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pripraví dostatočné podmienky pre bezdomovcov tak, aby sa mohli zamestnať. Bolo to tvorivé obdobie plné nápadov. V tom čase v Bratislave neexistovali podobné projekty a väčšina aktivít sa sústreďovala len na
poskytnutie základných služieb - prístrešku, stravy a prípadne ošatenia.
O to väčšia bola naša túžba ponúknuť aspoň niektorým bezdomovcom aj
niečo viac, ako len zabezpečenie životných potrieb. Naša spoločnosť akoby
degradovala bezdomovca na živočícha so základnými pudmi. S presvedčením, že aj bezdomovec potrebuje viac, ako sa najesť a prespať, prišla na svet
v iných krajinách už dávno praktizovaná myšlienka. Bezdomovcovi možno
ponúknuť aj socializáciu a postupné začleňovanie do spoločnosti. Je dokonca možné, aj reálne, aby sa dlhodobo zamestnal.
Vznikol tak projekt Krištof. V nasledujúcich riadkoch publikácie Vám priblížime jeho filozofiu a aktivity. Radi by sme tiež odovzdali naše skúsenosti a poznatky o zamestnávaní bezdomovcov. Ďalšie časti publikácie tvoria
osobitné štúdie pedagógov Katedry sociálnej práce v Bratislave a dotýkajú sa problematiky individuálnej a skupinovej práce s bezdomovcami. Publikácia má za cieľ jednoduchou manuálovou formou priblížiť niektoré formy sociálnej práce s bezdomovcami. Prajeme inšpiratívne čítanie.
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Beňová, N.:

Projekt Krištof
a stratégia zamestnávania
bezdomovcov
Stručná charakteristika projektu a ciele
Projekt Krištof
Hlavným cie¾om projektu bolo vytvorenie komplexného resocializaèného programu pre ¾udí bez
domova so zámerom zvýši ich šance uplatni sa a udra na trhu práce. Vychádzali sme z pred−
pokladu, e bezdomovectvo postihuje èloveka na viacerých úrovniach. Problémy, ktoré musí rie−
ši, sú rôzneho charakteru − od bytových, cez zdravotné, psychické, komunikaèné, sociálne, a
po pracovné. Ak sa neriešia súèasne, navzájom sa cyklia a udriavajú. Komplexným resociali−
zaèným programom sme rozumeli súèasné riešenie viacerých problémov naraz prostredníctvom
kombinácie štyroch programov: Programu chráneného zamestnávania (získavanie pracovných
zruèností, alternatívy doèasnej práce, umiestòovanie na trh práce), Programu chráneného býva−
nia (poskytnutie chráneného bývania v dvoch stupòoch − ubytovòa a byt), Programu prekonáva−
nia bariér (získavanie sociálnych zruèností − tréningy) a Preventívneho programu (podpora socia−
lizácie u zamestnaného klienta a prevencia návratu na ulicu).
Hlavnou myšlienkou projektu bolo ponúknu klientovi kvalitnú a dlhodobú sociálnu prácu za−
meranú na postupné dosahovanie cie¾ov vedúcich k zaèleneniu do spoloènosti a zároveò mo−
nos rieši viaceré svoje problémy súèasne.

Ciele projektu
Navrhnutými aktivitami sme chceli dosiahnu naplnenie nasledovných cie¾ov:
à rozvoj sociálnych a komunikaèných zruèností klienta
(odstránenie sociálnych a komunikaèných bariér)
à rozvoj sebavedomia a posilnenie sebaúcty klienta
à získanie a udranie pracovných návykov
à získanie praxe alebo vzdelania potrebného pre zamestnávate¾a
à zaradenie do ivota spoloènosti prostredníctvom chráneného bývania
à zvýšenie moností uplatni sa na trhu práce
à umiestnenie klienta na trh práce
à rozvoj podmienok pre zapojenie klienta do plnohodnotného ivota spoloènosti
à prevencia opätovnej straty zamestnania klienta (podpora sociálneho ukotvenia klienta)
Pri napåòaní jednotlivých cie¾ov sme samozrejme zoh¾adòovali konkrétneho èloveka a jeho indi−
viduálne danosti a monosti. Koneèným a najvyšším cie¾om projektu bolo zaèlenenie klienta do
plnohodnotného ivota spoloènosti.
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Charakteristika organizácie a klientov
o.z. Proti prúdu
Organizácia Proti prúdu sa vdy zameriavala na aktiváciu klienta a posilnenie jeho sebadôvery
a sebaúcty ponúknutím takých sluieb, pri ktorých musel vynaloi vlastnú aktivitu na riešenie
svojej situácie. Keï sme rozbiehali projekt Krištof, mali sme u trojroènú skúsenos s projektom
poulièného èasopisu Nota bene. Okrem monosti predáva èasopis sme poskytovali aj ïalšie
sluby, napr. poradenstvo, prístup na internet, preplácanie zdravotných nákladov klienta, kultúrne
aktivity a pod.. Zdruenie malo vlastnú malú kninicu, divadlo èi futbalový krúok. Taktie sme
našim klientom v tom èase zabezpeèovali komunikaèné tréningy.

