenin proces odchodu: „Bol to krásny letný deň, keď sa u nás
doma objavili dvaja veľkí dánski páni,“ hovorí Helene Thiesen. Písal sa
rok 1951 a žila so svojou rodinou v Nuuku, hlavnom meste Grónska.
"Mali so sebou tlmočníka a ja a moja staršia sestra sme si pomysleli: Čo
tu robia? Boli sme veľmi zvedaví. Bolo nám povedané, aby sme šli von,
zatiaľ čo s nimi mama hovorila." "Požiadali moju mamu, či by bola
ochotná ma poslať do Dánska. Naučil by som sa hovoriť po dánsky a
získal dobré vzdelanie - povedali, že je to pre mňa veľká šanca." „Moja
mama im dvakrát povedala„ Nie “. Stále na ňu však tlačili a hovorili, že

si by mali poslať Helenu do Dánska, veď byto bolo iba na šesť mesiacov.
A Helen by dostala šancu na svetlú budúcnosť. Mala by ju nechať ísť“.
Dánsko sa rozhodlo zlepšiť životné podmienky vo svojej arktickej
kolónii. Mnoho ľudí sa stále živilo lovom tuleňov, iba malé percento
hovorilo dánsky a tuberkulóza bola značne rozšírená. Najlepším
spôsobom, ako zmodernizovať ostrov, bolo vytvoriť nový typ Grónska.
Preto sa dánske úrady rozhodli konať a zaslali telegramy kňazom a
riaditeľom škôl, v ktorých ich požiadali o identifikáciu inteligentných
detí vo veku od šesť do desať rokov. Potom následne pomocou charity
„Save the Children Denmark“ ich mala poslať do pestúnskych rodín v
Dánsku, aby ich bolo možné prevychovať ako „malých Dánov“. Mnoho
rodičov sa zdráhalo vzdať sa svojich detí, ale nakoniec 21 rodín ustúpilo.

Fotografia Helen Thiesen – s rodinou (matka a súrodenci), Zdroj: BBC
Service
Ellen Otzen bližšie popisuje celý proces presunu detí zo slov
odvlečenej Heleny Thiesen: v tom čase (r.1951) otec Heleny zomrel
pred tromi mesiacmi na tuberkulózu a jej matka zostala sama s tromi
malými deťmi. „Moja mama sa prikrčila a vysvetlila mi: Ideš do Dánska.
Povedala som: „Čo je Dánsko?“ „ Je to krajina veľmi ďaleko, “povedala
mama. Ale je to nádherné miesto, niečo ako raj. Nemusíš byť smutná“.“
V máji 1951 vyplávala loď MS Disko z Nuuku s 22 deťmi na
palube. „Z nášho domu sme išli dole do prístavu. Mala som malý kufor,“
hovorí Helene Thiesen. „Z člna som sa pozrela na mamu a nevládala
som na ňu ani zamávať. Bola som príliš rozrušená. Len som držala ruky
dole. Pomyslela som si: „Prečo ma nechávaš odísť?' Nechápali sme,
prečo nás prepravujú preč. Čo nás čakalo? Všetko bolo také neisté“.
Helene nikdy nepovedala svojim prvým pestúnskym rodičom
ani slovo, reagovala len prikývnutím alebo pokrútením hlavou. Ale s
radosťou sa zhovárala so svojou pestúnskou sestrou Marianne.
Helene Thiesenová mala vo Fedgaardene ekzém a preto
rozhodli, že by mala byť umiestnená v rodine lekára. Na ošetrenie
ekzému jej dal pestún- lekár nejakú čiernu masť a zakázal jej vstup do
obývačky, aby neušpinila nábytok. "Necítila som sa v tej rodine vítaná.
Cítila som sa len ako cudzinka. Pestúnska matka mala psychické
problémy a celý čas ležala v posteli. Pokiaľ ide o dospelých, neverila
som im. Nechcela som im odpovedať."
O niekoľko mesiacov neskôr, keď bol jej ekzém pod kontrolou,
bola Helene Thiesen presunutá do inej rodiny. "Druhá pestúnska rodina
bola v porovnaní s tou prvou ako z rozprávky. Boli to ľudia veľmi
srdeční," hovorí.
Potom, nasledujúci rok, bolo 16 z 22 inuitských detí vrátane
Helene Thiesen poslaných späť do Grónska. Organizácia Save the
Children zariadila, aby zvyšných šesť adoptovali ich dánske pestúnske
rodiny.
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„Keď loď zakotvila v Nuuku, chytila som svoj kufrík a
ponáhľala som sa po moste objať mamu,“ hovorí Thiesen. "Hovorilo
som jej stále dokola, čo som videla. Ale mama neodpovedala. Zmätene
som na ňu pozrela. Po chvíli niečo povedala, ale nedokázala som
pochopiť, čo hovorí. Ani slovo. Pomyslela som si: "To je hrozné. Už
nemôžem hovoriť s matkou. Hovorili sme dvoma rôznymi jazykmi“.
A aby toho nebolo málo, prišlo ďalšie prekvapenie. Keď bola
Helene Thiesen preč, dánsky Červený kríž postavil detský domov v
Nuuku. Dôležité bolo, aby po pobyte v bohatých dánskych domoch
mladí ľudia nežili so svojimi rodinami v „horších podmienkach“ ako
predtým. „Naša nová „mama “- teda riaditeľka detského domova – ma
poklepala po ramene a povedala:„ Poď, nastúp do autobusu, ideš do
sirotinca. “ Myslela som, že idem domov k mame. Prečo ma poslali do
detského domova? Nikto neodpovedal. Nastúpila som do autobusu

smutná a plačlivá. Keď som sa v roku 1967 prvýkrát stretla s manželom
Oveom, skoro to so mnou vzdal, pretože som stále plakala," hovorí.
Až v roku 1996, keď mala 52 rokov, zistila, prečo ju vzali matke.
Správa neprišla od dánskej vlády, ale od dánskeho spisovateľky, ktorá
našla zbierku dokumentov v dánskom národnom archíve. „Zavolala ma
a povedala:„ Sedíte? Boli ste súčasťou experimentu...... Sadla som si na
zem a rozplakala som sa.“
Helene a ďalšie deti sa stertávajú vo výnimočných prípadoch,
hoci podľa nich zostalo iba sedem z nich. "Všetci sme cítili, že to nebolo
správne. Zažívali sme pocit straty a nedostatku viery v seba a tieto
emócie stále nezmizli," hovorí.
Deti, ktoré zďaleka neslúžili ako model kultúrnych zmien v
Grónsku, skončili ako malá, bez koreňov marginalizovaná skupina na
periférii vlastnej spoločnosti. Viacerí z nich prepadli alkoholu a zomreli
mladí. "Niektorí z nich sa stali bezdomovcami a niektorí sa psychicky
zrútili. Stratili svoju identitu a schopnosť hovoriť svojím materinským
jazykom, a tým stratili aj zmysel života," hovorí Thiesen.
V roku 1998 dostala list od dánskeho Červeného kríža, v ktorom
uviedli, že „ľutujú“ svoju úlohu v tomto experimente.
Napokon sa v roku 2009 ospravedlnila aj organizácia Save the
Children of Denmark. Interné vyšetrovanie však ukázalo, že niektoré
dokumenty podrobne sa zaoberajúce sa zapojenia organizácie do celého
experimentu zmizli. Save the Children pripúšťa, že mohli byť zámerne
zničené......

a plakala som. "
Doma boli deti odučované od toho, aby hovorili svojim
pôvodným - inuitským - jazykom. „Chceli sme sa znovu naučiť po
grónsky, pretože väčšina zamestnancov pracujúcich v detskom domove
boli Grónci. A nevedeli veľa po dánsky. Ale potom sa ukázal dánsky
manažér a povedal: Čo to robíte? Nemôžete ich učiť grónsky. Tieto deti
sa musia vzdelávať a pohybovať sa v spoločnosti aj neskôr ďalej. Takže
s nimi budete v budúcnosti hovoriť iba po dánsky."
Vzťah Helene Thiesen s matkou už nebol nikdy obnovený.
"Cítila som sa veľmi zatrpknutá z jej rozhodnutia poslať ma preč. Bola
som nahnevaná, že ma nechala odísť, a nielen to - že ma nechala zostať
v detskom domove, aj keď sme bývali v rovnakom meste. Bolo to v
časoch, keď bolo Grónsko dánskou kolóniou. A koloniálni páni - boli to
'páni' v najhoršom zmysle slova - ovládali všetko a vy ste Dánovi
nemohli protirečiť. Ani ste len nespochybnili, čo povedal. “
Thiesen hovorí, že táto skúsenosť mala dlhodobé následky.
"Počas celého života som nikdy nemohla pochopiť, prečo som často

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý
zákon i proroci“. Matúš 7,12
Dovolím si v rámci limitov negatívne citovať tieto vyššie uvedené slová:
„Všetko, čo nechcete, aby ľudia nerobili vám, nerobte im ani vy. V tom
je celá veda, ako nerobiť druhým zle“. Daniel Herda.

