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V pìstounských rodinách je tøeba postupo-
vat individuálnì, pøípad od pøípadu. Jiná 
– a dostateènì pøehledná – mùže být situ-
ace pìstounské rodiny, která do své péèe 
pøijme s novorozencem i jeho nezletilou mat-
ku, které se její vlastní rodina doèasnì zøek-
la a u níž je zøejmé, že se chce o dítì starat, 
ale chybí jí zatím sociální zázemí a nìkdo, 
kdo by ji základním mateøským dovednos-
tem nauèil. Jiná situace bude v pìstounské 
rodinì, která pøijme do své péèe dítì trva-
le nemocných nebo invalidních rodièù, kteøí 
s náhradní rodinnou péèí souhlasí, neboś 
se sami nemohou o dítì starat. Zde bude 
tøeba mimoøádného pochopení pìstounù 
jak pro dítì, tak pro jeho pokrevní rodièe. 
Kontakt všech tøí zúèastnìných stran bude 
tu spíše pravidlem než výjimkou.

 Jedna z matek-pìstounek v naší první 
SOS dìtské vesnièce napø. pravidelnì psa-
la invalidním pokrevním rodièùm (trpìli 
progredující svalovou atrofií) o tom, jak 
jejich dìti prospívají a co dìlají, posílala 
jim jejich fotografie a podle možnosti je 
s dìtmi obèas i navštìvovala.

Jinak tomu bude tam, kde bylo dítì 
svìøeno do pìstounské péèe z dùvodù tera-
peutických, zatímco jeden nebo oba rodièe 
podstupují nároènou terapii protialkohol-
ní, popøípadì terapii partnerských vztahù. 
O mnoho složitìjší to bude tam, kde bylo 

dítì jedním z rodièù týráno nebo zneužíváno 
a druhý rodiè na nápravu a výchovu ne-
staèí. A nepochybnì budou i pøípady, kde 
bude styk s biologickými rodièi zcela kon-
traindikován, neboś by mohl vážnì ohrozit 
život a zdraví jak dítìte, tak pìstounù.

Posoudit všechny okolnosti a nalézt 
vhodné øešení není snadné, takže náhradní 
rodièe na to zpravidla sami nestaèí. Je tøe-
ba urèitého odstupu, dostatek informací 
a zkušeností, zarámovaných nadto celostním 
systémovým pøístupem. Ten v sobì spojuje jak 
dimenzi diagnostickou, poradenskou a te-
rapeutickou, tak multidisciplinárnì sladìný 
pohled sociální, zdravotní, právní, psycho-
logický a podle potøeby i nìkterý další spe-
ciálnì zamìøený.

A právì k tomu jsou zde odborné služby. 
Jejich pracovníci by, kromì právì zmínì-
ných principù komplexnosti a multidis-
ciplinarity, mìli dokázat nejen pomoc 
nabídnout a zprostøedkovat, ale navíc 
opustit alespoò obèas bezpeèí svých am-
bulancí a kanceláøí a s odvahou sami pøijít 
za klienty, kteøí si to pøejí a potøebují, pøí-
mo do jejich domovù a poznat (alespoò 
do urèité míry), jak øeší své problémy ve 
svém pøirozeném prostøedí. O tom, že ta-
kovéto služby mají být k dispozici všem 
zúèastnìným stranám, tedy i biologickým 
rodièùm (byś tøeba jen formu zprostøed-

kování další pomoci a služeb), snad není 
tøeba podrobnìji pøesvìdèovat.
Jedním z dalších dùležitých principù je 
princip „nejslabšího èlánku“ èi „nejslabšího 
èlena“ nového rodinného øetìzce. Ve vìtšinì 
pøípadù (ale ne vždy) bývá tímto nejslab-
ším èlenem dítì. Každopádnì dítì malé, 
pøedškolní. Nedovede, ba není schopno, 
na rozdíl od dospìlých, vzít v úvahu rùzné 
odlišné perspektivy, rùzné aspekty situace. 
Je obklopeno svým „sebestøedným“ svìtem, 
což je v tom stadiu vývoje zcela pøirozené. 
Dospìlí lidé jsou sice schopni vzít v po-
taz více rùzných pohledù, více perspektiv, 
a tím i více aspektù životní situace. Nebý-

Odborné s lužby
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l Ponúkame do diskusie tému partnerstva medzi 
rodièom a odborníkom. Obaja sa – hoci  každý 
v inej role – starajú o to isté. O dieśa. 

Ponúkame èlánky a rozhovory na danú 
tému, lebo diskusia o doterajších skúsenostiach 
s kvalitou kooperácie (náhradných) rodièov 
a odborníkov (nielen) z oblasti náhradnej ro-
dinnej starostlivosti  nám pripadá podstatná. Je 
nesmierne dôležité h¾adaś možnosti posilòova-
nia takejto tímovej spolupráce èi partnerstva. 

Aj èasopis Nebyś sám je dôkazom toho, že 
kus témou vymedzenej cesty sme už spolu – 
rodièia a odborníci – prešli. A tiež sú dôkazom 
aj dlhoroèné Kluby náhradných rodín, letné 
pobyty, terapeutické èi svojpomocné skupinky, 
Asociácia náhradných rodín a podobne.

S istotou sa však dá povedaś, že kus (ak nie 
kusisko) cesty máme ešte pred sebou. Oboj-
smerná komunikácia, obojsmerné odovzdáva-
nie skúseností a vedomostí je správne smero-
vanie. Smerovanie k tomu, o èo nám ide: o naše 
deti, o to, aby mohli vyrastaś v slušnom svete.

Redakcia

vají však pøíliš ochotni vzít je zcela vážnì 
a zamyslet se nad nimi. Mnoho konfliktù 
a problémù je pøitom zpùsobeno právì ne-
ochotou vzít vážnì jiné pohledy, postoje 
a pøístupy. Znaènou oporou této neblahé 
neochotì jsou pak naše návyky, stereotypy, 
popøípadì pøedsudky.

Pøi hledání øešení zmínìných konfliktù 
a problémù napomáhá právì cílená snaha 
zaujmout perspektivu podobnou té, z níž 
vychází druhá strana, a z tohoto nového 
hlediska pøehlédnout pak novì celou situ-
aci. A je-li touto druhou stranou dítì, stojí 
za to sestoupit k vlastním vzpomínkám 
a zkušenostem a oživit v nich právì to, 
co nám v pøíslušném vìku nejvíce vadilo, 
co nás dráždilo na svìtì dospìlých, èemu 
jsme nerozumìli a co nás ohrožovalo. Ne 
vždy je to snadné, a tak i zde je nìkdy tøeba 
prostøedníka, který nám onu opomenutou 
a zapomenutou perspektivu pøiblíží. A to 
je – vedle výbìru dìtí, osvojitelù, pìs tounù, 
jejich pøípravy, prùpravy, podpory a pomo-
ci – úkolem sítì odborných služeb, které ne-
musí mít vždy po ruce zcela bezprostøední 
øešení èi pomoc, ale které pøinejmenším 

dokážou pomoc pøíslušných odborníkù 
vyhledat a zajistit. 

Tím nechceme øíci, že ve støedu celého 
dìní jsou jen služby odborníkù. Nikoliv. 
Ve støedu stojí každodenní praktické ak-
ceptující rodièovství a vzájemné vztahy 
náhradních rodièù a jejich nových dìtí. 
Odborné služby jsou tu od toho,
a) aby umožnily náhradním rodièùm 

a opuštìným dìtem nalézt jedny druhé 
a navázat vzájemné pevné citové pouto;

b) aby jim pomohly øešit pøíliš složité a ná-
roèné životní situace, které pøekraèují je-
jich vlastní síly, což mimo jiné znamená 
pomoc pøi hledání vlastních vnitøních 
zdrojù – v nìkterých pøípadech však 
také podpùrných zdrojù vnìjších;

c) aby jim pomohly poznat, pøijmout, 
vstøebat pravdu o svých životech a osu-
dech, vèetnì ztrát a krizí;

d) aby jim pomohly pøipravit se na krize 
budoucí, jak oèekávané (odchod dìtí 
napø.), tak neoèekávané. Posilují proto 
jejich vlastní resilienci èili schopnost 
odolat, vytrvat a obstát i v mimoøádnì 
nároèných životních situacích.

I zde platí, že chceme-li posílit rodinný 
systém, musíme posilovat jednotlivé jeho 
èleny, popøípadì posilovat nebo alespoò 
projasòovat jejich vzájemné vztahy, i kdy-
by to mìlo napø. znamenat, že budeme 
podporovat v zájmu potøebného vývo-
jového osamostatòování jejich doèasné 
odlouèení.

Odborné služby by však mìli uznat 
primát reality, lidského tajemství a školy 
života. Ne všechno mùžeme jednoznaènì 
pøedvídat. Ne všechno dokážeme jedno-
znaènì øešit. Jsou vìci a události, které 
je tøeba „strpìt“ a vydržet, aniž bychom 
mohli uèinit cokoliv dalšího. Je však mož-
no soucítit a „spolunést“. Proto je tøeba, 
abychom si v takových pøípadech vzá-
jemnì pozornì naslouchali – a vyžaduje-li 
to situace, tøeba i pokornì mlèeli. Nikdy 
se to však nesmí dít na úkor slabých, bez-
mocných a nemocných!

Text pochádza z knihy: Zdenìk Matìjèek a kol.: 
Náhradní rodinná péèe. Prùvodce pro 

odborníky, osvojitele a pìstouny. 
Portál 1999, str. 163-165.

Poh¾ad – z mosta
Prezradím tajomstvo. Keï som sa ako 
odborník zúèastòoval viacdòových porád 
o zákone a systéme starostlivosti o deti ži-
júce mimo rodiny, veèer v rámci kuloár-
nych neformálnych diskusií sa ukázalo, 
že sociálni pracovníci, psychológovia a iní 
odborníci nosia v sebe bazálnu nedôveru 
voèi náhradným rodièom v zmysle: „Tí pes-
túni sú takí divní, zoberú si ve¾a detí a potom to 
nezvládajú, sú ve¾mi emocionálni…“

Rovnako som sa zúèastòoval na poby-
toch náhradných rodín, no a veèer po ce-
lodennom vzdelávacom programe, keï už 
deti spali a došlo k neformálnej diskusii, 
rodièia mali ve¾kú zábavu zo sociálnych 
pracovníkov, ako chodia na kontroly do 
rodiny, na aké nepodstatné veci sa pýtajú, 
akí sú smiešne formálni …

Rovnaká bazálna nedôvera.
No a ja som sa cítil ako na moste medzi 

dvoma brehmi, medzi ktorými je priepasś 
nedôvery a neporozumenia. 

Poh¾ad – cez trojuholníky
Pre diskusiu o systéme a vzśahoch v rám-
ci náhradnej rodinnej starostlivosti, ale aj 
iných oblastí, sa mi vždy zdala pomocou 

nasledovná schéma, ktorá je síce zjedno-
dušujúca, ale možno práve preto vhodne 
použite¾ná. Dôležitým faktorom tohto 
schematického poh¾adu je centralizova-
nosś dieśaśa uprostred nieko¾kých skupín 
dospelákov, ktorí majú právo vyjadrovaś 
sa k tzv. záujmu dieśaśa. Keï ich totiž po-
èúvame v praxi, niekedy sa zdá, že nehovo-
ria o tom istom dieśati, že sa nenachádza 
v strede ich záujmov, že ich záujmy sú 
málo vyvážené a poèúvajúce názor part-
nera v danej schéme. V praktickom živote 
by sme nemohli vždy nakresliś obojsmer-
ne komunikujúce šípky, niekedy by boli 
výstižnejšie šípky znázoròujúce blesk ale-

bo medzi niektorými skupinami by šípka 
absentovala úplne.
Uvedená schéma nám ponúka možnosś po-
zrieś sa na systém vzśahov cez tri trojuholní-
ky vzśahov (vo vnútri ve¾kého trojuholníka), 
v ktorých by bolo, alebo skôr malo byś, dieśa 
na vrchole záujmov dvoch partnerov, èo zasa 
ponúka podnety pre diskusiu. 

Poh¾ad – z uèebnice
Existuje nieèo také, ako je partnerstvo medzi 
rodièom a odborníkom, keï rodiè a odbor-
ník sú zároveò klient a poradca? Uèebnice 
hovoria, že keï je poradca a klient v kama-
rátskom vzśahu, je to neprofesionálne.

A skutoène, keï sa skrížia role, väè-
šinou to konèí konfliktom alebo aspoò 
frustráciou. 
Role rodièa a odborníka – povedzme po-
radcu – sú kultúrne a sociálne vžité, štan-
dardné role, každý vie, èo môže oèakávaś 
od jedného aj od druhého. Pohybovaś sa 
v zabehaných rolách je zároveò bezpeèné. 

Èo teda je a èo nie je také partnerstvo? Kedy 
je to konštruktívne a kedy naopak?

Keï si predstavíme jednu aj druhú rolu, 
ide o dosś diametrálne odlišné úlohy z h¾a-
diska ich východísk, hodnôt aj procesov.

(náhradní) rodièia odborníci

(biologickí) rodièia

o d b o r n e

n a  ú v o d

P. S. Ak nám bude šśastie priaś a sily nám nebudú prirýchlo ubúdaś, 
pokúsime sa èasopisu Nebyś sám opäś prinavrátiś vo¾akedajšiu pra-
videlnosś a kondíciu, ktoré sa nám v posledných rokoch nedarilo na-
påòaś z objektívnych aj subjektívnych príèin. Možno sa nám nepodarí 
hneï od budúceho roka zaèaś vydávaś šesś èísiel, možno iba štyri, ale 
budeme sa snažiś. 
Témou budúceho èísla, prvého v roku 2011, ktoré plánujeme vydaś 
vo februári, prípadne v marci, by mal byś: Rituál.

Ak máte akéko¾vek návrhy, postrehy, èlánky, fotografie, obrázky 
k tejto téme, neváhajte, pošlite. Nemusí však ísś nevyhnutne o veci 
týkajúce sa priamo vybranej témy, môže ísś o èoko¾vek, èo sa dotýka 
náhradnej rodinnej starostlivosti, výchovy, rodiny, vzśahov, právneho 
vedomia, skrátka hocièoho, s èím máte chuś sa podeliś s èitate¾mi. 
Poteší každá reakcia – aj tá negatívna, aby sme sa mohli zlepšovaś.

Èasopis Nebyś sám je – ako vyplýva aj z vašich èitate¾ských ohlasov 
–  dôležitý komunikaèný a informaèný priestor náhradných rodín.  Jeho 
kvalita závisí aj od vás. A teraz nehovorím len o dobrovo¾nej finanènej 
podpore èasopisu, ktorú môžete zrealizovaś prostredníctvom bankové-
ho èísla uvedeného v tiráži, ale najmä o vašom autorskom prispievaní, 
o èlánkoch, ktoré pošlete, aby ste pomohli oživiś a skvalitniś èasopis 
Nebyś sám. 

Zuzana Mojžišová, 
z.mojzisova@slovanet.sk, 0944 327 880
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Èo to je partnerstvo ¾udí 
s odborníkmi?

Keï mi Marek Roháèek ponúkol možnosś 
zamyslieś sa nad otázkou, aké sú bariéry 
efektívnej spolupráce, potešil som sa. Je 
to „moja“ téma, keïže je „mojím džo-
bom“ pomáhaś ¾uïom, aby si navzájom 
porozumeli a odstraòovali tak bariéry, ktoré 
im bránia v spolupráci. Bez spolupráce 
sa totiž nedá dosiahnuś to, èo je pre nich 
prioritou alebo potrebou. Prvé, èo mi na-
padlo: Toto je dôležitá téma. Druhá myš-
lienka: Ej, toto nebude jednoduché, veï 
je to téma na hrubú knihu. Takže mám 
pred sebou výzvu v nieko¾kých riadkoch 
uchopiś môj uhol poh¾adu na bariéry 
spolupráce.

Keï píšem slovo spolupráca, prípad-
ne partnerstvo, viacerí z vás si predstavia 
rozlièné konanie. Pre niektorých je spolu-
prácou to, že vedia ku komu poslaś svojho 
klienta, napríklad pedagóg v škole (alebo 
kamarátka) vie o „dobrom“ psychológo-
vi. Pre iných je spoluprácou partnerstvo 
medzi všetkými relevantnými subjektmi, 
ktoré participujú na spoloènom cieli. 
V takomto význame slova ide o vzájomne 
odsúhlasený, koordinovaný a zosúlade-
ný postup realizácie konkrétnych krokov 
v prospech klienta. ¼ahko sa to napíše, 
śažko realizuje. Rozhodol som sa teda za-
myslieś sa nad predpokladmi, ktoré sú na 
individuálnej aj tímovej rovine potrebné 
pre úspešnú realizáciu vízie partnerstva, 
prièom ïalej popíšem osobné aj skupi-
nové bariéry, ktoré môžu byś prekážkou 
efektívnej kooperácie viacerých strán. 

Vieme nájsś spoloèný cie¾?

Základným východiskom užitoènej spo-
lupráce je maś spoloèný cie¾. Ak píšem 
spoloèný cie¾, mám na mysli spoloèné 
a èo najkonkrétnejšie ujasnenie si toho, 
aký má byś výsledok spolupráce. Ak ide 
o kooperáciu rodièov, širšej rodiny, via-
cerých odborníkov a dieśaśa, malo by byś 
vopred jasné, èo participujúce strany oèa-
kávajú a potrebujú. Aká zmena životnej 
situácie sa oèakáva, prípadne, aká zmena 

správania je potrebná? Ako vieme popísaś 
finálny stav? Otázkou a výzvou tejto èasti 
práce ostáva, èi všetci zúèastnení dokážu 
poèúvaś vlastné potreby a potreby iných, 
porozumieś si a akceptovaś ve¾akrát rôzne 
uhly poh¾adu. Iba takéto správanie a po-
stojové kvality môžu byś predpokladom 
pre koordináciu pri vytváraní spoloèného 
zmyslu a tvorbe dohody. Cie¾ spoluprá-
ce sa vytvára tým, že sú jasne pomenované 
potreby a motívy potrieb. Tak sa stávajú 
zrozumite¾né pre všetky strany, prístup-
né diskusii, a tým aj dohode. Cie¾ by mal 
byś èo najkonkrétnejší, vyjadrený opisom. 
Potreby a oèakávania, ktoré môžu vyús-
tiś do priania cie¾ového stavu, má každý 
participujúci, èiže nielen jedna strana. Aj 
odborník – sociálna pracovníèka, psycho-
logièka, aj dieśa, aj starý rodiè dieśaśa. 
Uvedomiś si vlastné zámery a ciele, jasne ich 
vyjadriś a byś ochotný o nich diskutovaś, to je 
nutný predpoklad pre vytváranie nieèoho spo-
loèného. Ciele pomáhajúcich by nemali byś 
pred ostatnými skryté. Transparentnosś 
vytvára priestor pre dôveru. Teda, prv než 
zaène systém „konaś“, je užitoèné zobraś 
si èas na „myslenie“, èiže èas na reflexiu 
zámerov a potrieb, èas na vyjednávanie. 
Takáto reflexia a prípadné prehodnoco-
vanie spoloèného cie¾a je potom užitoèné 
aj v samotnom procese realizácie. Nejde 
o to, nebyś flexibilný. Ide o to, maś spo-
loène ujasnené témy, zmysel, maś víziu – 
obrázok budúcnosti – a poznaś dôvody, 
ktoré nás k takémuto obrázku priviedli.