Klienti projektu Krištof
Krištof bol urèený pre predajcov Nota bene. Predpokladali sme, e ak bezdomovec prejavil
to¾ko aktivity pri riešení svojej situácie, e zaèal predáva èasopis, bude moné na to nadviaza.
Klienti pri predaji èasopisu prekonávali sociálnu izoláciu kadodenným kontaktom s kupujúcimi na
ulici. Vïaka predaju Nota bene rozvíjali svoje komunikaèné zruènosti, získavali podporu okolia, od
priate¾stiev, a po konkrétne pracovné ponuky. Na druhej strane, pri príprave projektu sme zoh¾ad−
òovali aj slabé stránky cie¾ovej skupiny. Za najzávanejšie sme povaovali:
à sociálne vyèlenenie − absenciu zapojenia sa do plnohodnotného ivota spoloènosti
a absenciu blízkych sociálnych väzieb
à zvyk na štýl ivota na ulici
à slabú sebadôveru a vô¾u prekonáva prekáky
à úzky repertoár riešenia konfliktných situácii (agresia, únik), ddlhodobú psychickú
frustrácia a stres
à byrofóbiu
à neadekvátne vzdelanie èi prax nezodpovedajúcu poiadavkám trhu práce
à nepostaèujúci príjem, ktorý neumoòuje hradi ubytovanie
à problémy s udraním sa na trhu práce a opätovný návrat na ulicu

Výber klientov do projektu Krištof
Keïe projekt bol urèený len pre pár desiatok klientov, museli sme zvoli vhodný spôsob
výberu. Klienti boli do projektu vyberaní v dvoch fázach. Úplne na zaèiatku boli prijímaní na zák−
lade pohovoru. Týmto spôsobom sme chceli èo najvernejšie simulova podmienky, ktoré kladú
reálni zamestnávatelia. Predajcov Nota bene sme o novom projekte informovali prostredníctvom
oznamov a letáèikov. O projekte tie informovali sociálni pracovníci na výdajni èasopisu. Kto−
ko¾vek, kto mal záujem projektu sa zúèastni, musel napísa ivotopis. Sociálny pracovník bol
k dispozícii, ak by ho klient poiadal o pomoc pri písaní ivotopisu. Potom v urèený èas prišiel
na prijímací pohovor, v ktorom sme mu kládli štandardné otázky (preèo sa do projektu prihlásil,
aké má pracovné skúsenosti a pod., tie sme mu podrobne priblíili projekt, jeho povinnosti
i úlohy, ktoré pre neho prijatím do projektu vyplývajú). Výsledky sme oznámili po ukonèení všet−
kých prijímacích pohovorov. Tento spôsob výberu zaruèil, e prijmeme klientov, ktorí majú o po−
núkanú slubu skutoène záujem. S klientom bola podpísaná normálna zmluva a hneï na zaèiatku
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bol oboznámený so základnými pravidlami, ktoré musí poèas trvania projektu dodriava. Tento
postup vyzerá trochu formálne, avšak väèšine klientov, ktorí boli prijatí týmto spôsobom, sa po−
darilo získa prácu alebo zlepši svoju situáciu. Poèas celého prijímacieho procesu bol klientovi
nápomocný sociálny pracovník.
V neskoršej fáze projektu boli po osobnom stretnutí so sociálnym pracovníkom do projektu prijí−
maní klienti prostredníctvom iadosti o príspevok na ubytovanie. Nech u boli klienti do projektu
vyberaní akýmko¾vek spôsobom, museli spåòa podmienku, ktorú by sme mohli sformulova do
hesla − "chcem nieèo urobi, aby sa zlepšila moja situácia".