Z problematiky výchovy v CDR Žitavce
V tejto časti Centráčika si spomenieme na špecializované výchovné skupiny: skupinu s poruchami správania a diagnostickú
skupinu. Obe skupiny fungovali istý čas a ich cieľom boli špecifické činnosti zacielené na dané deti. Deti s diagnostikovanými
poruchami správania a v diagnostickej skupine deti, ktoré prichádzali do detského domova, prechádzali dianogstikou a postupnou
adpatáciou na detský domov, po krátkej dobe prešli do vhodnej skupiny natrvalo. Názory a náhľady na tieto skupiny nám poskytli
vychovávatelia, ktorí na týchto skupinách pôsobili. Pri čítaní foriem práce treba prihliadať na kontext a situáciu výchovy. Režim
by nemal byť vnímaný ako forma trestu, pretože úplná väčšina detí prichádzala z prostredia, kde režim či štruktúru dňa, činností
a povinností v rodine nepoznali a práve tieto skupiny im pomáhali získať poznatky a skúsenosti. Výchova je náročná a vyžaduje si
aj limity. Napriek limitom väčšina detí si vytvárala dobré vzťahy na týchto skupinách a odchádzali aj so slzami v očiach – domov
či na druhé skupiny.
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Špecializovaná samostatná skupina pre deti s poruchami správania
Text: Mgr. Ľuboš Chromý

Detský domov Žitavce od roku 2004 prechádzal rôznymi zmenami. V

rovno do reedukačných zariadení, ale dostali šancu prevýchovy vo

roku 2004 prebehla transformácia. Boli vytvorené 4 samostatné

svojom kmeňovom domove. Deti, ktoré prešli procesom resocializácie

skupiny s rodinným charakterom výchovy.

(podľa režimu skupiny) sa mohli vrátiť do svojej samostatnej skupiny,

Špecializovaná samostatná skupina (ďalej len ŠSS) pre deti s

kde mali vytvorené vzťahové väzby. Pre vychovávateľov bola práca v

poruchami správania začala svoju činnosť od 01.12.2007 ako prvá v

ŠSS na jednej strane veľkou profesionálnou výzvou, na druhej strane

rámci Nitrianskeho kraja. Vytvorená bola z jednej samostatnej skupiny

odoberala vychovávateľom veľa energie, čo urýchľovalo tzv. syndróm

(konkrétne zo skupiny č.2) nachádzajúcej sa v kaštieli. Prevýchovnú

vyhorenia. Činnosť ŠSS skončila k 30.06.2016, kedy boli deti z tejto

činnosť v ŠSS zabezpečovali 4 rovnocenní denní vychovávatelia a 2

skupiny integrované do bežných samostatných skupín.

pomocné vychovávateľky. ŠSS bola homogénna, chlapčenská, vekové
rozpätie v intervale 10 – 18 rokov. Tím ŠSS bol zostavený na základe
dosiahnutej požadovanej kvalifikácie (pedagogické, špeciálno-

Zriadenie ŠSS pre deti s poruchami správania v dnešnom formáte
Centra pre deti a rodiny by malo zmysel za daných podmienok:
-

systém ŠSS by mal byť uzavretý )čo v súčasnosti umožňuje vyšší

pedagogické vzdelanie), odbornej spôsobilosti a dostatočnej praxe.

počet odborného personálu v zariadení - psychológov,

Prevýchovný proces v ŠSS prebiehal v rámci novovytvoreného

špeciálnych pedagógov),

denného režimu skupiny.

-

personálne obsadenie skupiny s požadovanou pedagogickou,

Súčasťou prevýchovného procesu bol aj bodový hodnotiaci systém

resp.

správania a v rámci neho systém odmien a výchovných opatrení. V

spôsobilosťou a dostatočnou praxou vo výchove (momentálne

skupine prebiehali pravidelné terapeutické sedenia, ktoré koordinoval

nedostatok);

špeciálno-pedagogickou.

kvalifikáciou,

odbornou

psychológ zariadenia. ŠSS bola vytvorená na báze polootvoreného

-

vychovávateľov spĺňajúcich tieto požiadavky/;

režimu. Skupina v rámci zariadenia bola uzavretá. Deti umiestnené v

-

dôsledne, profesionálne vypracovaný systém fungovania

ŠSS však navštevovali školy mimo zariadenia, resp. mimo obce

skupiny v podobe jasných pravidiel, režimu, systému

Žitavce. Tento fakt sa ukázal ako najväčší nedostatok prevýchovného

hodnotenia, plánu aktivít skupiny;

procesu v ŠSS. Deti počas presúvania sa v rámci školskej dochádzky

-

utekali zo zariadenia, páchali trestnú činnosť a pod.
Výhodou ŠSS pre deti umiestnené v tejto skupine bola skutočnosť,
že na základe svojho problémového správania neboli premiestnené

vyšpecifikované poruchy správania detí, vhodné pre umiestnenie
v takejto skupine;

-

vhodné priestory pre zriadenie ŠSS, patričné technické
vybavenie.

Diagnostická skupina detskom domove

nových povinností sa akosi výchova ako taká začala postupne vytrácať.

Text: Miroslava Černáková

vypĺňali deťom voľný čas rôznymi výchovnými činnosťami a

Centrum pre deti a rodiny v podobe zariadenia s rodinným
charakterom výchovy

funguje už niekoľko rokov. Počas svojej

existencie prešlo toto zariadenie viacerými štrukturálnymi úpravami.
Deinštitucionalizácia zariadenia sa začala transformáciou, ktorá v sebe
v prvom rade zahŕňala prestavbu priestorov. V zariadení boli vytvorené
samostatné bytové jednotky v čase svojho vzniku nazvané rodiny.
Neskôr sa tieto jednotky premenovali na samostatne usporiadané
skupiny. V našom centre, v tom čase ešte Detskom domove, spočiatku
vznikli 4 takéto skupiny. Po roku pôsobenia sa vytvoril satelit vo
Vrábľoch, neskôr sa zlúčením dvoch domovov zariadenie rozrástlo až
na 8 takýchto skupín. V istom období až na 11, a časom ich nateraz v
zariadení funguje 6.
Samotné pretransformovanie prinieslo veľa nového. Prechodom
z internátneho typu na rodinný charakter výchovy pribudli výchovným
pracovníkom nové úlohy, ktoré si vyžadovali rôzne školenia, kurzy a v
neposlednej rade doplnenie a prehĺbenie kvalifikácie. S príchodom