Dokážeme koordinovaś náš 
postup?

Ïalším predpokladom užitoènej spolu-
práce je obojstranná schopnosś koor-
dinácie postupu. Táto schopnosś si vyža-
duje nielen komunikaèné zruènosti, ale 
najmä ochotu a záujem o možnosti dru-
hej (tretej…) strany. Efektívna koordinácia 
postupu vedie k individuálnym záväzkom 
a k prevzatiu zodpovednosti za vlastné roz-
hodnutia a èiny. Pravá ruka vie, èo robí 
¾avá, pretože sa poznajú a dôverujú si. 
Viem, ako mi pomáha odborník, želám si 
tento druh pomoci a chápem, kedy a pre-

èo koná tak, ako koná. Ak mám záujem, 
dostanem vysvetlenie. Ak nerozumiem, 
alebo som si nie celkom istý (napríklad 
sebou samým), mám slobodu opýtaś sa 
a dostávam odpoveï. Odborník má dô-
veru, že aj ja (ako klient, rodiè, prípadne 
kolega) robím a chcem robiś to najlepšie, 
èo viem. Odborník verí, že ak odporu-
jem, mám na to dôvody. Snaží sa týmto 
dôvodom porozumieś, pochopiś motívy 
a nenaplnené potreby, ktoré sú „skryté“, 
respektíve súvisia s mojím odporom, 
a snaží sa namiesto hodnotenia a obviòo-
vania h¾adaś alternatívne riešenia. Možno 
sa snaží väèšmi zameraś na tému dôvery 
v našom vzśahu. Vzájomná koordiná-
cia krokov znamená koordináciu v súlade 
s tempom toho „najpomalšieho“, prièom 
každý èlen systému je ocenený za svoje 
jedineèné „poznanie“, za svoj jedineèný 
uhol poh¾adu a skúsenosti, ktoré prináša 
do procesu vytvárania riešenia a napåòa-
nia spoloène dohodnutého cie¾a. 

Aké správanie vytvára vzájomnú 
dôveru?

Okrem spoloèného cie¾a a koordinácie po-
stupu je podmienkou vytvárania partner-
stiev medzi odborníkmi, poskytovate¾mi 
služieb a ich užívate¾mi vzájomná dôve-
ra. Schopnosś dôverovaś súvisí s našou 
kapacitou redukovaś strach z toho, že o nás 
nebude postarané, respektíve redukovaś 
strach, že sa o seba nedokážeme postaraś. 
V akomko¾vek pomáhajúcom vzśahu, vo 
vzśahu, na ktorý je klient v istom zmysle 
odkázaný, je strach implicitne prítomný. 
Redukcia obáv, ktoré si ako participujúci 
so sebou do vzśahov prinášame, súvisí s na-
šou schopnosśou komunikovaś, správaś sa 
a konaś takým spôsobom, aby sme sa spo-
loène cítili bezpeène. Èo teda chýba vtedy, 
keï je prítomná dôvera a bezpeèie? Urèite 
rivalita, pouèovanie, výèitky a obviòovanie, 
irónia, nátlak a ignorovanie… a dalo by sa 
pokraèovaś. Problémom ostáva fakt, že na-
priek tomu, že sa ve¾akrát nechceme takto 
správaś, stáva sa nám, že „zrazu“ vybuchne-
me. Správanie tvorí správanie – rozmotá-
vanie klbka príèin a dôsledkov („bola som 

Rodiè – má byś osobný, emoèný, neformálny, 
nemá pracovnú zmluvu, pracovný èas…
Odborník – má maś odstup, profesionali-
tu, formálny rámec…

A práve táto rozdielnosś je zaujímavá 
a potrebná pre dieśa. Ide o spojenie dvoch 
dôležitých pólov, uhlov poh¾adu do jed-
ného celku, ktorý môžeme nazvaś záujem 
dieśaśa. Zároveò dávno vieme to, že dieśa 
potrebuje emoène sýte, vzśahové prostre-
die a sociálnoprávnu ochranu. O to väè-
šmi, ak ide o dieśa v rôznych významoch 
slova ohrozené. 

Tu by sa asi hodilo slovo TÍM. Teda ro-
diè a odborník ako kolegovia, ako tímoví 
pracovníci. 

Príkladom je práca so subjektivitou 
a objektivitou pri h¾adaní riešenia pre die-
śa, ktoré sa, povedzme, ocitlo mimo rodi-
ny. Dovolím si tvrdiś, že najlepší záujem 
dieśaśa je možné nájsś vtedy, keï odborník 
– so svojím objektívnym poh¾adom na die-
śa – bude komunikovaś so subjektívnym 
poh¾adom rodièa a naopak.

Poh¾ad – zo života
Partnerstvo rodièa a odborníka zvýši 
kvalitu života dieśaśa nielen v náhradnej 
rodinnej starostlivosti, ale aj pri všetkých 
sociálnych hendikepoch dieśaśa, kde sa 
rodiè nezaobíde bez odbornej pomoci 
a odborník nemôže uplatniś kvalitu svoj-
ho odborného prístupu bez obetavého ro-
dièovského prístupu – bez „vzśahového“ 
prostredia pre dieśa. Platí to pre deti so 
všetkými postihnutiami, vývinovými a vý-
chovnými problémami.

Výzvou posledných desaśroèí pre od-
borníkov bolo dostaś rodièov s dieśaśom 
k poradcovi (napr. psychológovi do peda-
gogicko-psychologickej poradne). Najmä 
v menších mestách, keï èloveka videli, že 

ide za psychológom, znamenalo to (mož-
no aj znamená) sociálnu diskreditáciu ro-
dièa. Dovolím si tvrdiś, že toto vnímanie 
je na ústupe, že takpovediac rodiè spolu 
s dieśaśom nám odborníkom prejavil dô-
veru a sadol si oproti nám do jednej miest-
nosti a èaká, èo my s tým spravíme.

Ïalšou výzvou pre nás je vytvoriś s ro-
dièom tím, ponúknuś partnerský vzśah, 
poèúvaś ho, uèiś sa kooperovaś, rozdielnosś 
poh¾adov obrátiś na konštruktívny zámer.

Na ceste k partnerstvu je potrebné uro-
biś ve¾a drobných krokov. Nižšie naznaèím 
niektoré nástroje budujúce partnerstvo 
rodièa a odborníka:
— Povýšiś rozdielnosti na cnosti. 
— Poèúvaś sa. 
—  „Prekladaś“ – prof. Matìjèek hovorie-

val kolegom na odborných poradách: 
„…øekni to èesky…“, nie latinsky.

—  „Vyzliecś biely plášś“ (modrý kostým, 
talár) – zužívate¾òovaś – zjednodušo-
vaś – skompetentòovaś rodièa – h¾a-
daś priate¾sky použite¾né postupy/
nástroje – ponúkaś rodinné terapie 
doma v prirodzenom prostredí rodiny. 
Mediácia ako nástroj prenášania zod-
povednosti je stále málo využívaná.

— Vytváraś spoloèné platformy – semináre 
a konferencie za úèasti všetkých zúèast-
nených strán – rodièov, odborníkov a aj 
detí v primeranom veku a primeranej 
miere; èasopis; prípadové semináre.

— Multidisciplinárne tímy – by mali byś 
štandardom – vrátane rodièov, lebo vo 
viacerých prípadoch sú nezastupite¾ný-
mi èlenmi teamu, sú naši kolegovia.

— Práca so systémom – napr. trojuhol-
níky pomáhajú jednotlivým èlenom 
tímu vidieś dieśa v súvislostiach.

— Práca s nadh¾adom – supervízia. Bá-
lintovské skupiny…

— Dívaś sa z poh¾adu dieśaśa– skupinová 
práca rodièov spolu s deśmi.

V Návrate sa pokúšame o partnerský 
vzśah s rodièmi v rámci viacerých aktivít. 
Spomeniem len niektoré z nich: 
— Kluby náhradných rodín – sú postavené 

na svojpomocnej platforme, ale už 16 
rokov sa snažíme o to, aby boli vedené 
v tandeme rodiè a odborník. 

— Program laických poradcov – so skú-
senými náhradnými rodièmi sme sa 
vydali na cestu – od roly rodièa k po-
radcovi. Na seminároch s nimi nepra-
cujeme s informáciami, vzdelaním, nie 
je to cesta akademická, ale pracujeme 
s rolami, osobnosśou, nadh¾adom. Na-
ším heslom je: Nie je dôležité, kde som, 
ale vedieś, kde som.

— Programy pripútania pre rodièov 
s prijatými deśmi, ktoré sú postavené 
na kompetenciách rodièov.

— Rodinné terapie v prirodzenom 
prostredí rodiny – za úèasti celého 
osadenstva domácnosti.

— Zážitkové skupiny za úèasti rodièov 
a detí.

— Prípadové semináre – za úèasti 
všetkých zainteresovaných do prípadu 
okolo dieśaśa.

— Mediácie – v prípade konfliktov.
— Bálintovské skupiny pre rodièov, na 

ktorých asi najèastejšia téma je vzśaho-
vý problém so sociálnou pracovníèkou 
a s biologickým rodièom dieśaśa.

— Èasopis Nebyś sám – uverejòuje od-
borné texty spolu s výpoveïami ná-
hradných rodièov.

Poh¾ad – matematicko-filozofický
Na jednom seminári združenia Návrat na 
túto tému zaznel zaujímavý diskusný prí-
spevok od Jiøího Ježka, ktorý zo širšieho 
poh¾adu doplnil otázku kooperácie dvoch 
(rôznych) jedincov. Povedal, že v škole nás 
uèili, že 1+1=2, niektorí filozofi však tvr-
dia, že 1+1 = 2 a nieèo. Diskusia o tom, èo 
to nieèo znamená, je stále otvorená. Po-
vedzme, že to znamienko + dáva nejakú 
pridanú hodnotu dvom dovtedy samo-
statným jednotkám. Tá pridaná hodnota 
však obohatí tie dve jednotky vtedy, keï 
sa na svoje + medzi sebou zaènú pozeraś 
ako na spoloènú vec, spoloèný záujem. No 
a keï za to + dosadíme dieśa… Asi by ani 
nebolo treba pokraèovaś… Neobohatí len 
to dieśa, ale aj rodièa a odborníka. 

Mgr. Marek Roháèek 
(prednesené v Prahe 10. 12. 2009 

na konferencii MPSV 
Rodina na prahu 21. století) 

Bariéry efektívneho partnerstva medzi pomáhajúcim 
odborníkom, jeho spolupracovníkmi a klientmi

o d b o r n e

Marek Roháèek
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taká, pretože…, iba som reagovala na…“) 
nevedie k zmene, ale k zacykleniu v tom, èo 
nefunguje a nepomáha. 

Èo teda pomáha? 

Vzájomné zdie¾anie potrieb, prianí a oèa-
kávaní, záujem a zvedavosś na priania, 
postoje a potreby druhého. Záujem 
o prežívané, no èasto skryté emócie, ich 
reflexia a/alebo jasné vyjadrenie vlastných 
emócií. Schopnosś vyjadriś súcit a podpo-
ru. Schopnosś daś a prijaś konštruktívnu 
spätnú väzbu. Presnú. O správaní a o potre-
be zmeny správania. Schopnosś empatické-
ho porozumenia. A nadovšetko schopnosś 
oceòovaś a potvrdzovaś. Niekedy, najmä 
vo vypätých situáciách, nad¾udská robota, 
nemyslíte?

Aké sú bariéry spolupráce 
v skupine viacerých ¾udí?

Riziko nezvládnutej autority; riziko nezvlád-
nutých odlišností a riziko „skupinkovania“. 
Poïme poporiadku. 

Riziko nezvládnutej autority

Iným uhlom poh¾adu na to, èo sa deje 
v systéme pomáhania v partnerstvách, 
je koncept základných predpokladov 
o fungovaní skupín, o ktorý sa opiera sys-
témovo-psychodynamický prístup. Ten-
to model popisuje fungovanie systémov 
a organizácií a ich nevedomé tendencie 
k rôznorodým spôsobom organizovania 
sa. V istých, najmä poèiatoèných fázach 
vývinu skupiny, tímu, èi partnerstva je 
nutné prevziaś zodpovednosś za vedenie, 
keïže to skupina vyžaduje. Ak v danom 
spoloèenstve chýba formálna autorita, na-
hradzuje ju autorita neformálna. V prípade, 
že prirodzená (formálna alebo neformál-
na) autorita saturuje základné potreby 
bezpeèia a štruktúry, ponúka víziu a zmy-
sel, ostatní ju nasledujú. Riskantné je, ak 
èloveku, ktorý proces spolupráce vedie, 
autorita chýba alebo sa svojej zodpoved-
nosti vzdáva. To vedie k zvyšovaniu úzkos-
ti z neznámeho a nejasného, prièom môžu 
vzniknúś rôznorodé, èasto dysfunkèné 
obrázky o tom, akí sme a akí sú tí druhí. 
Rizikom sú naopak aj situácie, v ktorých 
sa autorita uplatòuje nátlakovo, necitlivo 
a bezhraniène. Potom sa jej dominancia 
stáva pre partnerstvo deštruktívnou zá-
ležitosśou, pretože autorita sa stáva auto-
kratom. Takouto nejasnou, bezmocnou 
alebo deštruktívnou autoritou môže byś 

aj pomáhajúci odborník, najmä ak dosta-
toène nereflektuje svoju pozíciu v systéme 
a s òou spojené oèakávania zvyšných sub-
jektov v tomto systéme.

Riziko nezvládnutých odlišností

Iným druhom rizika je tendencia ne-
zvládnuś napätie z odlišností. Partner-
stvo sa v takejto situácii rozpadá preto, že 
niektorí èlenovia nechcú alebo nemôžu 
byś pre svoje odlišnosti pochopení a za-
hrnutí do vytvárania spoloèného zmys-
lu. Tým vzniká napätie a konflikt medzi 
èlenmi skupiny. Niektoré odlišné názory 
„nemôžu“ byś vyjadrené, nie sú tolerova-
né. Nezvládnutá otvorená konfrontácia 
môže byś pre skupinu nebezpeèná, no ne-
riešenie konfliktu vedie k stagnácii a ti-
chému „dusnu“. Skupina si v tejto fáze 
frustrácií môže nájsś obetného baránka, 

alebo niektorí èlenovia hatia kooperáciu, 
nie ktorí odchádzajú, partnerstvo sa roz-
padá. Odchodom jednotlivých èlenov sa 
síce kohézia môže na malú chví¾u posilniś, 
v koneènom dôsledku však nevyriešená 
téma prijatia odlišností prevládne a me-
chanizmus útok-únik sa následne v cyk-
loch opakuje. Takéto vnútorné skupinové 
prostredie vedie k izolácii èlenov systému, 
alebo k vytváraniu koalícií. Izolácia so se-
bou prináša presvedèenie o nemožnosti 
zmeny systému a ¾udia v izolácii reagujú 
narcistickými obranami v zmysle: „ja vás/
od vás niè nepotrebujem“, alebo naopak: 
„bez vás som nikto“. 

Riziko „skupinkovania“

Doèasným riešením dilemy, ako zvládnuś 
napätia a vnútorné skupinové konflikty, 
je pre èlenov systému vytváranie spoje-
nectiev a podskupín, s cie¾om nepriamo 

presadiś svoj názor. Za týmto mechaniz-
mom sa môže skrývaś strach z toho, že jas-
né a otvorené pomenovanie daného stavu 
a našich potrieb by mohlo viesś k celko-
vému rozbitiu systému a k odmietnutiu 
toho, kto/èo sa ozve. Páry a podskupinky, 
ktoré rivalizujú, ohovárajú sa a podkopá-
vajú pozície iných èlenov skupiny, sa snažia 
o presadenie vlastných potrieb manipulatív-
nymi spôsobmi. V systéme èi organizácii 
sa tak vytvára kultúra spojená s nepriamo 
vyjadrovaným hnevom, potom kultúra 
strachu, neskôr bezmocnosti a beznádeje, 
s ktorou je spojená strata viery a zmyslu 
v partnerstvo. Niekedy sa stáva, že v jed-
nej z podskupín (napríklad rodièia alebo 
pomáhajúci) vzniká presvedèenie o jedinej 
„správnej ceste“, presvedèenie o jedinej „správ-
nej pravde“, viera v neobmedzenú schop-
nosś seba samého, respektíve myslenie 
v dvoch póloch: „My sme tí dobrí, múdri…“ 
a „oni sú tí zlí, nekompetentní…“

Èo s tým môžeme robiś?

Poznáte to odniekia¾? Stretli ste sa už 
s odmietnutím, rivalitou, nátlakom alebo 
manipuláciou? Ku každej vyššie spome-
nutej teoretickej premise môžeme po-
núknuś príbeh z praxe. Možno aj vy. Aké 
máme možnosti zvládnuś tieto skupino-
vé a medziskupinové procesy? Nieèo som 
naznaèil vyššie, nieèo ešte pridám. Pred-
pokladám, že základnou podmienkou, 
ktorá pomáha èlenom skupín prejsś cez 
takéto deštruktívne, no pritom prirodze-
né skupinové procesy, je schopnosś byś 
voèi nim otvorený. Táto schopnosś za-
hàòa zruènosti uvedomovania si toho, èo 
sa práve deje, zruènosti vhodného popisu 
toho, èo sa deje, a zruènosti otvoreného 
skúmania a h¾adania alternatív k tomu, 
èo sa deje. Každý z partnerstva – pomáha-
júci odborník, rodiè alebo klient, niekedy 
možno aj samotné dieśa – sa môže staś 
v istom okamihu facilitátorom, koordi-
nátorom procesu, teda tým, kto u¾ahèuje 
porozumenie a vzájomnú dohodu. Každý 
z èlenov systému nesie svoj podiel zodpo-
vednosti. Úlohou facilitátorov (u¾ahèova-
te¾ov) je potom vytváraś také prostredie, 
ktoré je naklonené tomu, aby jednotlivci 
v skupine svoj diel zodpovednosti objavi-
li, prijali a zdie¾ali s ostatnými. Tomu sa 
hovorí „moja rola“ a záväzok v systéme 
organizácie. 