Charakteristika aktivít projektu Krištof
Dlhodobá hĺbková individuálna práca s klientom
Dôleitým spájajúcim prvkom všetkých aktivít bola håbková individuálna práca. Vychádzali sme
z predpokladu, e ak má by práca s klientom èo najefektívnejšia, musí sa mu naplno venova kva−
lifikovaný sociálny pracovník. Sociálny pracovník na základe dlhodobej práce s klientom reálne
spoznal jeho podmienky a zázemie. Tie si získal jeho dôveru. Klient bol potom prístupnejší aj mo−
tivovanejší rieši svoju situáciu. Sociálny pracovník mu pomohol vypracova postupnos krokov
a urèi si reálne dosiahnute¾né ciele a motivoval ho v postupnom napåòaní týchto cie¾ov. Neriešil
stanovené úlohy namiesto klienta, bol však vdy nápomocný, ak klient poiadal o pomoc. Keïe
takáto håbková práca vyaduje od pracovníka ove¾a viac, ako bené poradenstvo a projekt to
umoòoval, prijali sme troch nových sociálnych pracovníkov, z ktorých kadý mal ma na starosti
maximálne 10 klientov, ktorým sa bude venova håbkovo. Sociálni pracovníci okrem toho vykoná−
vali aj bené sociálne poradenstvo pre ostatných klientov. Håbková individuálna práca v praxi za−
hàòala vypracovanie individuálneho rozvojového plánu kadého klienta, ktorý sa zakotvil v tzv.
"Kontrakte o spolupráci klienta a sociálneho pracovníka". Kontrakt obsahoval dohodnuté ciele
medzi klientom a sociálnym pracovníkom, èasovú postupnos krokov, úlohy klienta a úlohy so−
ciálneho pracovníka. Minimálne raz za dva týdne sa sociálny pracovník stretol s klientom na pre−
hodnocovaní postupu.
Individuálna práca poèas projektu zahàòala komplexnú pomoc pri riešení problémov klienta.
V Projekte Krištof bola zameraná na nasledovné okruhy 1:
Práca: Motivovanie klienta k h¾adaniu zamestnania, príprava klienta (CV, telefonický rozhovor,
príprava na pracovný pohovor), vyh¾adanie vhodného pracovného miesta, kontaktovanie zamest−
návate¾a. Overovanie úspešnosti zaradenia klienta do pracovného pomeru.
Ubytovanie: Posúdenie moností klienta, vyh¾adanie vhodného ubytovania (sociálna ubytovòa,
útulok, DSS, krízové centrum, normálna ubytovòa, byt) a/alebo poskytovanie príspevku 2000 Sk
na bývanie.
Sociálne zabezpečenie: Na základe zhodnotenia postavenia klienta zistenie moností sociál−
neho zabezpeèenia (dávka v hmotnej núdzi, kompenzaèné príspevky, dôchodky) a pomoc pri ich
vybavovaní.
1

Systematiku spektra riešených problémov vypracovala Nora Volèková
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Základné dokumenty: Informovanie klienta o spôsobe vybavenia základných dokumentov
(rodný list, zmena trvalého bydliska, OP) a komunikácia s úradmi.
Zdravie/závislosti: Riešenie zdravotných problémov klienta − psychické, fyzické (zmena/
vybavenie lekára, príspevky, lieèenie, ZP).
Osobné problémy/rodinný život: Individuálne konzultácie s klientmi s cie¾om nájs
monosti riešenia ich osobných a rodinných problémov akéhoko¾vek druhu (partnerský vzah,
rodiè − diea).
Právne problémy: Informovanie klientov o monostiach právnej obrany v oblasti obèianske−
ho a trestného práva − najmä exekúcie, rozvod, výivné, otcovstvo.
Struèný preh¾ad dlhodobej håbkovej individuálne práce v projekte Krištof v bodoch:
à sociálny pracovník sa stará o limitovaný poèet klientov: jeden sociálny pracovník pracuje
håbkovo s desiatimi klientmi
à sociálny pracovník s klientom spolupracuje minimálne po dobu 6 mesiacov a nieko¾ko rokov,
pod¾a jeho potreby a pokraèuje aj po jeho úspešnom zamestnaní sa
à vypracuje s klientom plán, stanoví si dosiahnute¾né ciele a vedie ho k posilneniu jeho vlastnej
kapacity rieši svoje problémy
à ponúkne široký repertoár ïalších sluieb pod¾a potrieb a situácie klienta, ktoré kooperuje
s ponukou ïalších zariadení, kam klienta distribuuje
Okrem håbkovej individuálnej práce boli poèas trvania projektu klientovi ponúknuté aj ïalšie
sluby v rámci spomínaných programov. Ich cie¾om bolo poskytnú klientovi èo najvhodnejšie
podmienky na riešenie svojej situácie a pomôc mu rieši viacero problémov súèasne.