Z dovtedy vychovávateľov, ktorí sa starali hlavne o vzdelanie detí,
aktivitami, sa zrazu stali akoby mamy, otcovia, ktorí sa zrazu ocitli v
úlohe náhradného rodiča a deťom sa začali venovať v oveľa väčšom
rozsahu. Zrazu sme deti učili variť, prať, upratovať, išli sme k lekárovi,
brali sme ich na nákupy a zasvätili sme ich do všetkého, čo súvisí s
dianím v bežnom rodinnom živote. Oveľa viac sme deti spoznávali aj v
iných oblastiach, oveľa viac sme ich učili samostatnosti, oveľa viac sme
spoznali ich vnútro, pocity a starosti a radosti. V tomto smere vidím
veľký prínos vytvorenia samostatných skupín. Samotná doba však
priniesla aj množstvo zmien v spoločnosti čo sa na deťoch a ich rodinách
samozrejme odráža. U detí sa stupňovali problémy, ktoré bolo potrebné
riešiť. Aj z tohto dôvodu bola v zariadení zriadená Samostatná
diagnostická skupina.
Skupina vznikla 31.08.2008. Fungovala niekoľko rokov. Jej
činnosť bola ukončená práve zmenou legislatívy a organizačných
štruktúr zariadení tohto typu. Skupina ako taká sa priestorovo od bežnej
skupiny vôbec neodlišovala. Aj tu bolo všetko ako v bežnej rodine.
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Samostatná kuchyňa, obývacia izba, detské izby, WC a kúpeľňa zvlášť

4. Z bytu nikdy neodchádzam, ak, tak iba s dovolením

pre chlapcov a dievčatá. V skupine spolunažívali deti vo veku od 6 do

vychovávateľa

18. rokov. Išlo o deti prevažne s problémovým správaním, u ktorých

5. Na pobyt vonku ideme vždy spolu celá skupina

aktuálne bolo nariadené výchovné opatrenie. Pobyt v diagnostickej

6. Zo školy chodím vždy načas

skupine bol časovo ohraničený, spravidla na 24 týždňov. Už pri príjmaní

7. Na vyučovanie sa pripravujem po príchode zo školy asi do

detí bolo v súdnom rozhodnutí zakotvené nariadenie výchovného
opatrenia, ktoré má byť realizované v diagnostickej skupine. V skupine

16,00hod
8. Počas prípravy na vyučovanie rešpektujem ostatné deti,

boli však okrem podobností s bežnou skupinou veľké odlišnosti práve v
samotnom režime a pravidlách. Boli nastavené na korekciu správania u

nepozerám TV, nepočúvam hudbu
9. Mobil mám uschovaný u vychovávateľa, používam ho iba s jeho

problémových detí, a to si vyžadovalo aj zmeny v samotnom
výchovnom procese. V takejto skupine pracoval štvorčlenný tím

súhlasom v stanovený čas
10. Pravidelne sa zúčastňujem komunít, rešpektujem bodové

pedagogických zamestnancov – vychovávateľov a dve pomocné

ohodnotenie vychovávateľom

vychovávateľky. S deťmi vo väčšej miere pracoval aj psychológom

Takéto pravidlá boli súčasťou denného režimu a ich dodržiavanie alebo

priamo v zariadení a to individuálne a aj skupinovo. Pamätám si že

nedodržiavanie bolo hodnotené bodmi. Deti by mali mať vedomosť aj o

skupinové stretnutia si často vyžadovali aj prítomnosť všetkých

tom, čo v prípade , že pravidlo poruším. Jasné a deťom zrozumiteľné

vychovávateľov. V práci v tejto skupine bola veľmi dôležitá tímová

odmeny a sankcie sú v rukách vychovávateľa veľmi dobrým nástrojom

spolupráca, jednotnosť a hlavne komunikácia vo zvýšenej miere.

na prácu s deťmi. Dieťa vie, čo mu hrozí napríklad za neskorí príchod

Neinformovanosť vychovávateľov často deti zvádzala k zavádzaniu,

zo školy, alebo za nevykonanie služby. Samozrejme je dôležité aj

zneužitiu situácie čo malo takmer vždy za následok nabúranie

odmeňovať ak je všetko tak, ako sa od detí očakáva. Diagnostická

dosiahnutých cieľov alebo

aj sankcionovanie detí. Samotný režim

skupina v ktorej takéto pravidlá fungovali, mala bodový systém a systém

skupiny bol nastavený požiadavkám a potrebám detí. Návod ako s deťmi

výhod a nevýhod. Bodovali sme denne. Výhody a nevýhody sa ukladali

pracovať v tom čase nemal nikto. Boli sme vlastnou skúsenosťou nútení

raz za týždeň a práve počty červených a čiernych bodov boli

vytvoriť si vlastné pravidlá, vlastné výhody či nevýhody a samozrejme

ukazovateľom týchto výhod. Deti už vopred vedeli čo ich čaká. Tabuľka

v začiatkoch sne ich často menili a prispôsobovali osobitým

s bodovým systémom bola na viditeľnom mieste dostupná všetkým a tak

požiadavkám na deti.

si po osvojení pravidiel že sami vedeli zhodnotiť či im na konci týždňa

Keďže do skupiny prichádzali deti z rôzneho prostredia, s

budú udelené výhody alebo nevýhody. Toto bola pre deti veľká

rôznymi diagnózami, s rôznymi intelektovými schopnosťami, nebolo

motivácia k napredovaniu a plneniu pokynov, nakoľko výhody boli

jednoduché takýto systém nastaviť. Avšak z môjho pohľadu sa nám

lákavé.

podarilo vytvoriť v skupine atmosféru nastavenú na fungujúce pravidlá,
ktoré deti tak či onak rešpektovali. Boli aj problémy, odmietanie
pravidiel bolo krátko po príchode takmer u každého dieťaťa. Avšak

Výhody:
1.

väčšina to zvládla. Deti boli do skupiny príjmané práve pre dôvody,
ktoré v domácom prostredí rodičia už nedokázali eliminovať. Išlo

popoludní voľnú vychádzku v areály počas 1 hodiny.
2.

zväčša o záškoláctvo, výtržnosti, alkohol u detí, sexuálne skúsenosti,
seba poškodzovanie, úteky z domu, fajčenie, ale aj skúsenosti s ľahkými

3.

4.

Ak mám za posledný týždeň 5 červených bodov, môžem tráviť
vymedzený čas na hale bez dozoru vychovávateľa

5.

A práve problémy detí dokážu dobre nastavené pravidlá nielen
identifikovať, ale v mnohých prípadoch aj eliminovať.

Ak mám za predchádzajúci deň červený bod, môžem ísť na
počítač od 15,00 do 17,00 hod

istý druh pomoci. Ak sú pravidlá nastavené tak, že deti sú ochotné ich
za istých podmienok dodržiavať, je práca s deťmi oveľa jednoduchšia.

Ak mám celý týždeň červené body, môžem dostať vychádzku v
piatok vo forme neskoršieho príchodu zo školy.

drogami. Pravidlá v skupine boli veľmi dôležitá súčasť života. Vnímam
ich ako veľký prínos pre samotnú prácu vychovávateľa. Vidím v nich

Ak mám celý týždeň červené body, môžem mať v nedeľu

Ak mám mobil, môžem ho za 5 červených bodov používať v
stredu a cez víkend v stanovenom čase.

6.

V čase vzniku skupiny sme si nastavili 10 jednoduchých pravidiel, ktoré

Ak mám dlhodobo červené body – mesiac a viac, môže mi byť
pobyt v skupine skrátený( prechod na bežnú skupinu).

boli aktuálne pre to obdobie a vychádzali z problémov detí v domácom
prostredí:

Nevýhody:

1. Správam sa slušne a zdvorilo

1.

Ak mám dnes čierny bod, nemám zajtra povolený pobyt vonku.

2. Po príchode zo školy sa vždy prezlečiem

2.

Ak som dnes ušla /ušiel z vyučovania, nemám povolený pobyt

3. Dodržiavam návštevné hodiny v iných rodinách

vonku ani dnes.
3.

Za pätorku alebo poznámku dostávam čierny bod.
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Za tri čierne body počas týždňa nemôžem počas nasledujúceho
týždňa hrať počítač.
5. Za štyri čierne body nemôžem počas víkendu pozerať TV.
6. Za päť a viac čiernych bodov nemôžem ísť na pobyt vonku päť
dní.
7. Za hrubé porušenie pravidiel dostávam písomné výchovné
opatrenie. / fajčenie, krádež, útek...)
Samotný názov skupiny už hovorí, že úlohou skupiny bola diagnostika.
4.