Vlado Hambálek 
Coachingplus 2010

Prvýkrát sa s odborníkom stretáva poten-
ciálny náhradný rodiè zväèša pri výbere 
a zaradení do zoznamu uchádzaèov o ná-
hradnú rodinnú starostlivosś a neskôr aj 
pri príprave na rodièovstvo. V tejto etape 
sa obyèajne kontaktujú rodièia so sociálnym 
pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, odboru sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately. Na týchto pracovis-
kách obyèajne už pracujú kvalifikovaní 
vysokoškolsky vzdelaní sociálni pracovní-
ci. Okrem príslušného vzdelania tu však 
zohrávajú dôležitú rolu aj ich osobnostné 
vlastnosti, komunikaèné zruènosti, zna-
losś problematiky a ochota spolupracovaś. 
Ve¾mi dôležitý je aj osobný postoj odborní-
ka k náhradnej starostlivosti. Tento výraz-
ne ovplyvòuje jeho spôsob komunikácie 
s náhradným rodièom, ktorý môže preží-
vaś pocity ve¾kej neistoty z nastávajúceho 
rodièovstva. Len niektorí náhradní rodièia, 
v prípade dôvery v sociálneho pracovníka, 
sú schopní už aj v tejto fáze ve¾mi otvore-
ne rozprávaś o vlastných neistotách, o istej 
nerozhodnosti bez toho, aby mali obavy zo 
zamietnutia svojej žiadosti. V tomto štádiu 

sú ešte na tom obe partnerské strany rov-
nako – nemajú deti zverené do náhradnej 
rodinnej starostlivosti.

Rodièia v procese postupujú ïalej 
k psychológovi, ktorý ich diagnostiku-
je a „posúva“ do zoznamu uchádzaèov. 
Obyèajne rodièia ostávajú s týmto od-
borníkom aj na prípravu na rodièovstvo, 
prípadne sa dostanú do spolupráce s tí-
mom odborníkov, v ktorom pôsobí aj 
tento psychológ. Rodièia poèas celého 
procesu diagnostikovania striehnu na 
rôzne domnelé „pasce“, ktoré by dokázali 
ich schopnosś, resp. neschopnosś byś kva-
litným náhradným rodièom, a nemôžu si 
„dovoliś“ byś priami a otvorení, pretože 
riskujú to, že nebudú zaradení. Ak prejdú 
procesom diagnostikovania do fázy prí-
pravy na rodièovstvo, nastáva u rodièov 
uvo¾nenie napätia z neuspenia, ale hla-
dina sa po miernom poklese opäś èasom 
zdvihne, pretože stúpa úmerne s predl-
žovaním trvania celého procesu. V tejto 
etape sa rodièia dostávajú k odborníkom 
z organizácie, ktorá sa špecializuje na 
prípravu na rodièovstvo, dostávajú sa do 

kontaktu s ostatnými „staršími“ náhradný-
mi rodièmi, ktorí ich dokážu „oslobodiś“ 
od pocitov viny z vlastnej neistoty. Rodi-
èia majú pocit, že od „kolegov“ dostávajú 
ove¾a viac praktických a reálnych rád než 
od odborníkov. Veï tí „starší“ rodièia 
už dieśa v náhradnej starostlivosti majú 
a väèšina odborníkov nie. Budúci náhrad-
ní rodièia majú pocit, že koneène ich nikto 
neposudzuje, že sa nemusia štylizovaś a že 
nachádzajú naozajstný pocit pochopenia 
a akceptácie. Zaèína sa budovaś hrádza 
medzi rodièmi a odborníkmi. Akoby sa 
najväèším kvalifikaèným predpokladom 
stalo: maś dieśa v náhradnej rodinnej 
starostlivosti. Tento stav obyèajne dlho-
dobo pretrváva.

Vrátime sa teda na zaèiatok svojej 
krátkej úvahy, kde sme tvrdili, že kvalitný 
partnerský vzśah sa musí dlhodobo budovaś 
a musí byś založený na obojstrannej dôve-
re. Dlhodobo znamená, že tí istí partneri 
sa dlhšiu dobu stretávajú a svojím kona-
ním presvedèia toho druhého, že sú hodní 
jeho dôvery. Ko¾kými konzultáciami sa vy-
baví proces evidovania žiadosti? Ko¾kými 
psychodiagnostické vyšetrenie a príprava 
na rodièovstvo? Ako dlho sa teda buduje 
vzśah medzi odborníkmi a rodièmi? S ko¾-
kými odborníkmi musia rodièia budovaś 
tento vzśah odznova? Ako sa môže vybu-
dovaś dôvera tam, kde jeden z partnerov 
je odkázaný na toho druhého? Ako môže 
ísś o rovnocenný vzśah, ak jeden partner 
formálne posudzuje toho druhého? 

Možno nie je potrebné nasilu tlaèiś 
vzśah odborníkov a rodièov do pozície 
partnerstva. Možno by staèilo, aby rodièia 
dokázali bez obáv v istom momente s is-
tými problémami vyh¾adaś kvalitných 
odborníkov a využiś ich kvalifikova-
né služby na to, aby sa ich rodièovstvo 
zefektívnelo. Možno by staèilo, aby sme 
takúto sieś mali vybudovanú a aby bola 
pre náhradných rodièov dostupná.

Eva Mydlíková

Partner stvo rodièov  a  odborníkov  –  sc i  f i ?
Najfrekventovanejšie asociácie k slovu partnerstvo sú slová: spolu, obojstranne, láska, úcta, rešpekt, akcep-

tácia, rovnosś, spoloèný, zdie¾ajúci, viazaný a iné. Ko¾ko z týchto asociaèných spojení sa hodí na partnerstvo 

náhradných rodièov a odborníkov? Akýko¾vek kvalitný partnerský vzśah sa buduje dlhodobo, medzi partnermi 

jestvuje vzájomné rešpektovanie, partneri sú schopní identifikovaś a naplniś potreby toho druhého… 

o d b o r n e

Vlado Hambálek
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Laickými poradcami sú angažovaní ná-
hradní rodièia, ktorí dokázali prekroèiś 
prah svojej vlastnej rodiny. Ponúkajú 
svoju pomoc iným náhradným rodièom 
alebo ¾uïom, ktorí o náhradnom rodi-
èovstve uvažujú. Takáto pomoc je ve¾mi 
vítaná (mnohokrát vítanejšia ako pomoc 
odborníka). Ich angažovanosś presahuje 
hranice súèasného sociálneho systému. 
Posúva chápanie toho, èo je to pomoc 
opustenému dieśaśu. Ak v minulosti bolo 
bežné chápaś adopciu ako súkromné roz-
hodnutie rodièovského páru, ktoré bolo 
èasto tajené aj pred samotným dieśaśom, 

dnes sa práve prostredníctvom laických 
poradcov stáva z náhradného rodièovstva 
vec verejná. V tom zmysle, že konkrétni 
¾udia si zobrali stav starostlivosti o opus-
tené deti na Slovensku ako NAŠU VEC. 
Bez pátosu a ve¾kých reèí jednoducho ne-
nechávajú úplne celé bremeno riešenia na 
štát a jeho anonymných zástupcov.

Mnohí rodièia robia spontánne osvetu 
– využívajú situácie, ktoré sa im núkajú 
v bežnom živote a hovoria o svojej vlastnej 
skúsenosti s prijatím dieśaśa do rodiny. 
Takíto rodièia tu jednoducho sú. 

Renáta Matejová 

Rodièia, ktorí prijali deti, potrebujú po-
moc odborníka, alebo skúseného laika 
èi laického poradcu a napokon aj pomoc 
takých rodièov, ktorí sú na tom z h¾adiska 
skúseností celkom podobne. Nemá zmy-
sel súśažiś, ktorá pomoc je úèinnejšia – èi 
tá odborná, èi tá laická –, ktorá je potreb-
nejšia, pretože, ako sa ïalej doèítate, jed-
no s druhým súvisí, navzájom sa dopåòa. 
Dôležité je, aby v ponuke pre rodièov bola 
istá pestrosś, aby si tí, ktorí potrebujú neja-
kú formu pomoci, povzbudenia alebo len 
uistenia, mohli vybraś.

Lenka Hujdièová

Svojpomoc u adoptívnych rodín
O moste  a  ostrove
–  úvahy  o  la ickom 
por adenstve

Lenka Hujdièová: 
Kam sme sa dostali po troch rokoch rozvíja-
nia laického poradenstva medzi náhradnými 
rodièmi? Skúste si vybraś, k èomu sme 
bližšie. Je laické poradenstvo mostom 
medzi rodièmi a odborníkmi? Alebo je 
pre rodièov èastejšie skôr ostrovom, 
kde sa uchýlia vtedy, keï sú zranení 
alebo sa obávajú odbornej pomoci?

Maruška Pa¾ovièová: 
Dôležité je, ako to vníma ten, kto po-
trebuje pomoc. Ale pre mòa je to skôr 
most, pretože neviem, èi som schopná 
pomôcś niekomu, kto je na ostrove. 
Skôr sa snažím posunúś èloveka odnie-
kia¾ niekam. Ale možno to majú niek-
torí tak zariadené, že sa idú k niekomu 
vyrozprávaś, aby si oddýchli. Keï niekto 
má záujem byś na ostrove so mnou, tak 
ja nie som proti tomu. 

Janka Janèová: 
Asi by som nepovedala, že je to alebo 
most, alebo ostrov. Ja si myslím, že tu ide 
aj o ostrov, aj o most. Alebo most na 
ostrov. Èlovek na ostrove by mal dostaś 
pomoc. Niekedy tá pomoc nemusí prísś 
od odborníka. Môže pomôcś aj priate¾, 
niekedy dokonca konštruktívnejšie… 

Zitka Kebísková: 
Myslím, že ostrov je mi bližší. Možno 
mnohí rodièia nepotrebujú až tak ve¾-
mi odbornú pomoc, potrebujú skôr 
ostrov, kde by mohli na chví¾u pristáś. 
Ale na druhej strane aj predstava mos-
tu je dôležitá, aby rodièia na ostrove, 
ak si už sami nevedia poradiś, neostali 
opustení, ale vybrali sa po moste pre 
odbornú radu.

Renáta Matejová: Obe ste mamy naro-
dených aj prijatých detí, máte za sebou 
ve¾a rodièovských skúseností. Vedeli 
by ste pomenovaś, èo je pre tieto odliš-
né rodièovstvá charakteristické?

Mirka Lacová: Prijaté deti potrebujú 
ove¾a, ove¾a, ove¾a viac lásky a trpezlivosti 
ako biologické deti – nie že by ju biologic-
ké deti tiež nepotrebovali, ale na prijatom 
dieśati sa odrazí každé vaše zlyhanie a ne-
dostatok trpezlivosti a lásky.

Monika Absolonová: Mám pocit, 
že tú lásku im treba neustále dokazovaś, 
donekoneèna.

RM: Kde vidíte korene vášho pôso-
benia medzi náhradnými rodièmi?

ML: Dôležitým podnetom k aktivi-

te v tejto oblasti je urèite vlastná skúse-
nosś. Keï som mala niekedy v minulosti 
problém sama so sebou alebo keï som 
si nevedela poradiś s dieśaśom, volávala 
som niektorej z adoptívnych mám, ktoré 
som poznala. Väèšinou som rozlíšila, že 
tento problém bude problém špecifický 
pri prijatom dieśati. A nezabudnem na 
to, ako mi raz jedna povedala, že „aj keby 
neviem aká zlá mater si bola vo svojich 
vlastných oèiach, vždy bude dieśaśu lepšie 
u vás v rodine ako v detskom domove“. To 
mi pomáhalo v śažkých chví¾ach.

MA: Zo zaèiatku som naozaj nikoho 
pri sebe nemala. Som taký èlovek, že nera-
da niekoho otravujem. A stále sú problé-
my, ale radšej to zvládnem sama. Aj preto 
je to pre mòa výzva, že možno aj ja budem 
môcś niekomu pomôcś. 

RM: Èo vás vedie k neustálemu roz-
víjaniu dobrovo¾níckych aktivít, ktoré 
sa v poslednom období vykryštalizo-
vali do ponuky malých rodièovských 
skupín pre náhradných rodièov?

ML: Vlastná skúsenosś so skupinou 
„náhradných“ rodièov. Fungujem už nie-
ko¾ko rokov v takej skupinke a zažívam 
tam otvorenosś a porozumenie. Navzájom 
sa neodsudzujeme, vnímame, že si chceme 
pomôcś a nie kritizovaś toho druhého. No 
a to má zmysel. Preto to robím.

MA: Pre mòa je to výzva – niekomu po-
môcś a pritom nieèo samej sebe dokázaś. 

RM: Skúste v krátkosti zhrnúś zá-
kladné charakteristiky takej skupinky 
náhradných rodièov, o akej hovoríme.

ML: Je to skupina väèšinou 5-6 mami-
èiek s malými deśmi. Deti sú na skupine 
s nami, ale majú svoju „babysitterku“. 
Síce na nás vidia, ale nepoèujú nás. Keï 
sú neisté, prichádzajú k mame a potom 
zase odbehnú naspäś. 

Na zaèiatku je to cyklus šiestich stret-
nutí, kde si spolu vyberieme témy, ktoré 
by nás všetkých zaujímali, a o tých sa po-
tom spolu rozprávame. Niekedy je tam 
teória, ale väèšinou sú to naše vlastné skú-

Keï sa  nespýt aš,  ostávaš  sama v  ne istote

V systéme náhradného rodièovstva zaují-
majú adoptívne rodiny zvláštne postave-
nie. V podstate ani nejde o náhradné ro-
diny v právnom zmysle, kde je spoloèným 
prvkom náhradných rodín možná doèas-
nosś. U adoptívnych rodín ide o trvalý 
rodièovský vzśah. Po právnej stránke je 
adoptívna rodina porovnate¾ná s biologic-
kou a aj poh¾ad alebo pomoc sociálnych 
úradov je spravidla oficiálne ukonèená prá-
voplatným rozhodnutím o adopcii. Je tu, 
samozrejme, možnosś pre adoptívnych 
rodièov požiadaś o pomoc pri zvládaní 
niektorých problémov, ale len máloktorá 
rodina túto možnosś aj využíva.

No a je adoptívna rodina ako každá 
iná? Urèite nie. Táto rodina sa musí vy-
rovnaś s viacerými problémami, ktoré iné 
rodiny nemajú – napríklad s faktom zve-
rejnenia adopcie, a to nielen adoptované-
mu dieśaśu, ale aj svojmu okoliu. Napriek 
konzervatívnosti Slovákov pokia¾ ide 
o zmenu bývania, kedy si väèšinou byd-
lisko nemeníme a aj za prácou, napríklad, 
radšej dochádzame, až 25 % adoptívnych 
rodín sa po zrealizovaní adopcie presśa-
huje. Dôvodom je snaha pôsobiś vo svo-
jom okolí „ako každá iná“. Vyrovnanie sa 
adoptívnych rodièov s dediènosśou, so 
zážitkami dieśaśa pred príchodom do ro-
diny, s oèakávaniami, ktoré pred prijatím 
dieśaśa mali, s možnou poruchou citovej 
väzby dieśaśa, toto všetko sú len niektoré 
z problémov, ktoré musia riešiś. Adoptívni 
rodièia síce absolvujú prípravu, ktorá by ich 
mala na tieto možné úskalia upozorniś, 
ale príprava sa koná v èase, keï ešte len 
požiadajú o zapísanie do zoznamu žiada-
te¾ov o osvojenie a prejde ve¾a èasu, kým 
sa stanú aj fakticky rodièmi, alebo kým 
majú riešiś konkrétne výchovné èi život-
né situácie spojené s adopciou. Utajovanie 
adopcie, snaha zvládnuś možné problémy, 
nevyužívanie a ani nevyh¾adanie pomoci, ne-
rozpoznanie príèin možných výchovných 
problémov, èasto aj nedôvera vo vlastné 
rodièovské zruènosti vedie k nedorozu-
meniam, narušeniu vzśahov a k závažným 
výchovným problémom u týchto detí.

Nezisková organizácia Miesto pod 
slnkom ponúkla možnosś pomoci a tiež 
svojpomoci pre adoptívnych rodièov. Raz 
do mesiaca je v priestoroch našej organi-
zácie èas na stretávanie sa svojpomocnej 

skupiny adoptívnych rodièov. Na tieto 
stretnutia prichádzali rodièia s rôznou 
dobou adoptívneho rodièovstva, od èer-
stvých nadšených rodièov, ktorí si užívali 
radosti rodièovstva v starostlivosti o vy-
túžené bábätko, až po rodièov dorasta-
júcich detí, ktorí mali za sebou riešenie 
viacerých problémov, alebo ktorí aktuálne 
riešili problémy so školou, s dôsledkami 
poruchy pripútania, so snahou svojich 
detí o identitu a podobne. Rodièia si na 
týchto stretnutiach vymieòali skúsenosti, 
zážitky, prípadne im bola poskytnutá od-
borná pomoc. Najsilnejšie zapôsobil na 
úèastníkov objav, že aj tí druhí chápu, o èom 
tí prví hovoria, èo prežívajú, že so svojimi 
problémami nie sú sami, že ak veci nie sú 
také, ako by oèakávali, nie je to spôsobené 
tým, že sú „zlí rodièia“.

Miesto, kde môžu bez obáv hovoriś 
o svojich pocitoch, radostiach, strastiach 
aj pochybnostiach adoptívneho rodièov-
stva, je prvou výhodou tejto svojpomocnej 
skupiny. Pochopenie, rady a informácie od 
ostatných rodièov sú ïalším praktickým 
dopadom tejto skupiny. No a odborný 
poh¾ad na vec, odborná pomoc, prípadne 
individuálne následné poradenstvo, to je 
ïalšia výhoda. 

Takže by sme chceli adoptívnym rodi-
èom pripomenúś, že nie je dobré uzatváraś 
sa, ostávaś so svojimi radosśami aj staros-
śami sami, že sú miesta, kde môžu rady 
a pomoc nielen dostaś, ale aj poskytnúś.

 Také miesto pre adoptívnych rodièov 
z Košíc a okolia Košíc môžu záujemcovia 
nájsś v priestoroch organizácie Miesto 
pod slnkom n.o. na Hlavnej ulici 68 
v Košiciach. Èakáme vás vždy prvú stre-
du v mesiaci o 17.00 hodine. Verte, má 
to význam.