Z výchovného hľadiska išlo predovšetkým o pozorovanie dieťaťa, ktoré
sme denne zapisovali. Samotná pedagogická diagnostika sa odzrkadlila
vo výstupe pri odchode dieťaťa zo skupiny. Rozsiahle pozorovanie a
zistenia boli vo výstupe podrobne rozpísané, osvedčené formy a metódy
práce s dieťaťom slúžili ako podklad pre prácu vo výchovnom procese
pre rodinu alebo inú skupinu kam dieťa prešlo.
Samotné správanie detí sa denne riešilo na spoločných
komunitách. Komunita sa konala spravidla v podvečer, alebo popoludní.
Mala svoju dôstojnosť, vážnosť a štruktúru. Deti sa často na ňu
pripravovali, vedeli, že komunita je riadená vychovávateľom a tu majú
priestor na svoje vyjadrenia voči sebe samému, voči iným deťom ale aj
voči dospelým. Zväčša sme riešili problémy práve s nedodržaním
pravidiel, udeľovali sa body a vždy sa všetko zdôvodnilo a vysvetlilo.
Počas komunity sme deti viedli k rešpektovaniu sa navzájom, počúvaniu
iných, bolo dôležité neskákať si do reči a nechať deťom dostatok
priestoru na vyjadrenie sa.
Štruktúra komunity v DS
-

usadenie sa,
pozdrav, oslovenie detí jednotlivo,
zhodnotenie dňa vychovávateľom,
zhodnotenie dňa z pohľadu detí jednotlivo, sebahodnotenie detí
jednotlivo,
- zhodnotenie správania detí vychovávateľom jednotlivo,
- udelenie bodov, udelenie výhod, nevýhod,slovnej pochvaly,
pokarhania,
- riešenie problémov detí,
- návrhy detí na zmeny, postrehy, nápady,
- diskusia riadená vychovávateľom,
- iné ( oslavy menín, narodenín, privítanie nového člena, rozlúčka
pri odchode zo skupiny…)
- ukončenie.
V ojedinelých prípadoch sa v skupine konali aj komunity za účasti
viacerých členov OT. Časté boli prípadové rodinné konferencie a
jedenkrát sme zorganizovali širšie stretnutie detí s viacerými rodinnými
príslušníkmi.

Ak sa počas pobytu v DS u detí neprejavili vážne problémy a deti sa
dostávali do normálu, výchovné opatrenie v podobe pobytu v skupine
splnilo účel a mnohé deti sa vrátili do svojich biologických rodín.
Opakované udeľovanie nevýhod alebo časté ukladanie výchovných
opatrení bolo však v mnohých prípadoch riešené aj v spolupráci s
kuratelou. U takýchto detí sa zväčša súdom nariadené výchovné
opatrenie predĺžilo, závažnejšie prípady boli riešené návrhom na zmenu
zariadenia (DC, RDD) alebo u detí bola nariadená ústavná starostlivosť.
Tieto deti prešli do bežných výchovných skupín, kde už pravidlá a režim
boli nastavené oveľa miernejšie. V bežných skupinách, v jednej
pracujem aj v súčasnosti sú často sankcie nepostačujúce a mnohé deti sa
dostanú do problémov možno práve pre absenciu pevných pravidiel. V
mojej praxi sa pravidlá a samotný systém odmien a sankcií osvedčil a
pre moju prax sú prínosom doteraz. Aj naďalej mnohé z nich vo
výchovnom procese aplikujem, a zo skúsenosti môžem povedať že sú
prínosné nielen pre vychovávateľa ale hlavne pre deti. Je len na nás aké
hranice si nastavíme, a ako tento nástroj využijeme.
Ak by som mala zhodnotiť diagnostickú skupinu, tak jednoznačne
môžem povedať, že bola veľkým prínosom pre moju prax. Hoci v
porovnaní so súčasnosťou išlo o prácu často namáhavú a vyčerpávajúcu,
v skupine sa počas jedeného roka vystriedali desiatky detí, aj napriek
tomu to bola veľká nielen pracovná, ale aj životná skúsenosť. Osudy
detí, ich život, rodiny, mi dali množstvo poznatkov a uvedomia si, aké
ľahké je stať sa vychovávateľom a aké ťažké je vychovávateľom byť
naozaj. Túto skúsenosť hodnotím vysoko pozitívne. Myslím si, že
režim, ktorý bol v takejto skupine nastavený by bol aj v súčasnosti v
bežnej skupine veľmi dobre s miernymi úpravami akceptovateľný.
Samostatne usporiadané skupiny dnes, sa v mnohých prípadoch
dostávajú do problémov nezáujmom či nerešpektovaním sa navzájom.
Jednotný prístup, pravidlá, dodržiavanie režimu a to všetko s láskavým
a ľudským prístupom nielen uľahčí prácu, ale prinesie aj lepšiu
atmosféru do kolektívu skupinu a pomáha budovať vzájomnú dôveru
detí a vychovávateľov.

Momentky z predvianočného a vianočného odobia 2020

Vľavo deti z SUS 2 pri stromčeku.
Vpravo deti z CDR a herec Juraj Bača.
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Rôzne aspekty skúsenosti
práce s mladými dospelými

Zoskupenie mladých dospelých v samostatnej skupine pre
mladých dospelých (ďalej SSMD) sa mení v súvislosti s príchodom MD
zo SUS, odchodom MD po ukončení prípravy na budúce povolanie,
dobrovoľným odchodom MD zo SSMD alebo ukončením Dohody
o ďalšom dobrovoľnom zotrvaní v CDR počas prípravy na budúce
povolanie zo strany CDR v prípade porušenia podmienok Dohody zo
strany mladého dospelého. Podmienka dosiahnutia veku plnoletosti nie
je však jedinou podmienkou premiestnenia dieťaťa do SSMD.
Dôležitým aspektom je pripravenosť dieťaťa na fungovanie v SSMD,
ktorú pri odchode zo SUS zhodnotí vychovávateľ a psychológ dieťaťa
v záverečnej správe, spolu s doporučením umiestnenia – neumiestnenia
do SSMD. Pripravenosť dieťaťa na umiestnenie do SSMD je vo veľkej
miere

Text: Anna Dvorská
Foto: CDR Žitavce

výsledkom

výchovnej

intervencie

a vedenia

odborných

zamestnancov – vychovávateľov, individuálnej práce psychológa

„Postoje, ktoré získavame v dospelosti, sú vyryté v piesku. Hodnoty,
ktoré sme prijali v detstve, sú vytesané do kameňa.“ John Adair

s dieťaťom.
Pre úspešné fungovanie MD v SSMD je veľmi dôležitá
schopnosť vytvárať vzťahy, ktoré sú základom pre ďalšie usmerňovanie

Základné právne východiská Zákon č. 305/2005 Z. z.
Ak ústavná starostlivosť s končí dosiahnutím veku, môže mladý
dospelý požiadať CDR o poskytovanie starostlivosti až do jeho

a smerovanie MD. Zo skúseností je možné konštatovať, že takíto MD
majú veľký predpoklad pre bezproblémové fungovanie v SSMD.

osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely

Aktuálne máme v SSMD umiestnených šesť mladých dospelých

tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa

- Lea, Daniela, Dominika, Martina, Lucia a Michal. Všetci mladí dospelí

živiť. CDR môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej

sa pripravujú na budúce povolanie, Lea, Daniela, Lucia a Michal sú

fyzickej osoby, ktorej bola v centre poskytovaná starostlivosť do

študentmi vysokej školy, Martina navštevuje strednú odbornú školu

dovŕšenia 25 . .roku veku podľa § 55 ods. 4 , ak sa táto fyzické osoba

a Dominika odborné učilište. Sociálnu prácu v SSMN vykonáva

sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Dĺžka pobytu podľa prvej

v zmysle právnych predpisov sociálny pracovník.

vety nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov. Sústavná príprava na

Vzťahová väzba – čo to je?!

povolanie štúdiom sa posudzuje podľa osobitného predpisu .