Eva Litavská 

Mirka Lacová, laická poradkyòa Návratu, je na Slovensku jednou z priekopníèok vo vedení podporných rodièovských skupín 
¾udí, ktorí prijali deti. Záujem náhradných rodièov o takéto stretnutia zaèal pred èasom presahovaś Mirkine možnosti, preto 
si zavolala na pomoc Moniku Absolonovú, tiež laickú poradkyòu. Zistili, že vzájomná spolupráca obidve obohacuje, že sa 
pri nej vhodne dopåòajú. Preto si aj k nášmu rozhovoru Mirka prizvala Moniku – aby doplnila jej úvahy o vlastný poh¾ad. 

Mirka Lacová

Monika Absolonová

l a i c k é  p o r a d e n s t v oo d b o r n e
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„s bubnom na zajace“. No a keï zistím, 
že je tu niekto, kto by mohol pomôcś, tak 
do toho idem. Takže, myslím si, že to bol 
prirodzený vývoj, lebo s manželom nie 
sme uzatvorení voèi novým veciam. Je to 
pre nás úplne prirodzené, nemusíme sa 
ve¾mi premáhaś alebo ve¾mi rozmýš¾aś 
o tom, èi to má zmysel. Myslím si, že je to 
aj tou „návraśáckou“ výchovou – èlovek sa 
pozerá na tie veci trochu inak. 

LH: Nazývate to výchovou… Je to 
výchova alebo skôr nadobúdanie dôve-
ry ku konkrétnym odborníkom? Alebo 
je to zžívanie sa s kultúrou rešpektova-
nia odbornej pomoci?

MP: Je to skôr taký poh¾ad. Na to, že 
odborníci sú na to, aby nám pomáhali. 
My tým, že sa staráme o deti, akoby suplu-
jeme štát. A v zariadeniach, kde sú deti, 
musia urèite tí odborníci pomáhaś, tak 
preèo by nemali pomáhaś aj nám?

LH: Aký je dobrý odborník? 
Ja neviem, èi som stretla nejakých 

zlých odborníkov. Ale ve¾a rodièov hovorí, 
že sú takí odborníci, èo im nerozumejú. 
Keï o to nemajú záujem, ani sa to nesna-
žia pochopiś a vtedy ani nemôžu dobre 
poradiś. Ale keï má odborník skúsenosti 
a zaujíma ho náhradná rodinná starost-
livosś, tak vtedy vie aj poradiś. A to je to 
dôležité, to všetci potrebujeme. 

LH: Aké sú jeho danosti, charakte-
ristiky, zruènosti, veci, ktoré si možno 
vedome a možno nevedome pestuje 
a prináša ich do pomáhajúceho vzśahu?

MP: Je to ve¾mi śažké zhodnotiś. 
Hlavne ho musí „naša“ téma zaujímaś. 
Oslovujem mnohých odborníkov, aj ta-
kých, ktorých nikto z nás nepozná, aby 
prišli urobiś na Klub prednášku. Mali 
sme tam už aj takých ¾udí, ktorí boli 
z nášho Klubu „vyhúkaní“. Prišli nám 
tam rozprávaś nieèo, èo zistili, že už dáv-
no vieme, že nás jednoducho nemajú èím 
obohatiś. Boli aj takí, ale však to nevadí. 
Ja ¾udí volám hlavne kvôli tomu, aby ve-
deli, že existuje nejaký Klub náhradných 
rodín. 

LH: Vy robíte osvetu medzi odbor-
níkmi. To je úžasné (smiech)… 

No ale späś k pôvodnej otázke. V èom 
to je? Èo je v dobrom odborníkovi, že vy-
volá pocit, že skutoène pomáha? 

MP: Je to o tom èloveku, o tom prí-
stupe, o tej ¾udskosti, o tom, èi je ochotný 
sa nieèo nové nauèiś, že to nemá zaška-
tu¾kované odtia¾ potia¾ a už nad to niè, 

ani za tým ani pred tým. Èlovek musí byś 
otvorený, aj odborník musí byś otvorený. 
Musí to maś ako svoje povolanie, nemala 
by to byś pre neho iba práca, ale aj povola-
nie, èi skôr poslanie. To èlovek u každého 
odborníka vycíti, èi to robí len preto, lebo 
nemá iné zamestnanie, alebo preto, že ho 
to fakt baví.

LH: Hm, takže obidvaja musia byś 
otvorení… Na Kluboch náhradných ro-
dín, ktoré posledné roky vediete v Mar-
tine, ste zažili mnohých náhradných 
rodièov. Ako vnímate rozdiely v ich 
otvorenosti prijímaś pomoc od odbor-
níkov? Existuje v tomto pomyselná de-
liaca èiara medzi adopciou a pestúnskou 
starostlivosśou? A medzi pestúnstvom 
a profesionálnym rodièovstvom? 

MP: K dieśaśu pristupujem rovnako, 
nech ho mám v hociktorej forme – pri-
stupujem k nemu naplno a s najväèšou 
láskou, s akou môžem. Každý to tak po-
d¾a mòa robí. Èi v tej staršej forme pro-
fesionálneho rodièovstva, keï si rodièia 
zobrali na dlhší èas väèšie deti – aj takých 
poznám viacero rodín – a myslím si, že 
tak isto k nim pristupujú, ako by to boli 
ich deti. V novšej forme profesionálneho 
rodièovstva, kde majú rodièia nakrátko 
malièké dieśa, je to už zase śažšie a iné. 
Musia stále uvažovaś nad tým, že to dieśa 
pôjde preè. A to tiež èloveka ovplyvòu-
je. Ale väèší rozdiel vidím teda v adopcii 
a pestúnskej starostlivosti ako v pestún-
skej a profesionálnej starostlivosti. 

Adopcia je akoby nejaká tajná – nech-
cem to „vykrikovaś“. Pamätám si to aj 
z vlastnej skúsenosti, keï sme si adopto-
vali to prvé dievèatko, že sme to vnímali 
takto. Dokonca som sa niekedy ani nepri-
znala, že sme si ho adoptovali. Jej som to 
nikdy nezatajovala, ale pred odborníkom 
som to niekedy povedala až vtedy, keï to 
bolo naozaj nevyhnutné priznaś. 

A keï majú rodièia dieśa v pestún-
skej starostlivosti, tak väèšinou to berú 
s akýmsi odstupom. Sú akoby nad vecou. 
Už ich to tak ve¾mi nezväzuje, nemyslia 
si, že problémy dieśaśa sú ich hanbou. Ale 
jednoducho to vidia tak, že dieśa je prijaté 
a má problémy ako prijaté dieśa.

LH: Preto sa cítia títo rodièia slo-
bodnejší vyh¾adaś odborníka? Lebo sa 
necítia vinní?

MP: Áno. Ale myslím si, že oh¾adne 
vplyvu na deti je to asi jedno. 

LH: Èím vás priśahuje zdie¾anie sa 
s inými náhradnými rodièmi na Klu-
boch? Predpokladám, že je to pre vás 
èímsi príśažlivé, keï ste to¾ko rokov ak-
tívna v organizovaní Klubov v Martine.

MP: Je to pre mòa príśažlivé, pretože 
na zaèiatku mi ve¾mi pomohlo, keï mi 
niekto rozprával o svojich skúsenostiach 
v náhradnom rodièovstve. Tak ja sa sna-
žím tiež svoje skúsenosti odovzdávaś, aby 
to zase pomohlo niekomu inému. Myslím 
si, že na náš Klub chodí ve¾mi ve¾a otvo-
rených ¾udí, ktorí sa dokážu rozprávaś aj 
vo väèšej skupine, nie iba medzi štyrmi 
oèami. Väèšinou každý z tých rodièov má 
skoro tie isté problémy. Je to teda oboha-
cujúce aj pre rodiny, ktoré ešte nemajú 
ten problém, pretože ho môžu èakaś….

LH: Nie je to niekedy śažké?
MP: Je to aj śažké, ale podelená sta-

rosś je menšia starosś. Keï sa mi niekto 
vyrozpráva, tak ja viem, že mu to po-
mohlo. A aj ja sa rada vyrozprávam. Ne-
beriem to tak strašne, že by som sa ve¾mi 
trápila alebo že neviem spaś, lebo každý 
máme svoje problémy. A myslím si, že je 
to hlavne o tom, že jeden druhého vypo-
èuje a pochopí. Už keï sa snažím pocho-
piś druhého èloveka, už vtedy mu s tým 
pomôžem. A ja som veriaca, tak poviem 
si: Pane Bože, ty to urob… Jeden èlovek mi 
raz povedal, ako mi závidí, že ja si poviem: 
„Pán sa stará, však on to vyrieši a èo sa 
budem stresovaś ja.“ Tak asi tak. (smiech)

Rozhovor pripravila Lenka Hujdièová 
(hujdicova@navrat.sk).

senosti a to, èo sme prežili. Stretnutie je 
raz za dva týždne, trvá dve hodiny.

MA: Po prvých šiestich stretnutiach 
dáme mamám možnosś, nech si rozmys-
lia, èi chcú plynule pokraèovaś ïalších 
šesś stretnutí, èi chcú pokraèovaś až po 
nejakom èase alebo úplne prestaś. 

ML: Ale z reakcií mamièiek vidíme, že 
vnímajú, aké sú skupinky potrebné a uži-
toèné. A chcú sa stretávaś. 

RM: Aký je rozdiel medzi tým, èo 
ponúkajú odborníci, a tým, èo si dáva-
jú rodièia prijatých detí navzájom?

MA: Ide hlavne o to praktické, èo si 
rodièia môžu navzájom daś. Myslím si, že 
väèšina mám už má mnoho naštudované 
z kníh a o mnohých veciach poèuli na prí-
prave náhradných rodièov. Ale ve¾akrát sa 
nám s Mirkou stalo, že mamièka povedala: 
„Jéjda, mala som to preštudované, ale ne-
vedela som, že je to normálne aj u iných.“ 
Keï si na skupinke povieme nieèo, èo vie-
me z vlastnej skúseností, je to pre rodièov 
také oslobodzujúce. Nez¾aknú sa. 

Ale aj odborníkov niekedy treba. Od-
borník má možno taký nadh¾ad. 

RM: Èo je vlastne potrebné k zalo-
ženiu takejto skupiny rodièov? 

MA: Chuś rodièov – zvyèajne sú to 
mamy.

ML: A ich záujem. Potom je potrebný 
jeden skúsenejší rodiè. Môže to byś laický 
poradca alebo jednoducho niekto, kto je 
už za adaptaènou fázou zžívania sa s dieśa-
śom. Pravdaže, ak takého èloveka nemajú, 
ale päś mám sa dá dokopy, aj to je lepšie, 
ako keby nemali skupinku vôbec. S otáz-
kami, s ktorými si nevedia rady, sa potom 
môžu obrátiś napríklad na Návrat. 

RM: Napriek tomu, že je to v istom 
zmysle „svojpomocná skupina“, viem 
o tom, že ste prešli rôznym odborným 
vzdelávaním – aj ako laické poradkyne 
v Návrate. Aká príprava bola pre vás 
prínosom aj vzh¾adom k vedeniu ta-
kýchto skupín rodièov?

ML: Mali sme vzdelávanie, ktoré bolo 
priamo o vedení skupín, rozprávali sme 
sa ve¾a o komunikácii. Mali sme rozdele-
nie rolí v skupine, èo je dobré si z èasu na 
èas uvedomiś – v každej skupine je niekto, 
kto menej rozpráva, kto viac rozpráva…

MA: A samozrejme tému dynamiky 
skupiny. Nielen o nej hovoriś, ale si ju 
potom aj zažiś na vlastnej koži.

ML: A okrem vzdelania a prípravy je pre 
mòa výborné, že mám osobnú supervíziu, 
ktorá prebieha pravidelne… Minule vznikla 
otázka, s ktorou som si nevedela poradiś, 
tak som požiadala o stretnutie s mojím su-
pervízorom ešte pred skupinou.

RM: Je nieèo, èo by ste radi odkáza-
li ostatným rodièom?

ML: Ja by som podporila každého, 
kto má túžbu ísś do skupiny.

MA, ML: Nebáś sa hovoriś o svojich 
neistotách, klásś otázky.

ML: Proste vyh¾adaś nejakého èlove-
ka. Pretože teraz tá ponuka laickej i od-
bornej pomoci jestvuje, môžeš niekomu 
zavolaś. Pretože keï sa nespýtaš, tak ani 
nebudeš vedieś a v tom strachu a neistote 
ostaneš sám.

RM: Mirka, Monika, vïaka. Za roz-
hovor, ale najmä za to, èo robíte. Pre 
rodièov a ich prijaté deti.

Rozhovor viedla 
Renáta Matejová (matejova@navrat.sk)

Rozhovor spracovali 
Dorota Matejová, Lenka Hujdièová.

Mirka Lacová je mamou troch detí – 
dvoch už dnes dospelých synov a adopto-
vanej dcéry.

Monika Absolonová je mamou šty-
roch detí – najstaršieho syna a troch detí 
(dvaja chlapci a jedno dievèa), ktoré s man-
želom prijali do pestúnstva.

Laické poradkyne ponúkajú stretnu-
tia skupiny náhradných rodièov (zväèša 
mám) v Bratislave a v ïalších mestách. 
Viac info na www.navrat.sk.

Lenka Hujdièová: Povedali ste, že naj-
zmysluplnejšou prácou je výchova 
dieśaśa, ktoré by sa inak nemalo ako 
vychovávaś. Aká je to práca a èo potre-
bujú deti, ktoré vychovávate?

Mária Palovièová: Starší chlapec 
je celkom pohodový. S mladším cho-
dím aj k rôznym odborníkom, lebo má 
poruchy správania, obèas je agresívny 
a všelièo možné. A máme dievèatko, 
ktoré je śažko zdravotne postihnuté aj 
mentálne, aj fyzicky, takže tá má ve¾a 
špeciálnych potrieb. S òou som vlastne 

doma, lebo ona potrebuje maś stále nie-
koho pri sebe.

LH: Ako sa vyvíjali vaše vzśahy s od-
borníkmi? 

MP: Keï sme si pred osemnástimi 
rokmi zobrali prvé dieśa – teda, zobrali 
sme si skoro dve naraz –, tak sme odbor-
níkov nevyh¾adávali. Mysleli sme si, že to 
jednoducho zvládneme aj bez nich. A ani 
som nemala predstavu, kde a èo by som 
mala s niekým konkrétne riešiś. Potom, 
keï vznikol Návrat, tak som zaèala s ním 
spolupracovaś. Boli to najmä psychologic-

ké konzultácie. No a cez Klub náhradných 
rodín som sa zoznámila s mnohými od-
borníkmi, takže s tými som potom spolu-
pracovala aj stále spolupracujem. Tak sme 
sa vypracovali k tomu, že už potrebujeme 
rôznych odborníkov – najmä pri tej po-
slednej dcére. Pri nej musím spolupraco-
vaś aj s doktormi, aj so psychiatrom.

LH: Bol to prirodzený vývoj, alebo 
vás k tomu nútili potreby detí?

MP: Nie som taký èlovek, že by som 
si v sebe problémy tutlala. Hneï idem 

S bubnom na za jace
Mária Palovièová tvrdí, že to pravé orechové pre òu je – byś doma s deśmi a môcś sa o ne staraś. S manželom sa tak postarali 
o nieko¾ko detí. Niektoré z nich sú už vydaté, ïalšie sa vrátili späś k biologickým príbuzným. Teraz majú doma tri deti 
zverené im do pestúnskej starostlivosti. Maruška, tak ju volá väèšina náhradných rodièov, pôsobí pri rozhovore ako pokojná 
a uvážlivá matka, ktorej životným poslaním je vytváraś teplo domova. O to väèšmi potom prekvapí otvorenosś, s ktorou sa 
vyjadruje k otázkam ïaleko presahujúcim hranice jej rodiny. Striedavo v jej odpovediach prebleskuje pokora veriaceho èloveka 
a odvaha ženy, ktorá si je vedomá toho, že napåòa svoje životné poslanie.

r o z h o v o r

Mária Pavlovièová
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Lenka Hujdièová: Moja prvá otázka je, 
a pýtam sa na deti, nie na sokolov, ako 
to celé vzniklo?

Zita Kebísková: V istom momente to 
bolo jednoznaèné – nemáme deti, máme 
ve¾kú chalupu, máme vo¾né srdce, tak 
si zoberieme deti. A že boli štyri, tak to 
už možno bolo aj nejaké iné riadenie, to 
nebol zámer. Najprv sme mali dve sestry, 
staršia už chodila do školy, keï k nám pri-
šli. Potom prišiel mladší brat, a keï starší 
brat ukonèil ústavnú starostlivosś, prišiel 
už k nám. Takže všetci štyria u nás bývali 
nejaký èas, asi dva roky. 

LH: Aká je tvoja osobná skúsenosś 
so zvládaním peripetií náhradného ro-
dièovstva – èi už s alebo bez odbornej 
pomoci?

ZK: Po prvých mesiacoch èlovek vytriez-
vie z nadšenia, že je mama a rodiè. Naraz 
zistí, že tie deti majú aj všelijaké problémy. 
Nevedela som, na koho sa obrátiś. Potom 
som sa zúèastnila jedného pobytu pre ná-
hradné rodiny, a to mi ve¾mi pomohlo. 
A potom som už chodila na všetky akcie, 
na ktoré ma pozval Návrat, a od istého èasu 
aj Asociácia náhradných rodín. Celé spolo-
èenstvo ¾udí okolo Návratu mi ve¾mi, ve¾mi 
pomohlo. Aj mne ako osobe a aj s problé-
mami, aké sme mali s deśmi.

LH: Môžeš byś trochu konkrétnejšia?
ZK: Chlapci, ktorí mali v domove, sa-

mozrejme, výchovné problémy, si u nás 

dorobili školu, zamestnali sa. Potom za-
èali piś, nechodili do roboty. Celej dedine 
sme boli tàòom v oku. Keï sa èoko¾vek 
stalo, najprv policajti prišli k nám. Ako 
na klavír k nám chodili, a pritom chalani 
v podstate niè také zlé nerobili, ale to je 
ved¾ajšie…

LH: Stál v tých śažkých chví¾ach 
pri tebe a tvojej rodine niekto z od-
borníkov? 

ZK: Áno, urèite áno. Keï k nám prišiel 
mladší brat dievèat, tak sa vyskytli dosś 
ve¾ké problémy… Vtedy som hovorila 
s Zuzkou Zimovou. A naozaj mi pomohla. 
Dala mi vzácne rady, nasmerovala ma, ako 
sa mám správaś, ako mám zmeniś poh¾ad 
na chlapca. Neskôr, keï prišli problémy 
s jeho starším bratom, tak som sa radila 
s Katkou Kleinovou. Obidve robili v Ná-
vrate psychologické poradenstvo pre ná-
hradné rodiny.

LH: Èo ti ešte pomáha zvládaś śažké 
situácie?

ZK: Stretnutia s náhradnými rodièmi. 
Zistila som, že nemám len ja také starosti 
a problémy s mojimi deśmi, ale že presne 
tie isté problémy a starosti majú aj iní ro-
dièia. Sme na jednej vlnovej dåžke, môžeme 
sa o tých problémoch porozprávaś. Preto 
ve¾mi rada chodím na takéto stretnutia, 
nabijem si tam baterky, potom som dobrá 
a nerozèu¾ujem sa.

S týmito ¾uïmi, medzi ktorých aj ja 
patrím, sa po urèitom èase stávame dobrý-
mi priate¾mi a dokážeme sa otvoriś. Cho-
dím na svojpomocnú podpornú skupinku, 
kde sa stretávame, myslím, šiesti náhradní 
rodièia už asi štyri roky. Je to zaujímavé 
a ve¾mi dobré. Ja sa tam tak dobre cítim. Je 
to taká vzájomná laická pomoc. A v tomto 
smere aj ja chcem pomáhaś iným ¾uïom. 

LH: Volajú ti rodièia spontánne, ro-
bíte Kluby?

ZK: Stane sa, že mi viackrát zavolá 
neznáma pani, že si našla moje telefón-
ne èíslo niekde, napríklad v trenèianskej 

televízii, alebo niekde na tých interneto-
vých stránkach, a prerozprávame spolu 
hodinku dve.

Spolupracovala som s Ivetkou Kobydo-
vou pri organizovaní Klubu náhradných 
rodín v Trenèíne, a keïže sa nás tam už 
dosś ¾udí stretávalo, tak sme sa dohodli, že 
založíme Klub náhradných rodín v Dubni-
ci, ktorý sme teraz presunuli do Nemšovej. 
V okolí Nemšovej som napoèítala desaś ro-
dín, ktoré majú deti v náhradnej rodinnej 
starostlivosti. Desaś rodín! To sa potom 
spustilo, ako sme si my zobrali deti. 

LH: Hovoríš, že náhradných rodín je 
u vás viac ako v iných dedinách. Fakt? 
Ako si to vysvet¾uješ?

ZK: Myslím si, že rodinám, ktoré sú 
v mojom okolí, náhradným rodinám, 
a aj mi to dávajú najavo, dosś pomáhajú 
rozhovory so mnou. Stretneme sa hoci 
na ulici… Aj v zime – vonku mínus desaś, 
a my tam dve hodiny kvákame. (Smiech.) 
Všetky tieto rodiny, èo sú z okolia Nemšo-
vej, tak o mne všetci vedia a chodia sa ku 
mne radiś.

LH: To je zaujímavé. Napriek tomu, 
že ste do dediny priniesli deti, ktoré boli 
okolím chápané ako problémové…

ZK: Presne tak. Toto je aj pre mòa zá-
hada. Problémov s tými chlapcami bola 
plná dedina. A aj napriek tomu sa iné ro-
diny rozhodli zobraś si deti. 

LH: Aký je vzśah ¾udí žijúcich na vi-
dieku k odbornej pomoci? 

ZK: Na dedine nie je také jednoduché 
nájsś odbornú pomoc, lebo odborníci 
sú väèšinou v mestách. A na dedinách sa 
¾udia aj hanbia vyh¾adávaś pomoc. Lebo 
sa obávajú, že to oni zlyhali. Spoèiatku 
som aj ja niektoré veci chápala tak, že ide 
o moje zlyhania, ale potom som sa nauèila 
vyh¾adávaś odbornú pomoc a pomohlo 
mi to. 

Ïakujem za rozhovor.

Rozhovor pripravila Lenka Hujdièová 
(hujdicova@navrat.sk).

p r i e s k u m

Záhada
Zitka Kebísková žije na typickej slovenskej dedine, až na to, že spolu s manželom chová dravých vtákov a pritom sa stará o deti, 
ktoré si „zobrali z domova“. Už dávno dala sama sebe záväzok, že bude pomáhaś zaèínajúcim náhradným rodinám a ¾uïom, 
ktorí si chcú „zobraś deti“. Keï sa jej pýtam preèo, odpovedá, že nechce, aby mali, tak ako ona na zaèiatku, ružové okuliare.

S t akýmito deśmi  sa  ve¾mi  dobre  pr acuje
Janka Janèová bola pätnásś rokov doma s troma vlastnými deśmi, lebo to tak chcela. Najmladší syn mal deväś rokov, keï 
sa stala profesionálnou mamou nevidiacemu dievèatku s oneskoreným mentálnym vývinom. Vtedy prvýkrát pociśovala, že 
zostala doma osamotená. Až o pár rokov, po mnohých vyšetreniach, diagnostikovali odborníci prijatému dievèatku autizmus 
– poruchu, ktorá je verejnosti známa vyhýbaním sa interakciám a neschopnosśou èloveka vytváraś vzśahy s druhými.

Lenka Hujdièová: Keï ste si brali dcé-
ru z detského domova v Necpaloch, 
mala štyri roky a nevidela, nechodila, 
nerozprávala. Tušili ste, kto by vám 
mohol poradiś ako ïalej? Naplnili sa 
vaše predstavy o odbornej pomoci?

Jana Janèová: Je śažké predpokladaś, 
èo všetko vás oèakáva pri takejto – ne-
chcem povedaś práci, lebo to nie je práca. 
Èakala som, že keï budeme potrebovaś 
pomoc, tak nájdeme odborníkov. Jedno-
ducho niekde prídeme a povieme: „Máme 
problém, pomôžte nám.“ A nebolo to až 
také jednoduché. 

Napríklad, potrebovali sme zistiś, ako sa 
správaś k èloveku, ktorý nevidí, a ako také 
dieśa rozvíjaś v rôznych oblastiach. Našli 
sme napokon ve¾mi dobrú detskú psychiat-
rièku, doteraz si pamätám jej vyhlásenie: 
„S takýmito deśmi sa ve¾mi dobre pracuje.“ 
Možno to ani nie je pravda, ale mne vtedy 
jej slová ve¾mi pomohli. Naozaj videla to, 
èo dcéra vie, a nie to, èo sa ešte má nauèiś. 
Paradoxne, iná odborníèka nám chcela po-
môcś, ale skôr videla to, èo dcéra nevie a èo 
všetko by sa mala ešte nauèiś. 

LH: Vtedy ste už vedeli, že jedno 
z ïalších dcériných obmedzení má ná-
zov autizmus?

JJ: Definitívne sme sa to dozvedeli až tro-
chu neskôr. A rovno poviem, že ja som sa 
dlho nevedela zmieriś s tým, že je autistka. 

LH: Mali ste pri sebe, okrem najbliž-
ších, aj ¾udí, ktorí vystupovali v role od-
borníka? 

JJ: Áno, hlavne z Návratu Dušanu Prie-
hradnú a z Harmónie Soòu Holúbkovú, 
ktorá poskytuje sociálne poradenstvo pre 
mentálne postihnutých. Moje prispôsobo-
vanie sa danej situácii trvalo dlho, v tom-
to som mala problémy a oni mi pomohli. 
Riešili sme tiež dcérinu socializáciu, naj-
skôr v škôlke, potom v škole.

LH: Mali ste pocit, že ste ako rodiè 
a profesionálna mama ich partnerkou?

JJ: Pre mòa bolo dôležité, že ma pod-
porili v tom, èo robím. Teda, lepšie pove-

dané, v tom, èo robíme – lebo nešlo iba 
o mòa, ale o celú našu rodinu. Tieto od-
borníèky nevyvolávali vo mne pocit bez-
mocnosti, len som mala ich podporu. Aj 
keï sme všetko museli praktizovaś viac-
menej sami, aj rozhodovaś sa sami. Ale 
pociśovala som, že stoja za mnou, že je tu 
niekto, ku komu môžem prísś a môžem 
sa vyrozprávaś. A mnohokrát mi to naozaj 
staèilo – prišla som, vyrozprávala som sa 
a bola som pokojnejšia.

LH: Kedy považujete odbornú po-
moc za konštruktívnu a zmysluplnú?

JJ: Mne naozaj pomohlo ve¾akrát iba 
to, že som sa mohla iba vyrozprávaś. Vše-
tok tlak, všetko to, èo sa vo mne nahroma-
dilo, som dostala von. Pretože v koneènom 
dôsledku tak èi tak ani odborník situáciu 
dcéry nezmenil.

LH: Dá sa povedaś, kedy má zmysel 
ísś za odborníkom a kedy je lepšie ísś 
za kamarátkou alebo iným náhradným 
rodièom?

JJ: Za tým kamarátom idem, keï na-
ozaj mám śažobu na duši a potrebujem 
sa jej zbaviś. Myslím si, že keï má èlovek 
naozaj to ¾ahko na duši, tak že ¾ahšie zvlá-
da aj fyzicky nároènejšie veci: dieśa uteká 
a musíte za ním letieś, treba po òom usta-
viène praś, stále ho kàmiś a takéto bežné 
záležitosti… Ale je dôležité maś možnosś 
ísś za odborníkom. Netreba však oèaká-
vaś, že odborník vyrieši situáciu hneï, 
jeho pomoc má zmysel skôr z dlhodobé-
ho h¾adiska.

LH: Stalo sa, že vám odborník po-
mohol od śažoby na duši?

JJ: To mi práve Soòa Holúbková úplne 
na zaèiatku, pred viac ako desiatimi rokmi, 
povedala: „Poèkaj, uvidíš, ako sa rozvinie, 
ako púèik.“ Nerozvinula sa – je niekedy 
hrozne protivná… (Smiech.) Ale ja si rada 
tieto Sonine slová obèas pripomeniem. 

Ïakujem za rozhovor.

Rozhovor pripravila Lenka Hujdièová 
(hujdicova@navrat.sk).

r o z h o v o r r o z h o v o r

ZitkaKebísková
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Co je to arteterapie 
Oborem, který se zabývá výtvarnou tvor-
bou, výtvarným projevem, jeho vývojový-
mi stadii, vztahy vlastního díla s osob-
ností jeho tvùrce a využitím výtvarného 
procesu a tvorby v terapeutickém procesu, 
je arteterapie. Tato mezioborová disciplína 
na pomezí psychologie, terapie a umìní 
má mnoho podob a využívá nepøeberné 
množství pøístupù. Øada z vás se s tímto 
oborem již setkala, pøinejmenším díky 
spolupráci s OS Rozum a cit, které nabí-
zí pro pìstouny víkendové informativní 
setkání s arteterapeutem nebo týdenní 
prázdninový pobyt s arteterapií. V rám-
ci projektu zamìøeného na doprovázení 
pìstounských rodin je arteterapie vy-
užívána jako prostøedek, který umožní 
nenásilný kontakt odborníkù s rodinou 
a pøedevším s dìtmi. Spoleèným cílem ro-
dièù i doprovázejících odborníkù je lepší 
porozumìní dìtem v rodinì, pochopení 
dynamiky celé rodiny a pøedevším pre-
vence rùzných krizových situací. 

Jako rodièe vás jistì zajímají kon-
krétní pøístupy využitelné pro práci 
v rodinì. Nedìlejte si hlavu s tím, že se 
setkáte s celou øadou arteterapeutických 
pøístupù. Zaznamenáte využití tohoto 
pøístupu v rámci jiných terapeutických 
smìrù, „arte“ poznáte jako relaxaèní tech-
niku, budete hovoøit s odborníkem, který 
v žádném pøípadì nebude interpretovat 

vzniklou tvorbu, atd. Pøístupù je prostì 
mnoho a na vás je, abyste si vybrali ten, 
který vám bude vyhovovat metodami 
práce i osobností arteterapeuta. Pokud 
se setkáte s opravdu vyškoleným odbor-
níkem, jistì nic nepokazíte. Dnešní doba 
je však bohužel také obdobím, kdy se ar-
teterapeutem cítí být doslova kdokoliv, 
a proto doporuèuji vìnovat výbìru velkou 
pozornost. 

Možnosti pøi práci s rodinou 
Výtvarná èinnost je naprosto pøirozená 
všem dìtem od pomìrnì raného vìku. 
Dítì je tvor zvídavý a tvùrèí a jen zane-
chat po sobì stopu – na papíøe, na zdi èi 
skøíòce – je pro nìj úžasný zážitek. Pøi 
práci s rodinou tedy využíváme dìtské èi 
spíše obecnì lidské touhy po tvùrèím pro-
cesu a vyjádøení. Pro dìti je to možnost 
k poznávání svých schopností, okolního 
svìta, k jeho prvním popisùm a samozøej-
mì ke høe a komunikaci s ostatními èle-
ny rodiny. Jak dítì prochází jednotlivými 
stadii individuálního vývoje a specificky 
se mìní jeho výtvarné vyjadøování s ohle-
dem na vzrùstající schopnosti, mìní se 
také možnosti využití výtvarného vyjad-
øování v jeho celkovém rozvoji. 
K èemu tedy mùžeme výtvarnou tvorbu 
v rodinì využívat? Pøi kreslení s malým 
dítìtem mu zprostøedkujeme popis okol-
ního svìta, rozvíjíme jeho jemnou moto-
riku a poznávací funkce. Tím, že vìtšinou 
pracujeme na ohranièené ploše (ètvrtka 
papíru), dochází naprosto nenásilnì a pøi-
rozenì k respektování vymezených hranic. 
Dìti èasto pøi kreslení a modelování po-
vídají a popisují, co dìlají nebo co dìlají 
jejich výtvory, a poskytují nám tak nepøe-
berné množství informací o jejich vnitøním 
svìtì a o zcela individuálním chápání svìta 
okolního. Tyto informace èasto vùbec ne-
vnímáme nebo jim nevìnujeme pozornost 
a pøitom právì zde je obrovská možnost 
pro nás rodièe. Zkoumáním všeho, co nám 
náš potomek sdìluje slovy a zde také vý-
tvarným artefaktem, obrazem èi tvarem, 
získáváme možnost lepšího pochopení 
dítìte, snazšího vyladìní se na dítì a mù-
žeme tak pøedcházet celé øadì problema-
tických situací. Dítì svým výtvorem èasto 
„cosi“ nevìdomì sdìluje. Mìli bychom si 
uvìdomit, že nedisponuje našimi slovními 

vyjadøovacími schopnostmi. Obrázek nám 
tedy mùže velmi dobøe sloužit jako komu-
nikaèní prostøedek. Pokud pøímo s dìtmi ne-
tvoøíte (chápu, že to èasto není z rùzných 
dùvodù možné), aèkoliv by to bylo ideální, 
neboś spoleèná èinnost sbližuje, umožòuje 
vìtší kontakt, vyladìní a porozumìní, mù-
žete si jednoduše nad obrázkem spoleènì 
popovídat. O tom, co na obrázku vytvoøi-
lo, proè použilo tu èi onu barvu, mùže-
te dítì pochválit (NE pokárat), jak se mu 
dílo zdaøilo, a posílit mu tak sebevìdomí 
a podpoøit jeho touhu k další tvorbì. Spo-
leèným povídáním v pøíjemném naladìní 
se dítì uvolní, cítí se bezpeènì, vnímá váš 
zájem o svou osobu, a tak vám èasto svìøí 
svá skrytá pøání nebo i bolístky, o kterých 
byste jinak nemìli ani potuchy. 

Pøi spoleèné èi samostatné tvorbì se 
ponoøíte do èinnosti, která vás pohltí, 
a dostáváte se tak do zvláštního stavu, 
kdy jednak èasto automaticky relaxujete 
a dále se pøirozenì uvolòují vaše vnitøní 
obsahy, jimž vìdomì nevìnujete pozor-
nost a které míváte dobøe ukryty a potla-
èeny v nevìdomí. Do vzniklého díla se tak 
dostávají témata a zcela konkrétní obrazy 
událostí, které tvùrce aktuálnì trápí a ji-
miž se momentálnì, byś nevìdomì zabý-
vá. I tìchto obrazù a symbolù obsažených 
v dílech si mùžete všímat a pøemýšlet 
o nich, ale hlubší interpretace a analýza 
by mìla náležet odborníkovi. 

Nespornou výhodou výtvarného vy-
jadøování je úèinnìjší zachycení emoèního 
náboje spjatého se ztváròovanou situa-
cí, neboś je, podobnì jako tøeba hudba, 
k tomuto úèelu daleko lépe vyzbrojeno 
a je èasto schopno øíci svými výrazový-

mi prostøedky (barva, linka, gesto…) 
mnohem více a popsat danou situaci vý-
stižnìji než sebepøesnìjší slovní vyjádøení. 
Pøedstavme si, že chcete vyjádøit slovnì 
tøeba vztek. Mùžeme øíci: „Jsem vzteklý 
jako pes, jako ïas, je to k zbláznìní. Já 
vzteky snad prasknu.“ Pokud ale vztek 
vyjádøíme obrazem a vyjádøíme ho gestic-
kou malbou a výraznou barevnou kom-
binací napø. èerno-èervenou, tak aèkoliv 
nemusíme být vùbec konkrétní, každý 
asi pochopí, o jakou emoci se jedná, jaká 
je její razance a náboj. Podobnì by tomu 
bylo s jinými tématy. 

V bìžné rodinì je malování, kreslení, 
èmárání èi jiné „výtvarnièení“ normální 
èinností, a pokud využijeme jako rodi-
èe výše uvedených možností, získáme 
nástroj, který nám umožní hlubší po-
rozumìní celé øady situací v rodinì, jež 

pro nás byly døíve neèitelné a v koneè-
ném dùsledku by mohly vést k množství 
problémù. Takto máme daleko vìtší šanci 
na úspìch, spoleènou èinností se zabaví 
vìtšina rodiny a vzniknou èasto díla zají-
mavé výtvarné kvality. 

Specifika využití 
v náhradní rodinné péèi (NRP) 
To, co jsem nastínil v pøedchozí kapi-
tole, bezezbytku platí i u rodin s dìtmi 
v náhradní rodinné péèi (pìstounská 
péèe, adopce). Tyto rodiny však mají svá 
speci fika. Buï se jedná o rodiny, které si 
k vlastním dìtem pøiberou další z ústav-
ních zaøízení, nebo rodièe z rùzných dù-
vodù dìti mít nemohou, a tak si je osvojí 
nebo vezmou do pìstounské péèe. Èastým 
pøípadem také bývá péèe o dìti zemøelých 
nebo tìžce postižených pøíbuzných. 