Text: Mgr. Daša Kajanová Foto: zdroj -internet

Vyhláška MPSVR SR č. 643/2008
V samostatnej skupine pre mladých dospelých sa sociálna práca
vykonáva sociálnym pracovníkom CDR. Cieľom samostatnej skupiny
pre

mladých

dospelých

je

príprava

mladého

dospelého

na

osamostatnenie sa.
Pre účely vykonávania sociálnej práce sú v samostatnej skupine
pre mladých dospelých využívané nasledovné metódy sociálnej práce:
- Rozhovor

Vzťahová väzba je slovné spojenie, s ktorým sa my,
zamestnanci CDR, stretávame pomerne často. Hovorí sa o nej
na rôznych školeniach, vzdelávaniach a používame ho aj pri
bežnej komunikácii v rámci našej práce. Význam vzťahovej
väzby je nesmierne dôležitý a možno povedať, že je jedným
z determinantov prístupu k tým, s ktorými pracujeme –
k našim deťom.

- Informačné poradenstvo

Čo to teda tá „vzťahová väzba“ je? Zjednodušene môžeme

- Sociálne poradenstvo
- Poskytovanie pomoci na základe požiadania MD

povedať, že je to puto, ktoré sa vytvorí medzi dieťaťom a matkou,

- Aktívna spolupráca s mladým dospelým

alebo inou osobou, ktorá sa o dieťa stará od útleho detstva,.

- Poskytovanie odborných informácií (možnosť a dostupnosť

S teóriou vzťahovej väzby prvýkrát prišiel psychiater John

sociálnych, zdravotných a právnych služieb, hľadanie bývania

Bowlby v roku 1958. Teória vychádzala z pozorovania detí a ich

a zamestnania, osveta )

správania po tom, čo boli hospitalizované v nemocnici bez

- Poskytovanie pomoci pri príprave na budúce povolanie na základe
dobrovoľnosti mladého dospelého

-

Poskytovanie

sociálnej

prítomnosti svojich matiek, alebo iných osôb, ktoré sa o tieto deti
starali. John Bowlby na základe svojich pozorovaní zistil, že deti

asistencie

(aktivity

s vybavovaním dokladov, s vyúčtovaním výdavkov)

súvisiace

majú tendenciu reagovať rôznymi spôsobmi na opustenie
materskou/blízkou osobou. Niektoré reagovali plačom, iné
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hnevom a niektoré dokonca neprejavovali žiadne emócie.
Vzhľadom na to, sa jeho teória opierala o fakt, že vzťah dieťaťa
s matkou, alebo inou blízkou osobou ovplyvňuje jeho ďalšie
správanie, prežívanie a tiež vzťahy s druhými (Birsch, 2011).
Podľa teórie vzťahovej väzby si každé dieťa potrebuje už od útleho
detstva vytvoriť vzťah s najmenej jednou stálou osobou, ktorá
bude pre neho bezpečnou základňou. Dieťa sa môže na ňu obrátiť
v prípade nepohody, kedy u nej vyhľadá blízkosť, ktorá ho upokojí
a dá mu silu na ďalšie prežitie. Dobrý a stabilný vzťah dieťaťa

Ambulantná a terénna
práca v CDR Žitavce
Program

vykonávania

opatrení

ambulantnou

a terénnou formou v Centre pre deti a rodiny Žitavce
Kto sme? Čo robíme?
Text: Mgr. Dana Leka, Mgr. Lucia Piláriková, Mgr. Jana Bujalková

aspoň s jednou osobou je predpokladom ďalšieho zdravého
vývinu. Takéto deti si ľahšie vytvárajú puto k druhým, sú omnoho

Centrum pre deti a rodiny Žitavce (ďalej len „ Centrum“)

prispôsobivejšie, empatickejšie, nezávislejšie a tiež sociálne

vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou na pomoc rodinám

zručnejšie. Potrebu väzby nemusí u dieťaťa uspokojovať len

s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní

biologický rodič, dieťa sa môže orientovať aj na inú osobu, ktorá

ju sami vyriešiť bez pomoci. Hlavným cieľom je nastolenie zmeny

mu dokáže poskytnúť ochranu. Môže to byť adoptívny rodič,

v živote dieťaťa, rodiča a rodiny. Centrum prioritne sa zameriava na

vychovávateľ v CDR alebo iná osoba poskytujúca dieťaťu

klientov z okresov: Levice, Nitra, Nové Zámky.

starostlivosť. Dieťa si za blízkeho človeka vyberie osobu, ktorá na
jeho prejavy reaguje najcitlivejšie (Brisch, 2011).

Terénna forma – je realizovaná v prirodzenom rodinnom prostredí
klienta.
Ambulantná forma – je realizovaná v prostredí utvorenom
a usporiadanom na výkon opatrení v meste Vráble.

K nám do CDR prichádzajú deti v rôznom veku. U tých
najmenších sa snažíme podporiť zdravú vzťahovú väzbu napr.
tým, že ich umiestňujeme do profesionálnych náhradných rodín,
kde je väčšia pravdepodobnosť, že sa o nich bude starať jedna stála

V tejto budove na Hlavnej ulici vo Vrábľoch majú svoje sídlo
kolegyne vykonávajúce ambulantnú a terénnu prácu

osoba, ktorá bude citlivo reagovať a napĺňať ich fyzické

Klientom, ktorým poskytujeme pomoc sú deti, rodič/rodičia

a psychické potreby. Staršie deti k nám už prichádzajú s vlastnou

alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa. Centrum sa pri výkone

históriou, ktorej súčasťou sú aj ranné zážitky so vzťahovou

opatrení terénnou alebo ambulantnou formou zameriava na oblasti:

väzbou. Úlohou a poslaním nás zamestnancov je tieto zážitky pri

RODIČOVSKÝ KONFLIKT, ZANEDBÁVANIE A VÝCHOVNÉ

práci a starostlivosti o deti zohľadňovať a zabezpečiť im takú

PROBLÉMY DETÍ.

starostlivosť a prostredie, v ktorom sa budú môcť aj napriek

v nepriaznivej sociálnej situácii spojenej s nevyhovujúcim bývaním,

svojim osudom primerane vyvíjať a rásť.
Týmto článkom sme Vám chceli aspoň v krátkosti priblížiť
význam vzťahovej väzby, avšak keby sme sa jej chceli venovať
viac, nestačil by nám zrejme ani celý Centráčik, pretože vzťahová
väzba má tak VEĽKÝ význam.
BRISCH, Karl Heinz. 2011. Bezpečná vzťahová väzba. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011.
150 s. ISBN 978-80-88952-67-1
PRIEHRADNÁ, Dušana. 2019. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí,
adolescentov a dospelých. Vrútky: EduGraf s.r.o., 2019. 206 s. ISBN 978-80-973337-0-6

nezamestnanosťou,

Pracujeme s rodinami,
nedostatkom

sociálnych

ktoré sa ocitli
zručností,

sú

v problematickej porozvodovej/porozchodovej situácii, majú výchovné
problémy s deťmi alebo nevedia, nemôžu, nechcú plnohodnotne
uspokojiť potreby dieťaťa.
S rodinou/klientom pracujeme na základe odporúčania orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej iba „SPODSK“)
alebo na základe rozhodnutia súdu alebo SPODSK o uložení
výchovného opatrenia.
Postup práce v Centre pri výkone opatrení ambulantnou/terénnou
formou:
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1. Odporúčanie orgánu SPODSK pre spoluprácu s Centrom alebo

citové väzby, rodičovskú zodpovednosť, rodičovské zručnosti dôležité

nariadenie spolupráce s Centrom na základe rozhodnutia o

pri starostlivosti a výchove detí. Je dôležité pomenovať hlavné

uložení výchovného opatrenia orgánom SPODSK alebo súdom

problémové oblasti, vypracovať s rodinou stratégiu riešenia situácie,

2. Prípadová konferencia
3. Dohoda

o vykonávaní

urobiť rekonštrukciu vzťahov v rodine, udržiavať a podporovať
opatrení

v Centre

ambulantnou

a terénnou formou
4. Vyhotovenie Plánu výkonu opatrení ambulantnou a terénnou
formou
5. Záznamy o priebehu vykonávania opatrení SPODSK

motiváciu členov rodiny v prevzatí iniciatívy a zodpovednosti za svoj
ďalší vývoj. Rodičovské kompetencie sú veľmi citlivé na sociálne
postavenie rodičov a celkovú situáciu rodiny, preto je podprogram
zameraný aj na celkovú socializáciu rodiny v ekosystéme, v ktorom sa
rodina nachádza.

6. Priebežné vyhodnocovanie vykonávania opatrení
7. Správa o záverečnom hodnotení vykonávania opatrení v centre
a ukončenie spolupráce s rodinou

3. VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
Výchova detí súvisí s rodičovskými kompetenciami, má ale i širší

Odborní zamestnanci Centra vykonávajúci odborné činnosti a ďalšie

a intenzívnejší dosah na formovanie osobnosti dieťaťa v oblasti jeho

činnosti realizované pre výkone opatrení ambulantnou a terénnou

morálneho a sociálneho osobnostného vývinu. Centrum ponúka pomoc

formou: 2 X sociálny pracovník a 2 x psychológ.

rodine ako celku, rodičovi, dieťaťu pri riešení ťažkostí. Ponúka

Centrum môže požadovanú pomoc a podporu pre klienta

skupinové a individuálne práce s dieťaťom a rodičom v situácii, do

odoslaného orgánom SPODSK odmietnuť ak požadovaná objednávka

ktorej sa dostalo či už svojím zapríčinením alebo bez neho. Sme

nezodpovedá obsahu programu alebo je naplnená kapacita centra

nápomocní pri riešení záškoláctva, šikany v školách, deviantného

(vyčerpanie počtu hodín výkon opatrení).

správania sa, zneužívania alkoholu, krádeží a zlyhania pri výchove

Centrum môže odmietnuť alebo ukončiť spoluprácu s klientom ak

dieťaťa.

ide o osobu:
-

s duševnou poruchou

-

pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok

-

ŤZP vyžadujúceho 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť

-

ktorá sa agresívne správa voči zamestnancom Centra

-

nespolupracujúcu so zamestnancami Centra

Ako to vyzerá tam „vonku“?
Práca v teréne očami sociálneho pracovníka
Text: Mgr. Lucia Piláriková, Mgr. Jana Bujalková

Písomný nesúhlas druhého rodiča s vykonávaním opatrení pre dieťa
na základe dohody je dôvodom na nezačatie alebo skončenie
vykonávania týchto opatrení.

Oblasti, na ktoré sa Centrum zameriava:
1. RODIČOVSKÝ KONFLIKT
Cieľom práce sociálneho pracovníka a psychológa pri rodičovskom
konflikte je pripraviť rodičov na spolupracujúce rodičovstvo po
rozvode/rozchode, pomôcť deťom vyrovnať sa s novou situáciou,
eliminovať negatívny vplyv rozvodu/rozchodu na členov rodiny,
spolupracovať s členmi rodiny na zvládaní ich emócii a upokojovať
rodinné napätie, podporovať styk detí s obidvoma rodičmi, zlepšiť
komunikáciu na úrovni rodičov a na úrovni rodič – dieťa. Cieľom
programu je aj nácvik riešenia konfliktných situácii, nácvik efektívnej
komunikácie a predchádzania vzniku konfliktov, nácvik rodičovských
zručností po rozchode/rozvode.
2. ZANEDBÁVANIE
Práca sociálneho pracovníka a psychológa pri zanedbávaní spočíva

Ako sociálne pracovníčky v rámci ambulantného/terénneho
výkonu opatrení prevažnú časť práce vykonávame priamo v teréne.
S rodinami trávime čas v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Vďaka
tomu sú rodičia a deti v kontakte uvoľnenejší a prirodzenejší. Máme
možnosť vidieť rodinu pri jej bežnom fungovaní a vykonávaní činností.
Uľahčuje nám to prácu v samotnej podpore a pomoci rodinám, keďže
pracou v ich prirodzenom rodinnom prostredí sa nám ľahšie mapujú ich
potreby , či už ohľadom bývania, starostlivosti o domácnosť, o deti,
úroveň prípravy do školy. Prispieva to ku kvalitnejšiemu výkonu našej
práce s klientom, dáva nám to možnosť poznať klienta takého aký je.

v dlhodobej systematickej práci s rodičmi s cieľom podporiť vzájomné
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Práca v teréne zahŕňa aj stretnutia s rodinou mimo prirodzeného

Okrem toho v rámci tímu spolupracujeme s rodinami, s ktorými

rodinného prostredia, máme možnosť aktívne stráviť s rodinou jej voľný

sa z rôznych dôvodov nestretávame v ambulancii, ale v ich prirodzenom

čas napr. pri prechádzkach, návšteva detských ihrísk a podobne.

prostredí, t.j. u nich doma (práca v teréne). Pre niektorých rodičov a deti

Tým, že sme v teréne, sme klientom bližšie, bariéra našich

je to jediný spôsob ako sa dostať k psychologickému poradenstvu.

spoločenským postavení je menšia, majú k nám väčšiu dôveru a ľahšie

Stretnutie v prostredí svojho domova niektorým klientom vyhovuje

prijímajú našu pomoc v podobe sprievodu k lekárovi, na úrady

omnoho viac ako chodiť do ambulancie. Sú viac uvoľnení vo svojom

a podobne.

„teritóriu“. Deti sú otvorenejšie a ľahšie nadväzujú kontakt. Vytvára to

Nakoľko priamo mapujeme potreby rodiny,

vieme byť

však úplne iné podmienky pre moju prácu. Miera mojej zaangažovanosti

nápomocní aj v napĺňaní materiálnych potrieb – vidíme čo rodina

priamo v rodine je rôzna, závisí od konkrétnej rodiny a dôvodu, pre

potrebuje a na základe toho im máme možnosť zabezpečiť materiálnu

ktorý s ňou spolupracujeme a aktuálnej situácie.

pomoc vo forme oblečenia, obuvi, kočíkov, potravín. Je to aj vďaka

Pri práci v teréne úzko spolupracujem s kolegyňou sociálnou

mnohým ľuďom, ktorí chcú pomôcť uľahčiť život rodinám

pracovníčkou. Do rodiny vo väčšine prípadov vstupujeme spoločne. Je

v nepriaznivej životnej situácii.

ťažké odhadnúť v akej situácii rodinu nájdeme a musíme na to citlivo

Týmto by sme sa chceli zároveň poďakovať všetkým

reagovať. Práca priamo v rodine niekedy vedie k rýchlejšiemu

prispievateľom. Počas tohto roku sme rozdali 7 kočíkov a detské

vhupnutiu do jadra problému, nezriedka sme svedkami rodinných

oblečenie, potreby pre mamičky, ktoré nám poskytlo Detské centrum

konfliktov, rýchlejšie porozumieme vzťahovým väzbám a získame

Púpavienky v Nitre. Kočíky venovali mamičky, ktorého na navštevujú.

reálny obraz o situácii rodiny. Ako psychológ sa niekedy musím

Taktiež sme dostali štedrú pomoc od Sekcie Starokatolícke cirkvi na

stiahnuť a nechať konať sociálnu pracovníčku, inokedy naopak vstúpiť

Slovensku – Slovenská katolícka Diakonia v podobe potravín, pečených

do situácie, keď je treba prispieť k jej upokojeniu, či riešiť aktuálne

vianočných koláčov, hračiek knižiek a oblečenia.

komunikačné nezhody. Vyžaduje si to istú mieru flexibility a vzájomnú

Ďakujeme tiež mnohým jednotlivcom, ktorí nechcú byť
menovaní za ich materiálne príspevky.

kolegiálnu dôveru.
Čas v rodine využívam najmä na sprievodné poradenstvo
zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, využitie

Ako pracuje psychológ v teréne
a aký je dopad jeho práce?

niektorých psychologických metód na podporu rodiny pri plnení
základných

funkcií,

poskytnutie

rodinám/jednotlivcom v kríze.

emocionálnej

podpory

Nie vždy sa v prostredí rodiny nájde

priestor pre pokojný individuálny rozhovor s dieťaťom alebo rodičom.
Text: Mgr. Dana Leka

Foto: zdroj- internet

Dôvodom

môže byť nedostatok priestoru v obydlí, ak rodina žije

v jednoduchých podmienkach, či prítomnosť viacerých osôb a detí.
Takúto situáciu využívam

na interaktívne aktivity a hru s deťmi

v prítomnosti rodičov. Nezriedka ideme s klientom na prechádzku, kde
je možnosť na rozhovor.
Návštevou v rodine získavam omnoho komplexnejší obraz
o situácii, dynamike vzťahov medzi jednotlivými rodičmi a deťmi
a spoznávam vonkajšie zdroje klienta.