Variant náhradní rodinné péèe je celá 
øada, ale to, co tyto rodiny spojuje, je sku-
teènost, že dìti, které pøicházejí do nové 
rodiny, prošly vìtšinou nìjakým trauma-
tickým zážitkem a èasto byly velmi tìžce 
a dlouhodobì deprivovány, fyzicky i psy-
chicky. V øadì pøípadù se jedná také o dìti 

s rùznými vývojovými a intelektovými 
vadami nebo dokonce s kombinovaným 
postižením. Nezanedbatelným problé-
mem bývá také pøíslušnost k jinému etni-
ku a xenofobie okolí. V tìchto pøípadech 
jsou výtvarné postupy tak, jak je využívá 
arteterapie, velmi vhodné a úèinné, proto-
že jsou založeny na znalosti propojení vý-
voje osobnosti s vývojem výtvarného pro-
jevu dítìte a na spoleèném malování, pøi 
kterém se necítí tak ohroženy. Dìti novì 
vstupující do rodiny mívají totiž èasto ne-
gativní zkušenosti s rùznými psychology 
èi terapeuty, ne proto, že by jejich péèe 
byla neprofesionální, ale vìtšinou proto, 
že byla spojena s traumatickými zážitky 
ze strany rodièù èi ústavní péèe. 

Dìti v malování nespatøují nic zálud-
ného a vytváøí se tak prostor pro nenásil-
né zpracování prožitých traumat. Více než 
kde jinde je u tohoto typu dìtí obrázek 
ideálním komunikaèním prostøedkem, 
protože o tom, co prožily, nemohou a ani 
nechtìjí mluvit. Jako nìco naprosto ohro-
žujícího tyto traumatické zážitky vìtši-
nou velmi dobøe vytìsnily. Mùžeme také 
využívat rùzných technik, které osloví 
urèitou vìkovou skupinu, nebo ztváròu-
jeme téma, jež dítì nebo rodina aktuálnì 
øeší. Vhodné je také vytváøet spoleèná díla, 
která stmelují celou rodinu a pøi jejichž 
tvorbì si mùžeme všímat vztahových sou-
vislostí, dynamiky. 

Text pochádza s publikácie: 
Využití arteterapie v náhradní rodinì 

(autor: Mgr. et Bc. Pavel Kopta) 
vydanej OS ROZUM A CIT, Praha, 2008 

(www.rozumacit.cz, na stiahnutie na: 
http://pestounskapece.cz/aktuality/

Prirucka_Arte.pdf 
Text uverejòujeme so súhlasom vydavate¾a.) 

a r t e t e r a p i a

Využi t í  arteter apie  v  náhr adní 
rodinì
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Lenka Hujdièová: Èo vlastne pre teba 
znamená filiálna terapia? Èím je ti 
blízka? Preèo používaš práve tento 
nástroj odbornej práce s dieśaśom 
a jeho rodinou?

Adriána Kvaková: Filiálna tera-
pia ma zaujala tým, že dieśa nachádza 
pochopenie a pomoc u svojho najbliž-
šieho èloveka – mamy alebo otca, teda 
rodièa, s ktorým sa po skonèení tera-
pie vzśah nekonèí. Rodiè je tým, s kým 
dieśa upevòuje vzśah. Má to ve¾mi ve¾a 
výhod. Rodiè dieśa najlepšie pozná. Ro-
diè si môže dovoliś dotyky a nežnosti 
a môže byś pri tom spontánny. A rodi-
èovi môže pomôcś, ak získa nadh¾ad 
nad správaním dieśaśa aj nad ich vzá-
jomnou komunikáciou.

LH: Nepríde matka èi otec s tým 
nadh¾adom zároveò o kúsok auten-
ticity rodièovstva? Nebude sa sprá-
vaś neprirodzene, èo môže v koneè-
nom dôsledku prinášaś napätie do 
vzśahov?

AK: Rizikom je, že rodiè bude pou-
žívaś len formulky, ktoré sú súèasśou 
terapeutických techník. Ale nejde o to, 
aby rodiè bol verbálne zruèný. Skôr je 
dôležité, aby bol naladený na dieśa, aby 
mu boli – èi už otec alebo matka - na-
blízku, aby porozumeli pozitívnym aj 
negatívnym emóciám dieśaśa, prípadne 
zmätku, ktorý dieśa prežíva. Moja skú-
senosś je, že keï majú rodièia iný po-
h¾ad na správanie dieśaśa, môže im to 
prinášaś ve¾kú ú¾avu. Ve¾a problémov 
totiž vyplýva z toho, že rodiè dieśaśu 

celkom dobre neporozumie. Neodèí-
ta dobre jeho reakcie a emócie s tým 
spojené. Nadh¾ad sa u rodièa vytvára 
tým, že dostane priestor poèas stret-
nutí s terapeutkou, kde si napríklad 
aj vïaka videozáznamu z „hrovej pol-
hodinky“ môže uvedomiś mnohé veci 
a popasovaś sa s problémami. Rodièia 
hovoria, že niektoré z nauèených zruè-
ností úspešne preniesli aj do bežného 
života.

LH: O aké zruènosti ide? 
AK: Jednou z takýchto zruèností je 

pomenovanie emócií. Na Slovensku sa 
o emóciách ve¾mi nehovorí. Keï stre-
távam ¾udí zo západnej Európy alebo 
Ameriky, mám pocit, že sú v tomto zruè-
nejší. Mamièky na skupinke vraveli, že sa 
im najprv zdalo hlúpe hovoriś dieśaśu: 
„Teraz si šśastný, ve¾mi sa tešíš, nieèo 
sa ti podarilo…“ Ale keï to vyskúšali, 
deti reagovali ve¾mi pozitívne. Lepšie sa 
im podarilo spracovaś aj śažké emócie 
– keï mama povedala dieśaśu: „Teraz 
si smutný“, dieśa vzápätí zareagovalo: 
„Áno, som ve¾mi smutný“, rozplakalo 
sa a hodilo sa mame okolo krku. 

Inou rodièmi ocenenou zruènosśou 
bolo bezpeèné urèovanie hraníc. Die-
śaśu sa najprv opíše emócia, potom sa 
urèí jasná hranica a zároveò mu matka 
alebo otec poskytne možnosś, èo iné 
môže urobiś namiesto prekroèenia da-
nej hranice. Dieśa teda nedostane len 
zákaz reagovaś negatívne, ale uèí sa aj, 
èo môže urobiś, aby zvládlo svoje aktu-
álne ve¾mi silné emócie.

 
LH: V èom ponúka filiálna tera-

pia priestor pre partnerstvo rodièov 
a odborníkov èi odborníèok? 

AK: Odborník, ktorý vedie skupin-
ku pre rodièov, je pomocníkom. Ne-

Bez rodièa  je  odborník  málo p latný

direktívnym spôsobom, èiže na báze 
partnerskej spolupráce, sprevádza rodi-
èa poèas celého programu filiálnej tera-
pie. Stretnutia našej skupiny boli ve¾mi 
spontánne, my so Zuzkou sme sa rodi-
èom tiež dokázali zdôveriś s niektorými 
našimi otázkami. Možno aj vïaka tomu 
tam vládla príjemná atmosféra bezpeèia 
a dôvery. Keï sa èlovek otvorí, dá sa ¾ah-
šie pracovaś a postupovaś ïalej.

 
LH: Priniesla filiálna terapia vý-

znamnú zmenu do života mám a ot-
cov, ktorí ju absolvovali? 

AK: Na vlastnej koži sme si zažili, že 
áno. Mali sme v skupine mamièky, ktoré 
boli ve¾mi vnímavé voèi svojim deśom 
a nieèo nové sa im poèas stretávania sku-
piny odkrylo. Zažili posun v rozmýš¾aní 
o vlastných deśoch. Po desiatich týž-
dòoch, to¾ko program filiálnej terapie 
trvá, sa u niektorých dostavil jasný vh¾ad 
a v hrových polhodinkách a stretnutiach 
s terapeutkou pokraèujú už na inej úrov-
ni ako na zaèiatku. Samozrejme, tých 
sedem stretnutí matky èi otca s terape-
utkou alebo terapeutom nestaèí, najmä 
deti, ktoré prežili traumu, potrebujú viac 
èasu. Výhodou je, že po skonèení tejto 
terapie sa vzśah nekonèí a mama èi otec 
môžu so svojím dieśaśom ïalej rozvíjaś 
to, k èomu spoloène dospeli.

LH: S èím sa deti v hernièke hrajú 
najradšej? 

AK: Máme ve¾mi dobrú skúsenosś 
s pieskom. Jeden otec vravel, že jeho syn 

sa urèite nebude hraś s pieskom, pretože 
oni sú na piesku každý deò. A keï cho-
dia k nám do herne, ten malý sa polho-
dinu nehrá s nièím iným iba s pieskom. 
Strašne ho baví, že sa tam nerušene hra-
jú spolu s otcom. Piesok je pre neho úpl-
ne fascinujúci materiál. A ja mu rozu-
miem, lebo aj pre mòa (smiech).

LH: Je z teba cítiś ve¾mi autentické 
nadšenie a viera v silu filiálnej tera-
pie. Z èoho to pramení?

AK: Možno je za tým skúsenosś 
s prácou s deśmi, ktoré vyrastajú bez 

vzśahov. Po skonèení vysokej školy som 
takmer dva roky pracovala vo vtedajšom 
dojèenskom ústave. Mala som spolu 
s kolegyòou na starosti skupinku detí 
v predškolskom veku. Upozoròujem, 
že vôbec nebolo bežné, aby šesś detí vy-
rastajúcich v detskom domove malo od 
pondelka do piatka pre seba dve tie isté 
osoby. Reagovali na to ve¾mi pozitívne, 
èo znamená, že sa prejavovali spontánne 
a boli na nás aj zlé (smiech). No postu-
pom èasu tie náznaky vzśahov (lebo to 
neboli skutoèné vzśahy), ktoré sa medzi 
nami vytvorili, prinášali drobné výsled-
ky. Pokúšali sme sa nieèo robiś s prob-
lémovými prejavmi správania, stimulo-
vaś ich vývoj a podobne. Už vtedy som 
sa pokúšala uplatòovaś v práci s deśmi 
prvky hrovej terapie. Ale bolo to ve¾mi 
nároèné obdobie a ja som sa po èase roz-
hodla odísś. 

Dnes tie dva roky práce v detskom 
domove považujem za nenahradite¾nú 
skúsenosś. Prišli sme na to, že v domo-
ve sa nedá robiś žiadna terapia. Deti si 
najprv potrebovali vytvoriś vzśah s rodi-
èom. Bez toho som ja, ako odborníèka, 
nemohla pre ne urobiś takmer niè.

    
Rozhovor pripravila Lenka Hujdièová

hujdicova@navrat.sk

Ïakujeme Dušane Priehradnej, vïaka 
ktorej sa dlhoroèné skúsenosti s použí-
vaním prvkov filiálnej terapie v Centre 
Návrat v Žiline šíria teraz po celom 
Slovensku.

f i l i á l n a  t e r a p i a

Vo filiálnej terapii sa pracuje prostredníctvom hry. V istom momente nastane zá-

mena rolí: Dieśa sa stáva tým, kto vedie rodièa. Rodiè sa stáva nato¾ko citlivým, že do-

káže nahlas pomenovaś emócie svojho dieśaśa. A terapeut nie je poèas terapie vôbec 

prítomný. O filiálnej terapii sme sa rozprávali s Adriánou Kvakovou, špeciálnou 

pedagogièkou, ktorá sa v Centre Návrat v Bratislave spolu so Zuzanou Petríkovou 

venuje rozvoju rodièovských zruèností u náhradných rodièov.
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v š e l i è o

Skupinka  je pre mòa ešte stále èa-
rovné slovo. To prvé, ktoré nám na-
padlo, keï sme sa pred rokmi – snáï 
trinástimi, súdiac pod¾a terajšieho 
veku môjho najstaršieho syna – zaèa-
li stretávaś.

Myslím, že túto myšlienku hodil 
do p¾acu Marek Roháèek z Návratu 
a ona sa nejako rýchlo ujala a narást-
la do podivuhodných rozmerov. Bolo 
nás možno šesś a priate¾stvá, ktoré 
buï vznikli alebo sa utužili vïaka 
skupinke, fungujú dodnes.

Pamätám si nesmiernu otvore-
nosś, s akou sme o svojich pocitoch, 
túžbach, nádejách aj sklamaniach 
hovorili. Hneï na zaèiatku sme za-
viedli pravidlo, že to, èo sme si jeden 
druhému zverili, sa zo skupinky von 
nevynesie. 

Skoro všetci sme mali èerstvo zve-
rené deti a tém bolo neúrekom. Ne-
smierne mi pomáhalo, že to, o èom 
som hovorila, sa stretávalo s pocho-
pením a s odozvou. Adopcia prvého 
dieśaśa prevrátila môj život naru-
by. Stretávania sa s psychologièkou 
v rámci „vyšetrovania“, èi sme vhodní 
potenciálni rodièia alebo nie, bolo ur-
èite prínosnejšie pre òu ako pre mòa. 
Ja som potrebovala hovoriś s ¾uïmi, 
ktorí mali s adopciou osobnú skúse-
nosś, a toto mi dala skupinka.

Èarovné bolo aj to, že sme si rozume-
li ako ¾udia, mali sme k sebe blízko, 
a tak aj všetky śažké situácie, ktoré 
sme prežívali, sme nejako podobne po-
pisovali a h¾adali možné východiská. 
Zo skupinky som domov chodievala 
mimoriadne obohatená a doteraz som 
všetkým zúèastneným vïaèná a viem, 
že aj vïaka tejto skúsenosti budeme 
maś k sebe vždy blízko.

Darina Mullenderová

Roky, mesiace, týždne, dni, hodiny vyplne-
né obrázkami a básnièkami. Tender ben-
der oèi toèí. Es ó es, slovenský pes. A keï 
sa povedalo:

„Zavedieme prísny režim!!!“
Deti sa pýtali:
„A to je èo za èudo?“
Tak z toho niè nebolo.
Ale z iného zas bolo.
O deväś mesiacov. Zaplnených papie-

rovaním, výsluchmi, posedeniami, tešením 
sa aj obavami z celkom neznámeho.

Neznámeho malého chlapèeka, trošku 
tmavšieho, lebo aspoò sèasti rómskeho, našli 
ho v domove, èo vôbec nepôsobil detsky.

Keï sa na neho šli pozrieś prvý raz, Jo-
hana povedala:

„Len aby k nám nepribehol a neskrí-
kol: ‚Mamièka, otecko, to som rád, že ste si 
akurát mòa vybrali!‘ Skapala by som.“

A Johanin on povedal:
„Len aby sa nestalo, že sa k nám nebu-

de chcieś ani priblížiś.“
Predtým bolo treba do detskej izby 

uplacírovaś tretiu postie¾ku.
„Kde ju dáme?“
Prvorodený s Dcérou premýš¾ali.
„Na schodisko,“ povedali.
Pár dní teda bola na schodisku.
„Nebude tam dieśatku zima na tých 

schodoch?“ pýtala sa Johana.
„Dajme ju na chodbu,“ povedal Prvo-

rodený.
Dcéra sa mraèila.
Ïalších pár dní zavadzala postie¾ka 

v chodbe. Potom v obývaèke. Po dvoch týž-
dòoch deti dovolili, keï Johana ani tato 
inak nedajú, aby teda bola v detskej izbe. 

Stáli v riadite¾kinej kancelárii. Šéfovala 
tam múdra, moletná rádová sestra. Otvo-
rili sa dvere. Iná mníška priviedla èosi vyše 
roèné chlapèa. Pevne stálo na bacu¾atých 
nohách. Prekvapené prítomnosśou dvoch 
neznámych ¾udí.

Johana si èupla, aby si lepšie videli do 
oèí.

„Ahoj.“
Chlapèa sa nehýbalo. Málinko sa scho-

valo za mníškin habit.
Johana vystrela ruku smerom k dieśa-

śu. V druhej mala hraèku. Ve¾kého plyšo-
vého medveïa.

„Poï ku mne. Aha, èo mám.“
Chlapèa si ich zmeralo poh¾adom. 

A pohlo sa smerom k nim. Budúcim rodi-
èom. Neistým krokom. Zastalo na polces-
te. Mlèky. Jeden kuk na toho chlapa, dru-
hý kuk na Johanu, tretí kuk na medveïa. 
A potom z polcesty prvé slovko:

„Blum.“
Vzali si ho teda v jedno letné popo-

ludnie domov. Aj navždy, aj na veèné veky. 
Smelo behal po záhrade s novými súro-
dencami a sesternicami. Keï sa pobrali 
dovnútra, ostal stáś uprostred trávnika. 
Sám. Malý. Johana ho pozorovala z okna. 
Preš¾apoval z nohy na nohu ako zviera 
dlho uväznené v klietke. Šla pre neho. Po-
dala mu ruku.

„Ty si moja tretia presná rana do brán-
ky. Èierna trefa. Bon voyage, Hetrik,“ šep-
kala mu, keï ho ukladala prvýkrát do jeho 
novej postie¾ky v detskej izbe.

Zuzana Mojžišová, úryvok z knihy: 
Bon voyage (Artforum 2010)

Mami,  a  je  t am vôbec sprcha?

s p o m i e n k y  n a  l e t o

Dlho som sa nevedela rozhodnúś, èo 
s prázdninami svojich detí. Váhala som 
tak dlho, až kým som nezistila, že obidva 
nám známe tábory sú už obsadené. Ale 
kdesi v håbke som cítila, že to najlepšie 
nás ešte len èaká…

Pár dní pred koncom školského roka 
mi písala priate¾ka, s ktorou nie a nie sa 
stretnúś, èi by som spolu s deśmi neprišla 
na pár dní na pobyt, ktorý organizuje. Už 
roky je koordinátorkou Klubu náhrad-
ných rodín v Leviciach, ktorý zastrešuje 
OZ Návrat, a aj toto leto sa rodiny plánu-
jú stretnúś na týždòovej dovolenke v de-
dinke Jabloòovce neïaleko Levíc. Beátku 
mám ve¾mi rada, a tak som nadšene de-
śom oznámila svoje rozhodnutie pridaś 
sa. Keïže sme mali oèakávaś skromné 
ubytovanie, radšej som dcéry pripravovala 
na suchý chlieb so salámou a rôzne mož-
né varianty podmienok bývania, nevediac, 
èo sa chystá. 

„Mami, a je tam vôbec sprcha?“ spýta-
la sa ma jedna z dcér s úzkosśou v hlase.