Pracujem ako psychologička v odbornom tíme, ktorý vykonáva
opatrenia v rodinách ambulantnou a terénnou formou v CDR Žitavce,
s výkonom práce v ambulancii vo Vrábľoch. Poskytujem psychologické
poradenstvo rodičom, vykonávam odborné činnosti so zameraním na
prácu s dieťaťom v ambulancii, či už individuálne, spoločne dieťa rodič, alebo v páre. V ideálnom prípade sa ambulancia stáva bezpečným
miestom, kde sa rodič alebo dieťa stretáva so svojím vnútorným
prežívaním,

má

možnosť

o ňom

otvorene

komunikovať.

Ide

o prostredie, kde nie je vyrušovaný inými podnetmi a čas, ktorý tam
strávi je časom pre neho a jeho hlbšiu sebareflexiu v rámci problému,
ktorému sa chce venovať, v prípade dieťaťa formou hry.
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Noviny Centráčika
10/11/12/2020

Halloween v CDR na SUS 7
Deti na skupine SUS 7- Lienky, to riadne na Halloween roztočili.
Vidíme tu strigu, ktorá prišla priamo do domčeka, skôr teda strigôňa
Adriana. Deti sa veľmi tešili a užívali si tento sviatok temna a hrôzy
svojim spôsobom. Adrián následne odletel do teplých krajín.

SRK: Stretnutie rodinného kruhu
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: Janeta Sucháňová

Poďakovanie: nášmu Frankovi sa podarilo reálne sa
prinavrátiť k svojej rodine a to za pomoci

- cielenej –

viacerých ľudí, ktorí boli do tohto procesu zainteresovaní,
konkrétne koordinátorka procesu p. Janka Hamarová, naša
sociálna pracovníčka p. Janeta Sucháňová, psychológ CDR
Daniel Herda a pri prvom stretnutí nám hojne a aktívne
pomáhala aj PhDr. Monika Miklošková.
Výsledok spoločnej práce sa ukázal ako pozitívny a preto
sa náš Franko rozhodol a chce touto cestou poďakovať
Úsmevu ako dar za pomoc pri jeho návrate domov do
biologickej rodiny prostredníctvom Stretnutia rodinného
kruhu (SRK), ktorý mu v tom reálne pomohol ako forma práce
s rodinou. Zároveň aj my, ktorí sme pri tomto procese boli a
sme, ďakujeme za pomoc a možnosť sa toho zúčastniť celého

Bosorák Adrián sa chystá na odlet.

procese práce s rodinou a jeho pokračovania. Pevne veríme
v úspešný záver. Úsmev a "úsmeváci" takto reálne pomáhajú
a darujú naspäť rodiny.
Dovolil si tento obrázok:

Franko nakreslil svoj obrázok: „Ďakujem čo ste pre mňa spravili,
ľúbim vás“.

Masky od výmyslu sveta. Múmie, bosorky a cisári.
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Testovanie na Covid
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: PhDr. Daniel Herda

Mikuláš na SUS 7
Mikuláško, dobrý strýčko!
Celý kraj sťa striebro svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.
Chytro sadaj na sane,
v CDR ťa čakáme.
Ukážeme ti, čo vieme,
rozprávočky rozpovieme,
prednesieme pekný verš,
nakreslíme čo len chceš.
Nič to zato, že sme malí,
statočne sme pracovali.
Ponáhľaj sa, Mikuláš,
ponáhľaj sa medzi nás.

Nie, nie je to čakanie na chleba, banány, pomaranče, na kaprov, na
salónky ani do kina. Dňa 07.11.2020 sme sa zhromaždili pred kaštieľom
na testovanie na COVID 19 antigénovými testami.
Postavili sme sa do radu a čakali na tyčinku do nosa. Bolo to dosť
nepríjemné, ale dokázali sme to.

Príprava stromčeka v kaštieli

Boli sme nakoniec všetci negatívni. Fotka vyššie vyzerá ako záber
zo sci-fi filmu. Teraz už žijeme sci-fi filmy na živo.

Peter Barta čakal veľmi trpezlivo a s pozitívnym naladením na
testovanie. Nečudo, bol medzi prvými a nemusel dlho čakať. Bez
problémov nám zapózoval tak, ako sa má, rovnako ako aj Miroslav
Hudec po jeho ľavici. P. Gordíková len trocha nesmelo taký bočný
pohľad, smelšie už p. Krčmárová.

Príprava
vianočného
stromčeka
prebiehala
s deťmi
a vychovávateľmi z kaštieľa. Vládla tu mimoriadna a pohodová nálada.
Zaujímavé je, že stromček, svetielka a ozdoby dokážu tak zmeniť
náladu. Všetci boli šťastní a veselí, presne ako Vianoce.
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Tvorivosť v profesionálnej rodine
Text. Daniel Herda

Foto: Dária Janeková

Naša profesionálna rodička Mgr. Daria Janeková dostala dobrý
nápad. Nakoľko má v starostlivosti dosť pohybovo zdatné a nadané dve
dievčatká, ktoré príchodom jesene a zimy nemôžu len tak pobehovať po
vonku ako v lete, ale túto potrebnú – a značnú – majú, rozhodla sa im
prerobiť izbu na malé ihrisko. Deti sú jednoducho šťastné. Toto sú
hračky pre ne. Aktívne deti sa aktívne dokážu zahrať a vybiť prebytočnú
energiu skákaním a pobehovaním. Bol to super odvážny nápad, šitý
presne na mieru detí, ktoré má. Ako vidieť, niekomu sa šikovnosti
medze nekladú.

Helenka sa práve došmýkala.

Šmýkala, hojdačka,
najvhodnejšie.

trampolína.

Rýchlo a zbesilo 1 – na mladých
dospelých
Text: PhDr. Daniel Herda
Foto: Janeta Sucháňová, Daniel Herda
„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá“.
(Ivan Štúr)
Tieto výstižné slová významného detského psychológa prof.
Štúra a zároveň môjho prednášajúceho psychológiu dieťaťa z univerzity
Konštantína Filozofa, ma znenazdania prepadli priamo v práci a aj moju
kolegyňu - sociálnu pracovníčku. Vzhľadom na naliehavosť situácie na
skupine mladých dospelých, ktorí sa potrebovali učiť a mať dostatok
miesta a priestoru na štúdium, sme konali rýchlo a promptne v čase
zúriaceho COVIDu, aby sme im pomohli. Tak sme sa rozhodli konať.
A to najdôležitejšie, v akcii bola sociálna pracovníčka ako
kozmetička podlahových krytín a psychológ ako pracovník a operátor
mopu, vysávača a iných smetných nádob. A neskôr obaja ako presúvači
nábytku.
Mladí dospelí sa pripojili k nám, každý podľa možností- teda
upratovanie a prednášky. Pomáhali nám aj dvaja Davidovia z Sus 2 a 3
- ďakujeme! Ďalej Dominika (so zajacom Xeniou), Danka (dobiehala z
prednášok - UKF Nitra), s vysávačom aj Lea, vysávala do 10:00! a
potom prednáška - Univerzita Brno... Pomohli sme Maťke
(stredoškoláčka). Spolu a v dobrej atmosfére sa dobre spolupracuje...

Sestra Timejka v akcii.

Pre

každú

z dievčat

to

Naším profesionálnym náhradným rodinám prajeme všetko len to
najlepšie do Nového roka 2021!
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Notitia ex historia
Zittau brephotropii
(z histórie Detského domova Žitavce)
Pre vonkajší svet a ľudí neznalých pomerov v detských
dmovoch sa môže zdať detský domov iba ako miesto akéhosi
odsúdenia a zatratenia dieťaťa. Detský domov určite nikdy nebol
a nestaval sa na úroveň rodiny, ale zasa mnoho ľudí sa snažilo
a snaží sa deťom vytvoriť čo najlepšie podmienky na život
a fungovanie. Ak sa to podarí, žijú si tu celkom dobre pospolu,
vytvárajú akúsi svoju skupinu detí a dospelých. Preto sme sa
rozhodli priblížiť čosi z čias nedávno minulých a oslovili sme našu
bývalú kolegyňu na dôchodku pani Gabiku Žákovú, aby nám
dovolila nahliadnuť do jej spomienok na časy, keď pôsobila
v Žitavciach v kaštieli na skupine R4 (R = rodinka). Prajeme Vám
príjemné čítanie.

Zo spoločných chvíľ najkrajšie boli vždy Vianoce. Mnohé
z detí nepoznali čaro Vianoc, nevedeli to, čo bolo pre nás
samozrejmé. Stretnutie všetkých blízkych, potom spoločná večera,
vianočné zvyky, príprava darčekov, posedenie pri stromčeku
a podobne.
Mnohé to zažívali prvý krát a nám často vyhŕkli slzy
smútku, ale aj radosti, keď sme ich videli šťastné a usmiate. Zažili
sme to najmä pri súrodeneckej skupine ôsmych detí Takácsových.
Boli to deti nám najbližšie, ktoré zo začiatku nevedeli prijať ani
nás ani našu pomoc, ale za to, že sme boli takí vychovávatelia, aká
sme boli, sa nám to, aj keď po dlhšom čase, po kúskoch podarilo.
Odmenou nám boli ich úsmevy, objatia, vďačnosť, ktoré ja
pociťujem dodnes, pretože neprejde deň, týždeň, mesiac, kedy sa
mi neozvú, píšu mi, že im chýbam, a takisto aj vychovávatelia zo
skupiny. Tete Gabike Juházsovej, tete Alenke Gajdošovej, tete
Marte Bakovej, ujovi Tonkovi Friedlovi, ale aj vychovávateľom,
ktorí pracovali síce krátko, ale spomienky na nich na rodine
zostali- Gabika Bradáčová, Lenka Kéryová.

Moje spomienky
Text. Gabriela Žáková
Foto: zdroj – internet
Som teta Gabika Žáková - vychovávateľka, aktuálne
dôchodkyňa. Rada by som sa s vami podelila o spomienky z môjho
života, práce, zážitkoch v detskom domove. V detskom domove
Žitavce som si našla prácu, ktorá ma nielen živila, ale aj napĺňala,
ale hlavne som mohla pomáhať a viesť deti životom s láskou
a porozumením. Pracovala som na vtedajšej skupine R4 (rodinka
číslo 4) v kaštieli v Žitavciach. Mala som veľké šťastie, že na
rodinke sme sa stretli vychovávatelia, ktorí sa vždy snažili ťahať
jedným smerom a spolu. Boli to vychovávatelia, ktorým záležalo
na deťoch, boli empatickí, snažili sa deťom porozumieť a nájsť si
k nim cestu. Darilo sa nám vždy stmeliť deti, aj keď boli rôzneho
veku a rôznych pováh. Žili sme si ako jedna veľká rodina. Spolu
sme sa učili, ako vzájomne čo najlepšie vychádzať, pomáhať jeden
druhému, nie z povinnosti, ale z lásky. Zažili sme spolu aj ťažšie
chvíle, ale aj plno zábavy, smiechu a krásnych chvíľ.
„Hlavne som mohla pomáhať a viesť deti životom s láskou
a porozumením...“

„Žili sme si ako jedna veľká rodina“.

Mikuláši alebo trpaslíci?

Tu vidíme nachystaných štyroch malých Mikulášov. Aktuálne
asi skôr oni čakajú na darčeky a balíčky, ale príde čas, keď budú aj oni
dávať balíčky a potešia druhých. Aktuálne skôr podarení aj mikulášski
trpaslíci.
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Bez komentára – album fotiek zo života detí v CDR Žitavce
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Vianoce 2020
Skupina 5 – Štvorlístok
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Vianoce 2020
SUS 6 - N ezbedníci
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Vianoce 2020
Skupina 7 - Lienky
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Poďakovanie sponzorom
Aj v končiacom roku 2020 sa chceme aj týmto
spôsobom - v našom časopise - poďakovať našim sponzorom,
tzn. všetkým tým, ktorí nám obdarovali a poskytli nám niečo
zo svojho srdca a z dobrej vôle. Vám všetkým patrí naše veľké
ĎAKUJEME. Za vašu podporu, ale aj záujem. Vážime si
hlavne, to, čo je za darmi skryté, Vaše srdce!!! A všetkým
Vám menovaným, ale aj tým, ktorí ste nechceli byť
menovaní!

12. OZ Nové Zámky - v zastúpení JUDr. Lucie Ficzovej,
vyzbieraná suma od dobrovoľných darcov vo výške 1200,Eur. Zároveň darovali aj knihy, hračky a detský bicykel.

Všetkým naším sponzorom prajeme všetko dobré, veľa zdravia a
úspechov v Novom roku 2021!!!

1. Technická Univerzita Zvolen: Rektor Technickej
Univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil PhD
a kvestor doc. Ing. Josef Drábek CSc. - vianočný stromček,
potraviny, sladkosti a hračky pre deti. Tiež 5 ks počítačov,
monitorov a príslušenstvo.
2. Zamestnanci IBM Bratislava – v zastúpení p. Diany Kraus
MBA – Vianočné darčeky pre každé dieťa.

Darčeky pre deti od zamestnancov firmy IBM. Ďakujeme!

OZ Nové Zámky v zastúpení JUDr. Lucie Ficzovej (vpravo), ktoré nám
darovalo vyzbieranú sumu od dobrovoľných darcov vo výške 1200,- Eur.
Darovali aj knihy, hračky a detský bicykel. V strede s riaditeľom CDR
Mgr. Petrom Rácekom.

13. Zamestnanci ŠVEC GROUP, Vráble - Mgr. Zuzana
Masárová – Potravinová pomoc.
14. Pán Zoltán Bako, Bitcomp Vráble: práce s bagrom –
vytrhávanie koreňov z parku.
15. Ing. Ľubomír Candrák: energetický certifikát pre budovu
mladých dospelých - C Projekt.
16. Roman Mráz – oprava dverí, dodanie náhradných dielov.
17. Dôchodcovia z Kmeťova – zákusky.
18. Tesco Vráble – robotický vysávač, hračky.
19. Ďalší a mnohí nemenovaní darcovia použitého oblečenia,
obuvi, hračiek, kočíkov.

3. Panta Rhei kníhkupectvo - Jana Sýkorová - náučné a
rozprávkové knihy pre deti.

Pantha Rei – kníhkupectvo: darovalo nám knihy pre deti. Ďakujeme!

4. MLongauer s.r.o Nitra - detské pomôcky, nábytok
5. OZ Fantázia detí – PhDr. Ján Herák – Zabezpečenie
organizovania Dňa detí, Mikuláša, Vianoce – darčeky pre
deti, celoročná tlač časopisov Centráčik, televízor.
6. Kovotex Nové Zámky – sladkosti.
7. Štátne lesy SR – vianočný stromček.
8. Nestlé Bratislava - v zastúpení p. Erika Moravčíka –
sladkosti.
9. Obec Melek – odvoz materiálu.
10. Preliezky Trubíni, Žitavce – detské hojdačky 2 ks.

Tento krásny Vianočný stromček sme dostali z Technickej Unvierzity
vo Zvolene. Ďakujeme!

11. Dr. Oetker – p. Szabóová – výrobky do kuchyne, sladkosti.
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