„Neviem, opýtam sa.“ 
„Keï tam nie je sprcha, ja nejdem!“
Informácie o pobyte sme si s Beátkou 

vymieòali v podobe sms-iek, tak som sa ne-
dozvedela ani to, èi mám èosi zabezpeèiś. Až 
v deò, keï sme pobalené èakali na odchod, 
mi priate¾ka so smiechom oznámila: 

„Áno, sprchy tam sú. Dokonca nové!“ 
Tak sme teda vyrazili.
V Jabloòovciach sme takmer nikoho 

nepoznali. Ubytovanie bolo síce jednodu-
ché, ale príjemné. Jedla habadej, zeleni-
ny a iných dobrôt pre deti tiež. Kuchyòu 
si vzali na starosti dve z mamièiek, deti 
a program my dve s Beátkou. Suma su-

márum – 5 dospelých, 16 detí. Tešila som 
sa na výlety a bola som oèarená prírodou, 
ktorá dedinku obklopuje. Deò èo deò 
som potom unikala do jej bezpeèia a na-
sávala to, èo mi roky chýbalo – jej farebné 
kontrasty, knísanie sa vysokej trávy, jasné 
nebo a pálivé slnko. Vnímala som všet-
ko, aj rozrytú zem po diviakoch pozdåž 
chodníka…

Po raòajkách sme sa každé ráno pre-
súvali na dvor, kde sme po skupinkách 
tvorili.

S farbami, keramikou, nádobkami 
sme sa rozložili na starodávnej roz¾ahlej 
studni, ktorá už dávno nikomu neslúžila. 
„Vedúca“ nás postupne zásobila všetkým 
možným i nemožným, na èo sa dalo lepiś 
èi ma¾ovaś. Deti nadšene vyfarbovali hli-
nených medvedíkov, servítkami oblepova-
li rôzne dózy… A keï sa nápady míòali, na 
dvore sme objavili staré škridle, ktorým 
sme vymýš¾ali nový dizajn.

Náš prvý výlet viedol k Báśovskej prie-
hrade. Nikto netušil, že dostaś sa tam 
v sprievode prudkého slnka bude zna-
menaś poriadny výkon… Netrvalo dlho 
a radosś z vytúženej vody zaèal prekrývaś 
tmavý mrak na oblohe, ktorý sa èoraz viac 
rozširoval. No priamo pod holým nebom 
a ïaleko od akejko¾vek dediny sme nemali 
šancu nájsś si nejaký úkryt. Rýchlo sme sa 
obliekli a vydali sa na cestu späś. Lenže 
kam? Pri poh¾ade na staruèkú dodávku, 
ktorú sme míòali, Beáte èosi napadlo.

„Poèkajte tu!“ prikázala a stratila sa 
medzi kríkmi. 

Onedlho sa vrátila s úsmevom na tvári. 
„Kto sa tu modlil? Tento pán nás vez-

me všetkých až do Jabloòoviec!“ 
S ú¾avou a vïakou som pozrela hore 

na èierne nebo. O krátku chví¾u nás už 
v aute sedelo všetkých sedemnásś…

Ïalší výlet sme pre istotu podnikli au-
tobusom. Napriek tomu niektorí dostali 
úpal a zaèalo ošetrovanie. Zvracanie, tep-
loty. Deti, ktoré sa za krátky èas zblížili, 
nechceli ani poèuś o návrate domov. Sta-
toène si odtrpeli všetko, èo úpal so sebou 
priniesol. Nevo¾nosti však pokraèovali aj 
na ïalší deò. Vtedy niektorým dievèatám 
zišlo na um, že nás v tej sk¾uèujúcej at-
mosfére potešia módnou prehliadkou. 
Dospelí pripravili aparatúru, deti vizáž. 

Päś a viacroèné dievèatká vlnili bokmi 
a medzi obecenstvo vyhadzovali umelé 
kvety. Aparáty cvakali, toèili sa neopako-
vate¾né zábery. Módna prehliadka mala 
úspech. Tiež prehliadka vodného mlyna, 
ktorú nakoniec absolvovali len tri mamy 
a dve deti. Ostatné neodolali neïalekému 
potoku, kde sa mohli riadne vyjašiś. Kým 
mamy obdivovali vo vnútri mlyna neto-
pierov, oni výskali nad rybièkami, rakmi, 
èi dokonca hadom v potoku.

Zo dòa na deò sme si na seba viac 
a viac zvykali a deti mi zaèali prirastaś 
k srdcu. Niektoré z nich stihli za svoj 
krátky život zakúsiś naozaj śažké chví-
le. Ako napríklad chlapec otcom surovo 
bitý, ktorému navyše zomrela milovaná 
mamièka. Dnes by bol strèený v detskom 
domove, nebyś muža, ktorý si ho zami-
loval a bojuje za svojho syna všade, kde 
je to potrebné. Tento chlapec sa ukázal 
ako obetavý mladý muž, chránil dievèatá 
pred śažkými kameòmi, èi nás všetkých 
pred vodou v potoku, keï sme ním chceli 
prejsś. Priamo pod našimi nohami nám 
všetkým staval most, kým on sám už mal 
premoèené topánky. Chví¾ami sa snažil 
obrniś tvrdosśou, no nedokázal skryś svo-
je statoèné srdce…

V deò odchodu sme si po rozlúèko-
vom guláši posadali, aby sme si ešte raz 
navzájom poïakovali, èi pochválili sa za 
nejaký dobrý skutok. Všetky deti spoloène 
zaspievali pieseò, ktorú pre nás rodièov 
potajme nacvièili. Pridali aj tú o puberte, 
aby sme ani na chví¾u nezabudli, èo nás 
èaká a neminie. A ja som si tu uvedomila, 
ako ve¾a sa mi za týchto pár dní dostalo. 
A tiež ako som rada, že pôvodné obidva 
detské tábory padli, aby sme sa doèkali 
toho najlepšieho. DETI, BOLI STE SKVELÉ! 
ÏAKUJEM!

Monika Turèeková (Znamenáèková)
náhradná mama
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Letný pobyt 
Asociácie náhradných rodín

s p o m i e n k y  n a  l e t o

Tak sme sa teda po rokoch opäś vybrali na 
letný pobyt, moje dve deti a ja. Navrátili 
sme sa do Hronca, na èo sa hlavne moje 
deti ve¾mi tešili. Pamätali si tie miesta 
a mali na ne pekné spomienky. A aj nás 
privítali takmer tie isté, len trochu vylep-
šené priestory, hojdaèky, ohnisko, tenisové 
kurty, v strede vstupnej haly pamätný bi-
liardový stôl, pri ktorom sme svojho èasu 
tàpli, aby naše deti, èo naò ledva doèiahli, 
nepotrhali plátno. Všetko akési menšie ako 
v pamäti mojich detí. A ve¾a pre nás nových 
¾udí, rodín s deśmi „v náhradke“ ako sme 
aj my. Deti tých, èo sme poznali, sme už 
nepoznávali, z drobcov sú vytiahnutí no-
hatí, rukatí pub.., huups, mládežníci. Ako 
aj tí moji. Bolo ich tam dosś. Spoznávali sa, 
okukávali, skúšali hranice vedúcich svojich 
skupiniek i rodièov. Minimálne dodržaś 
veèierku bolo śažké, vždy ešte bolo málo 
èasu na dorozprávanie. O èom sa rozprá-
vali, neviem, ale prežili ten èas intenzívne. 
Veèer padali od únavy. 

My, skupinka rodièov násśroèných, 
sme sa tiež ve¾a rozprávali, èasto práve 
o našich deśoch. O h¾adaní, zmenách 
v správaní i záujmoch tých našich mládež-
níkov, prichádzajúcom èase postupného 
odpútavania a preberania zodpovednosti, 

ktoré nám, rodièom, prináša obavy a neis-
totu. A s ú¾ubou sme sledovali rodièov, èo 
teraz tàpli nad biliardovým stolom, pre-
sviedèali deti, že sladkosti až po obede a že 
je èas spinkaś a prípadne èas skúsiś ísś sa 
hraś do skupinky rovesníkov, a tak sa na 
èas oddeliś od husto stráženej a strážiacej 
mamy. 

A za tým všetkým letno-táborovým ro-
dinným hmýrením jedna téma: náhradné 
rodièovstvo. Skúsenosti s úradmi a k¾uèka-
mi paragrafov Zákona o rodine, príchod 
zatia¾ ešte neznámeho dieśaśa do rodiny, 
špecifiká u nás stále nového a systémovo 
nedotiahnutého profesionálneho rodi-
èovstva, ako predísś, prípadne rozpoznaś 
a lieèiś stav vyhorenia,  èo s identitou zra-
neného dieśaśa, èo s deśmi s problémami 
v škole, k akým výchovným prístupom 
máme ako rodièia tendencie a èo s tým… 
Ešte že sme na podnet nášho školite¾a do-
centa Albína Škovieru naše dopoludòaj-
šie rodièovské stretnutie zaèínali a konèili 
spievaním hitov z našej mladosti. 

Bolo fajn byś na dovolenke s ¾uïmi, èo 
majú podobné starosti a radosti a môžu 
sa zdie¾aś. 

Alica Rosová

Ide o psychoterapeutickú metódu, kto-
rá pracuje s rozširovaním a zužovaním 
vedomia prostredníctvom zamerania 
pozornosti (koncentratívna) na pohyb, 
a to pohyb v rôznych rovinách:
• fyzickej (ide o chôdzu v priestore, 

posed, postoj, vnímanie pohybujú-
cich sa èastí tela…);

• emocionálnej (ide o vnímanie nála-
dy, zmien v prežívaní, „cítení sa“…); 

• kognitívnej (ide o myšlienky, názo-
ry, spomienky, nápady, asociácie, 
ktoré sa vynárajú v našej mysli…).
K „pohybu“ na týchto rovinách sa 

využíva priestor miestnosti a predmety 
ako deky, palice, lopty, povrazy i iné. Pri 
práci s dieśaśom je samozrejme v popre-
dí hra, ktorá je však terapeutom presne 
štruktúrovaná. Terapeut òou oslovuje 
jednak problém, s ktorým dieśa prichá-
dza, a taktiež jeho silné èasti, zdroje, aké-
si zdravé jadro osobnosti. V terapeutickej 
situácii môže tak byś èloveku ponúknutá 
nová uzdravujúca a sebarozvíjajúca skú-
senosś. Akási opravná skúsenosś, ktorá 
môže byś prenesená a využitá v živote 
klienta.

Metóda vychádza zo skúsenosti is-
tej „pamäti tela“ – v našom tele, moz-
gu sú uložené prežité situácie v podobe 
emocio nálne nabitých spomienok, kto-
ré môžu problematizovaś naše duševné 
zdravie, ak sú negatívne, alebo ho na-
opak podporovaś, ak sú pozitívne, pod-
porujúce náš zdravý vývoj.

KPT môže pomôcś riešiś, lieèiś alebo 
pozitívne ovplyvòovaś aj tieto śažkosti:
• partnerské, vzśahové a rodinné 

problémy, ktoré vyplývajú napr. 
„z toho, èo nie je v rodine vypoveda-
né“, preto je výborne využite¾ná pri 
práci s rodinou;

• tzv. psychosomatické poruchy 
(t.j. telesné poruchy spôsobované 
psychickými príèinami) – problémy 
so srdcom tráviace śažkosti, bolesti 
hlavy…;

• neurotické poruchy;
• problémy prispôsobenia sa vyplýva-

júce zo zvláštností povahy klienta/
pacienta;

• depresie, úzkosti a strachy;
• závislosti na alkohole, drogách (lieè-

ba je možná len v èase abstinencie); 

• poruchy príjmu potravy (anorexia, 
bulímia, obezita); 

• psychotické poruchy (po akútnej 
fáze ochorenia); 

• sebaspoznávanie a sebaskúsenosś 
zamerané na rozvoj osobnostného 
potenciálu, prevenciu a zvládanie 
stresu. 

S koncentratívnou pohybovou terapiu 
sa môže pracovaś v individuálnej psy-
choterapii (terapeut a jeden klient) alebo 
aj skupinovo. Metóda patrí do skupiny 
hlbinne orientovaných psychoterapeutických 
metód (akceptuje koncept nevedomia, 
prenosu a protiprenosu, obrany a odpo-
ru), využíva však aj prvky humanistickej, 
behaviorálnej a systemickej psychotera-
pie. Je nábožensky, svetonázorovo a po-
liticky neutrálna, kladie dôraz na slo-
bodnú vo¾bu a osobnú zodpovednosś, 
podporuje autonómiu klienta. Prakti-
zujú ju v metóde vyškolení a školiaci sa 
lekári – psychiatri, klinickí a poradenskí 
psychológovia, lieèební a špeciálni pe-
dagógovia, sociálni pracovníci a iní ak-
ceptovaní odborníci v oblasti duševného 
zdravia. 

Kontakt: Mgr. ¼ubica Kordošová, 
mobil: 0907 386614, 
Bradáèova 7, 851 02 Bratislava, 
lubica@kordos.net, www.antistres.sk

Mgr. ¼ubica Kordošová je psychoterape-
utka a špeciálna pedagogièka s 18-roènou 
praxou. Venuje sa práci s dospelými a deś-
mi. Ukonèila Pedagogickú fakultu UK 
v Bratislave v odbore špeciálna pedagogi-
ka. Pracovala v psychiatrickej nemocnici 
P. Pinela v Pezinku, v Montessori súkrom-
nej materskej škôlke ako špeciálny peda-
góg. Od roku 2003 pracuje v súkromnej 
praxi. Špecializuje sa na pohybové terape-
utické techniky. Od roku 1990 je èlenkou 
Slovenskej psychoterapeutickej spoloè-
nosti, od roku 2000 èlenkou Slovenskej 
spoloènosti pre Koncentratívnu pohy-
bovú terapiu (KPT) a èlenkou komory 
iných zdravotných pracovníkov (SKIZP). 
Je výcvikovou terapeutkou v KPT. 
Absolvované vzdelanie: 
• 2001 – 2002 kurz pedagogiky 

M. Montessori
• 2000 – 2005 výcvik v koncentra-

tívnej pohybovej terapii (W. Uhlir, 
H. Illchman, D)

• 2004 – 2005 Celostný prístup k LMD, 
k poruchám uèenia, pozornosti a hy-
peraktivite (S. Emmerlingová, CZ)

• 2004 Masáže detí a kojencov (Neera 
T. Paine,USA)

• 2006 Lezenie ako základ grafomo-
toriky (V. Kleplová, CZ)

• 2010 Krátkodobá terapia orientova-
ná na riešenie (H. Delluci, F).

Koncentr at í vna pohybová ter apia  (KPT)

 p r e d s t a v u j e m e  t e r a p e u t o vDo tvoje j  (detskej) 
knižnice

BLUE 
BALLIETT: 
Záhada 
Calderovej hry 
(preložila 
Jana Juráòová)
Slovart 2009

Máte radi napína-
vé príbehy? Máte 
radi príbehy plné 

zvláštnych náhod a preèudesných zvra-
tov? Ak áno, tak knižka Záhada Caldero-
vej hry je ako stvorená pre vás. 

Príbeh je o chlapcovi Calderovi Pil-
layovi, ktorý sa so svojím otcom vydá 
na ïalekú cestu z Ameriky do malého 
mestaèka v Anglicku, v ktorom sa ne-
èakane objaví zvláštna socha slávneho 
umelca Alexandra Caldera. Toto die-
lo, umiestnené uprostred námestia, 
hrdinu mimoriadne priśahuje. ¼udia 
v mesteèku však k soche neprechová-
vajú výnimoène priate¾ské city. Chlapec 
ani socha akoby na toto miesto nepat-
rili. A v jednu noc Calder aj socha neèa-
kane zmiznú...

AGATHA 
CHRISTIE: 
Deset malých 
èernouškù 
Knižní klub, 
2009

Ak máte radi aj 
detektívky, urèi-
te si vašu pozor-
nosś získa kniha 
Desaś malých èer-
noškov od slávnej 

pr vej dámy detektívneho žánru Agathy 
Christie. 

Možno poznáte anglickú pesnièku 
o malých èernoškoch, ktorých bolo na 
zaèiatku desaś, ale potom postupne 
vždy jeden zmizol, ubúdali, ubúdali – 
až neostal žiaden. V tejto knihe – tak 
ako v pesnièke – ubúda hostí v luxus-
nom hoteli na osamelom ostrove, búr-
kou odrezanom od okolitého sveta. 
Akási diabolská sila ženie pod¾a vo-
pred pripraveného plánu jedného po 
druhom do záhuby. Kam sa však podel 
páchate¾? 

¼ubica Kordošová
ilu

st
ra

èn
é 

fo
to

ilu
st

ra
èn

é 
fo

to



s t r a n a  2 2 n e b y ś  s á m  |  d e c e m b e r  2 0 1 0 n e b y ś  s á m  |  d e c e m b e r  2 0 1 0 s t r a n a  2 3

K l u b y  –  è i n n o s ś  –  o z n a m y

Niekedy sa zdá, že zvládnutie niektorých 
problémov je naozaj nad naše sily. 

Ak je to aj váš prípad, neváhajte a vy-
h¾adajte odbornú pomoc. Každý sa môže 
ocitnúś v ne¾ahkej situácii.

Aj sv. Pavlovi sa stalo, že bol „nad mieru, 
nad svoje sily preśažený, takže si až zúfal nad 
životom“. (2. Kor. 1, 8)

Problémy sa v živote vyskytnú, v terapii 
sa vám ich môže podariś lepšie zvládnuś.

Mgr. A. Madlena Rjabininová ,
certifikovaná psychoterapeutka, zapísaná 
v zozname Slovenskej psychoterapeutickej 
spoloènosti. Vyštudovala odbor Sociál-
na práca so zameraním na psychologickú 
starostlivosś o èloveka, absolvovala výcvik 

v systemickej terapii (1400 hodín) a ïalšie 
vzdelávacie kurzy a výcviky (logoterapia, sys-
tematické vzdelávanie pre neštátne subjekty 
poskytujúce sociálne služby zamerané na ich 
kvalitu, neverbálne techniky a psychogym-
nastika, hospice palliative care study semi-
nar in Britain, sociálny poradca, integrovaná 
psychoterapia dnes, manažment v dobrovo¾-
níctve, psychoonkológia). Pracovala v hospi-
covej starostlivosti, v klube Návrat v Nitre 
a v Stredisku pre pomoc tehotným ženám 
v kríze. V súèasnosti pracuje okrem iného 
s onkologickými pacientmi v Lige proti ra-
kovine. Vychádza zo systemického prístu-
pu, kde sa formou rozhovoru kladie dôraz
na rozvíjanie klientových vlastných mož-
ností. Terapeut je s klientom v rovnocennom 

vzśahu, v ktorom klient je odborník na svoj 
problém a terapeut na vedenie rozhovoru. 
Iba klient vie, ktoré riešenie jeho problému 
je pre neho vyhovujúce, a terapeut mu po-
máha toto riešenie objaviś.

Konzultácie po telefonickom alebo 
mailo vom dohovore v Nitre. 

Kontakt: Tel. 0905 383 203 
Mail: madla.rjabininova@gmail.com

Kedy je vhodné sa stretnúś s kouèom? 
Keï neviete èo spraviś, keï ste už všeli-

èo vyskúšali a s výsledkom nie ste spokojní. 
Ak v poslednej dobe je to pre vás stále śažšie, 
chcete sa porozprávaś, ujasniś si vašu situá-
ciu, lepšie sa v nej vyznaś, prípadne spraviś 
rozhodnutie 
V èom vám môže byś kouèovací rozhovor uži-
toèný?

Že získate pre vás zrozumite¾né predsta-
vy, èo chcete s vašou situáciou robiś. Získate 
porozumenie, preèo sa veci dejú a aké ich 
chcete maś v budúcnosti. 
Kto je to kouè?

Kouè je èlovek, ktorý je vytrénovaný v kla-
dení užitoèných otázok. Pomocou otázok 

vedie rozhovor tak, aby sa klient mal mož-
nosś zamyslieś sa nad témou, ktorú prináša 
na stretnutie a efektívne objavoval riešenie. 
Kouè pozorne poèúva, sleduje, aký cie¾ v pri-
nesenej téme chce klient dosiahnúś.
Aké sú podmienky spolupráce?

Prvé stretnutie je bez úhrady, po dohode 
termínu, pracujeme 90 min. Po absolvovaní 
prvého stretnutia na základe rozhodnutia 
klienta je možná dohoda o následných pod-
mienkach spolupráce. 
 
Natália Kušnieriková, 
pôvodným povolaním etnografka, vyme-
nila múzejné zbierky za prácu s ¾udmi, od 
roku 1996 pracuje s ¾udmi a vo vzdelávaní, 
doplnila si vzdelanie a venuje sa tréningom, 
kouèovaniu, konzultovaniu o témach z pra-
covného i rodinného prostredia. Je èlenkou 
Slovenskej asociácie kouèov. 

Kvalifikácia:
• 1997 – 1998 Kurz pre mediátorov (PDCI) 
• 1999 Tréning pre trénerov – ¼udské prá-

va (Council of Europe)
• 2004 – 2005  Príprava trénerov pre tra-

dièné tréningy a facilitatívne uèenie vo 
vzdelávaní dospelých (certifikát akredito-
vaný Ministerstvom školstva)

• 2000 – 2004 Sebapoznávací dlhodobý 
výcvikový kurz v rodinnej terapii – Vir-
ginia Satir (certifikát)

• 2005 Kvalifikovný lektor vzdelávania do-
spelých v Slovenskej a Èeskej republike 

(certifikát vydaný AIVD, Univerzita Ko-
menského Bratislava)

• 2006 – 2007 Co/Man, 1. systemická, spol. 
s.r.o. Banská Bystrica. Systemický manaž-
ment a kouèovanie (osvedèenie o získanom 
vzdelaní s celoštátnou platnosśou)

• 2007 ARK Consulting, s.r.o.Tréning 
kouèov. / Princípy poradenskej èinnos-
ti a kouèingu, individuálny kouèing, 
skupinový kouèing. (Osvedèenie o získaní 
vzdelania s celoštátnou platnosśou)

• 2007 – 2009 Inštitút systemického vzde-
lávania, Praha. Párové poradenstvo

• 2010 práca s klientom v odpore 
• 2010 seminár s Hellen Deluci, práca 

s traumatizovaným klientom
• 2010 K¾úèové kompetencie kouèov po-

d¾a ICF
Priebežne absolvuje výcviky v oblasti 

sebarozvoja a práce s kleintom, zameranej 
na systemický prístup.

Kontakty:
Mgr. Natália Kušnieriková
0905 792 145
0903 643 904
natalia.kusnierikova@fbe.sk
èlen Slovenskej asociácie kouèov

Kristína Poláková
dlhoroèná trénerka a konzultantka FBE, 
matka 4 detí
0903474831
kristina.polakova@fbe.sk

Systemický  pr ístup ako forma 
rozhovoru

Kouèingový  rozhovor  –  j e  už i toèná pomoc

Klub náhradných rodín Levice
Klub mal 5-mesaènú prestávku, keïže sme 
priestor, v ktorom sa konali klubové stret-
nutia, rekonštruovali. Každá rodina prispe-
la svojou prácou, aby priestor nadobudol 
novú tvár. Využívame priestor materského 
centra. V spolupráci s nimi sme menili plas-
tové okná, inštalovali podlahové kúrenie, 
stierkovali, ma¾ovali a vylepšovali a vylep-
šovali, v záhrade nám pribudol altánok 
a nová preliezaèka.

Pretože sme priestory nemohli využívaś 
kvôli rekonštrukcii, klubová èinnosś fungo-
vala nasledovne: 
— Boli sme na výlete v Budapešti, navštívili 

sme spoloène ZOO a Tropikárium.
— Zorganizovali sme týždenný pobyt 

v Jabloòovciach pre deti s rodièmi, 
ale aj deti bez rodièov, to je taká vzá-
jomná výpomoc: „Ja postrážim tvoje deti 
a potom ty postrážiš moje deti.“ 

— Leto sme ukonèili spoloènou gulášovou 
sobotou v Jablonovciach, kde sa zúèast-
nila väèšina èlenov klubu.

Prvé klubové stretnutie vo vynovenom 
priestore bolo 22. 10. 2010. 
Koordinátorka:Beata Konkoliová

Klub náhradných rodín Dubnica n/Váhom 
Klub náhradných rodín v Dubnici nad Vá-
hom sa od septembra 2010 presśahoval 
do Nem šovej, kde sa náhradné rodiny stre-
távajú na Základnej škole Janka Palu každý 
tretí piatok v mesiaci o 16,00 hod. Na klube 
sa pravidelne stretáva viac ako 10 rodín.
Koordinátorka klubu: Zitka Kebísková. 
Ak chcete vedieś termíny stretnutí 
na tento rok, ozvite sa jej na telefónne èíslo: 
0905234854.

Klub Návrat Košice
Podarilo sa nám vytvoriś rodièovskú sku   pin-
ku pre matky s deśmi do 2 rokov. Stretávali 
sme sa pravidelne každý druhý štvrtok od 
9,00 do cca 11,00 h v èajovni UPC. Riešili 
sme aktuálne problémy: od zdravotného 
stavu detí èi oèkovania cez sociálne zabezpe-
èenie osamelých matiek až po pripravenosś 
detí a mamiek na vstup do materských 
škôl… Stretávali sme sa aj cez prázdniny, 
chodili sme na kúpaliská, na ihriská, do lesa. 
Tento školský rok stretávanie pokraèuje.

S ostatnými náhradnými rodièmi sme sa 
stretávali každý prvý piatok v mesiaci. Úspeš-
né boli témy adoptívne dojèenie, biologická 
rodina dieśaśa a výlet do ZOO, Mikuláš.
Koordinátorka: Beba Košíková

Klub náhradných rodín Bratislava
Kluby náhradných rodín v Bratislave fungujú 
každý prvý piatok na ZŠ Grösslingova.
Koordinátorka: O¾ga Hátasová a Katarína 
Kuchśáková.

Bratislavské skupinky
Od septembra 2010 sa zaèali stretávaś 
dve svojpomocné skupinky náhradných 
rodièov. Prvá je pre manželské páry, ktoré 
prijali dieśa do svojej rodiny.
Koordinátorky:  Eòa Melnová a Katarína 
Kuchśáková.
Druhá skupinka je pre náhradné matky, 
ktoré samy vychovávajú deti. 
Koordinátorky:  O¾ga Hátasová a Alica 
Rosová.

Tohtoroèný letný pobyt náhradných rodín
Asociácia náhradných rodín zorganizovala 
v auguste 2010 letný rekreaèno-vzdelávací 
pobyt pre náhradné rodiny v Hronci. Na 
pobyte sa stretlo 31 rodín. Program pre deti 
malo na starosti 15 dobrovo¾níkov, ktorým 
ïakujeme za ich ochotu tráviś èas s našimi 
deśmi. Na programe pre rodièov spolu-
pracoval Albín Škoviera, Lenka Hujdièová 
a Katarína Kuchśáková. Pobyt podporili 
Nadácia J&T a Rotary Klub Bratislava. 

Katarína Kuchśáková

ANR a grant
Asociácia náhradných rodín získala grant 
z grantového programu Hlavného mesta 
Bratislava na podporu a vzdelávanie dob-
rovo¾níkov v Bratislavskom kraji. Projekt 
s názvom Silní do života je podporený 
sumou 300 eur. Projekt vypracoval Rado 
Petija, ktorý študuje v Bratislave a je 
aktívnym dobrovo¾níkom bratislavského 
klubu a spolupracuje aj s centrom Návrat 
v Prešove a je dobrovo¾níkom klubových
stretnutí v Prešove.

Katarína Kuchśáková

ANR a medzinárodný projekt
Asociácia náhradných rodín je partnerom 
v medzinárodnom projekte s Èeskou 
asociáciou náhradných rodín podporenom 
z Európskeho sociálneho fondu v Èeskej 
republike a Ministerstvom práce a sociál-
nych vecí Èeskej republiky, z operaèného 
programu ¾udské zdroje a zamestnanosś. 
Cie¾om projektu je spolupráca pri utváraní 
vzdelávacích programov pre náhradných 
rodièov, ktoré budú smerovaś k posilneniu 
kompetencií náhradného rodièovstva a har-
monizácii rodinného a profesionálneho 
života a úspešného vstupu na trh práce. Pro-
jekt bude trvaś od októbra 2010 do mája 
2013, koordinátorkou projektu za Asociáciu 
náhradných rodín je Mária Kerekešová. Do 
projektu budú zapojení náhradní a profesi-
onálni rodièia zo Slovenska. Je to naša prvá 
medzinárodná spolupráca, výstupy z tohto 
projektu budú prezentované na odborných 
konferenciách a na medzinárodnej konfe-
rencii, ktorá je súèasśou projektu.

Katarína Kuchśáková
.

Milí èitatelia,
v èasopise Nebyś sám èíslo 2 z roku 
2009 a na stránke www.anr. sme Vás 
informovali, že sme sa rozhodli zaviesś 
predplatné na èasopis, pretože z finanè-
ných dôvodov bolo ohrozené jeho vy-
dávanie. 

Po roku môžeme zhodnotiś, že èa-
sopis Nebyś sám si predplatilo iba 43 
èitate¾ov, hoci èasopis posielame na 850 
adries. Tým, ktorí si Nebyś sám pred-
platili, ïakujeme. Ako však naznaèujú 
vyššie uvedené èísla, vec nie je voèi nim 
spravodlivá, preto sme sa rozhodli tým 
èitate¾om, ktorí nám poslali peòažné 
príspevky na vydávanie èasopisu (v hod-
note 10 eur) vrátiś ich vklad v podobe 
darèekovej poukážky na nákup kníh 
v kníhkupectve Artforum.

Èasopis Nebyś sám sa k Vám teda opäś 
bude dostávaś zadarmo, podarilo sa 
nám získaś nejaké finanèné zdroje na 
jeho vydávanie na toto èíslo i budúci 
rok. Ak sa však èasopis opäś podarí 
rozbehnúś a vydávaś ho pravidelne, ví-
zia do budúcnosti naznaèuje, že bude 
nevyhnutné, aby sa na existencii Nebyś 
sám finanène (a povinne) podie¾ali aj 
èitatelia, teda èasopis sa pravdepodob-
ne stane predajnou záležitosśou. 

Samozrejme budeme radi, ak nás 
budete už aj v tomto prechodnom èase 
podporovaś aj finanène – dobrovo¾ný 
finanèný príspevok na vydávanie èaso-
pisu je stále aktuálny, èíslo úètu je ne-
zmenené a je na zadnej strane èasopisu.

Vážime si Vašu dlhoroènú pria-
zeò, Vaše podnety, tvorivú spoluprácu 
a veríme, že ostanete našimi vernými 
èitate¾mi.

Redakèná rada

 p r e d s t a v u j e m e  t e r a p e u t o v

Madla Rjabininová

Natália Kušnieriková
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Pod mostom

Na moste sa šmýka. Treba si dávaś po-
zor. Dolu vidno labute. Keï bol Dobroš 
malé decko, chodieval v nede¾u popolud-
ní u nich doma pri jazere s rodièmi kàmiś 
labute. Ako ho to vzalo, tá spomienka. 
Mal by zavolaś domov, ako sa majú. Keï 
zavolá, vyèítajú mu, že vraj zostal namys-
lený v tomto ve¾kom meste. Hm. Zapar-
kuje auto a zlezie dolu pod most.

Labute plávajú k brehu, èakajú, že im 
nieèo hodí. Uvedomí si, že niè nemá. To 
je škoda. Nemá nieèo v aute? Mohol by 
ich nakàmiś. Aj keï, vraj sa to nemá, po-
èul èosi také, že sa potom nerozmnožujú. 
Platí to aj na mòa? pomyslí si Dobroš. 
Dobre ma kàmia, preto sa nerozmnožu-
jem? Zaženie tú myšlienku. Veï v kàdli 
sú aj mladé labute, také špinavo sivé, asi 
tohtoroèné, takže sa rozmnožujú. 

Dobroš si spomenie na škaredé ká-
èatko. Ako mal tú rozprávku rád. Ako to 
káèatko ¾utoval. A ako, hm, ako je to už 
dávno.

Skôr než sa stihne otoèiś, aby sa vrátil 
k autu, všimne si, že pod obrovským betó-
novým pilierom mosta èosi dymí. Prejde 
ešte kúsok, aby mohol zboku vidieś, èo tam 
je. Ach, no jasné, bezdomovecké eldorádo. 
Br. Ako tam môžu v tej zime vydržaś?

Dobroš sa díva smerom k ohníèku, je 
tam akýsi pelech. Radšej sa tam ani ne-

priblíži. Èo ak ich je viac a budú od neho 
nieèo chcieś? Zrazu sa strhne – ved¾a neho 
stojí mladý chalan.

„Zdravíèko,“ povie Dobrošovi.
„My sa poznáme?“
„Ja vás poznám, boli ste na tom ve-

èierku pred dvoma rokmi – koncert de-
ciek z decákov – pamätáte? Vaša firma to 
sponzorovala, vy ste tam boli ako jeden 
z tých – organizátorov.“

Dobroš zaloví v pamäti. Každý rok sa 
také koncerty usporadúvajú v tom naj-
väèšom cirkuse pred Vianocami. Ve¾ká 
sláva, sponzori sa predbiehajú, logá sa 
mihajú, všetci slzia od dojatia nad svojou 
dobrotou. Vždy je s tým kopa roboty, ale 
Dobroš nemôže odmietnuś, lebo by sa na 
tom nabalil niekto iný. Telka, celebrity, 
úsmevy, deti, èo sú chví¾u slávne. Pred-
vianoèný folklór. Díva sa do tváre tomu 
chalanovi, môže maś tak dvadsaś.

„Ja som tam spieval a hral na gitare.“
„Poèkaj, ty si ten…“ 
„Rudo.“ Naèahuje k Dobrošovi tro-

chu špinavú ruku. Dobroš má, našśastie, 
rukavicu, a tak mu, aj keï váhavo, podá 
ruku.

„Jasné, už viem. Ty si tá hviezda.“ To 
bol talent! Teda asi aj je. Bohovský hlas, 
všet ci mu tam predpovedali ve¾kú karié-
ru.

„A kde si teraz? Spievaš niekde? Uchy-
til si sa?“

Rudo mávne rukou smerom k pilieru: 
„Som tu, pod mostom.“

Dobroš sa na neho díva, v hlave má 
prázdno. Rozumie tomu dobre, alebo 
nieèo nepochopil?

„Ty si…“
„Som bezïák.“
„Preèo?“
„Odišiel som z domova, nemal som 

kde bývaś, nenašiel som si robotu. Po 
tom koncerte mi všelièo s¾ubovali, ale niè 
z toho nebolo. Nemal som šaty, aby som 
mohol ísś na konkurz.“

„Si tu sám? Myslím pod tým mos-
tom.“

„Niekedy sa niekto pridá. Bol som aj 
v ubytovni. Chví¾u som robil, potom zasa 
nerobil. Chcel by som spievaś.“

„Tu prechladneš, znièíš si hlas. A gi-
taru máš?“

„To nebola moja, zostala v domove.“
„A nemohol si tam zostaś?“
„No, nie, už som nechodil do školy. Vy 

by ste mi nemohli nejako pomôcś?“
Dobroš premýš¾a – èo by mohol uro-

biś? V hlave mu búši otázka – preèo si ten-
to èlovek nemôže pomôcś sám, keï má 
taký talent? – ale neodhodlá sa vysloviś 
ju nahlas. Mohol by, èo by vlastne mo-
hol? ¼utuje, že vôbec išiel sem pod most. 
Preèo sa, doèerta, ten mládenec nevzoprie 
osudu, pomyslí si. Taký talent. 

Dobroš vytiahne bankovku, podá ju 
Rudovi. „Kúp si nieèo. Nájdi si nejakú 
ubytovòu, prihlás sa na hodiny spevu, 
zamestnaj sa, rob nieèo.“ Dobroš otàèa 
bankovku. Rudo nereaguje.

„Hovorili mi, že cestu k sláve mám 
otvorenú. Nemohli by ste sa za mòa pri-
hovoriś?“

„Porozmýš¾am,“ povie Dobroš váha-
vo. „Ale nes¾ubujem,“ dodá rýchlo, keï 
si predstaví, ako ho tu Rudo bude každý 
deò vyèkávaś. „Aspoò toto si vezmi, nieèo 
si kúp.“

Rudo vezme peniaz, poïakuje a po-
zrie Dobrošovi priamo do tváre. Potom 
si priloží dva prsty k špinavému šiltu nad 
èelom, otoèí sa a odkráèa k pelechu pod 
mostom.

Labute plávajú k Rudovi, èakajú, že 
im nieèo dá. Rudo vytiahne z kabáta kú-
sok chleba a hodí ho medzi ne. Možno 
sa aj pobijú, premýš¾a Dobroš. V ústach 
má akúsi èudnú pachuś. Èo ak som sa od 
neho nakazil, pomyslí si. Brr. Preèo sa tak 
opustil? Ale veï ja nemôžem zachrániś 
celé ¾udstvo, povie si v duchu a odkráèa 
smerom k autu. Bude musieś ísś niekam 
do baru, aby spláchol tento nepríjemný 
zážitok.

Jana Juráòová

Pôvodne uverejnené na (ve¾mi zaujímavej) 
stránke organizácie OBÈAN, DEMOKRACIA 

A ZODPOVEDNOSŤ www.diskriminacia.sk
http://www.diskriminacia.sk/?q=forums/stories
Úryvok z knihy Dobroš sa nemusí zastreliś 
(Aspekt 2010)
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Pomôcś môže každý, aj keï nie každý prijme dieśa z detského domova do svojej rodiny. 