Program chráneného zamestnávania:
Kadý úèastník projektu Krištof sa musel nejakým spôsobom zúèastni programu chráneného
zamestnávania. Ten spoèíval v dvoch hlavných bodoch. Na jednej strane sa klientovi snail po−
môc sociálny pracovník tak, ako som to popísala v èasti 3.1. Snaha klienta bola podporovaná
konkrétnou ponukou chránenej práce, z ktorej si musel vybra. Tá pomáhala klientovi získa pra−
covné návyky v chránenom prostredí a nacvièi si prekonávanie akostí (komunikaèných
a iných), s ktorými sa bude stretáva v trvalom zamestnaní. Zároveò, absolvovanie prechodného
zamestnania malo slúi ako argument pre potenciálnych zamestnávate¾ov, ktorí nebudú bra
klientov priamo z ulice, ale pripravených. Atraktivitu pre potenciálneho zamestnávate¾a zvýšila aj
monos zabezpeèi si prax, èi doplni potrebné vzdelanie prostredníctvom tohto programu.
Klientovi boli ponúknuté nasledovné aktivity:
Kontrolovaný predaj èasopisu Nota bene, tzv. "Super predaj"
Na rozdiel od "normálneho" predaja Nota bene, vyadoval od klientov presné dodriavanie pra−
covného èasu v dåke 5 hodín (v ïalšej fáze sa pracovný èas predloval), èo poskytlo klientovi
monos postupne si zvyknú na poadovaný pracovný èas a budúcemu zamestnávate¾ovi argu−
ment, preèo klienta zamestna. Klienti v stanovenom èase (ktorý si vybrali z 3 moností − ranná,
poobedná alebo veèerná zmena) museli na stanovenom mieste strávi minimálne 5 hodín (poèas
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pracovných dní) a predávali poulièný èasopis Nota Bene. Klienti mali taktie povinnos preda
stanovený poèet èasopisov. Zároveò, aby boli v styku so sociálnym pracovníkom (teda v ich prí−
pade aj zamestnávate¾om), sa chodili kadý pracovný deò zapisova do prezenènej listiny
v priestoroch o. z. Proti Prúdu. Na zaèiatku bolo do tohto programu zapojených 10 klientov,
neskôr sa poèet zvyšoval a na 30 klientov.
Dočasné zamestnanie
Niektorí klienti zapojení do projektu sa zúèastòovali doèasnej práce na prestavbe detského ihriska
v Petralke po dobu 3 mesiacov, kde vykonávali pomocné stavebné práce. Zároveò jedna klient−
ka s telesným postihnutím 1 mesiac vykonávala doèasnú prácu v o.z. Sloboda Zvierat ako dis−
peèerka. Jedna klientka tie pracovala (doteraz pracuje) ako upratovaèka v priestoroch o.z. Proti
prúdu. Ïalší klienti 2 mesiace pracovali na rekonštrukcii priestorov urèených pre realizáciu pro−
jektu Krištof.
Všetci klienti poèas vykonávania doèasnej práce dostávali finanènú odmenu vo výške 7200
korún, respektíve nišiu, pod¾a odpracovaných hodín. Pracovný èas kadého z nich bol urèený na
8 hodín denne, respektíve menej (èo sa odrazilo vo finanènej odmene). Klienti mohli by odmeòo−
vaní raz týdenne alebo mesaène (pod¾a ich výberu, väèšinou si najskôr vyberali odmenu raz
týdenne, ale neskôr ich sociálny pracovník motivoval k dlhším èasovým úsekom).
Chránená dielňa
V neskoršej fáze projektu bola klientom na dva mesiace ponúknutá práca v chránenej dielni, kde
vyrábali adventné vence pod vedením profesionála.
Rekvalifikačné kurzy
Poèas trvania projektu boli ponúknuté trom klientom. Dvaja klienti kurz úspešne absolvovali a je−
den sa dokonca zamestnal v danom odbore (masér), v ktorom pracuje doteraz (december 2007).
Za aktívne zapojenie klienta do pracovného programu sa povaovala aj úèas na brigádnických
prácach.
Ciele aktivít chráneného zamestnania
à získanie pracovných návykov v chránenom prostredí
à poskytnutie praxe
à dodriavanie èasového limitu venovaného práci
à dodriavanie výkonnostného limitu
à príprava na moné konfliktné situácie v budúcom zamestnaní a monosti ich riešenia
à rekvalifikácia klientov v závislosti od ponuky na trhu práce

Program chráneného bývania
Chránené bývanie, v zmysle, podporovaného bývania malo klientom poskytnú dostatoène
chránené prostredie tak, aby boli schopní vykonáva prácu a aktívne vyh¾adáva zamestnanie.
V prvej fáze zahàòalo najmä finanènú podporu na bývanie a aktívnu pomoc pri vyh¾adávaní
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a zabezpeèovaní miesta v sociálnej alebo komerènej ubytovni pod¾a potrieb a moností klienta.
Klient mal monos, nie povinnos, zúèastni sa na ponúkanom programe (niektorí klienti z rôz−
nych dôvodov preferovali svoje doterajšie prístrešky). Finanèná podpora predstavovala 2000 Sk,
èo v praxi pri cenách ubytovní v Bratislave znamenalo, e minimálne tretinu a polovicu (niekedy
aj viac) poplatku za ubytovanie si musel doplati sám. To ho motivovalo šetri a uèi sa hospodári
s financiami. V neskoršej fáze projektu bolo pracujúcim/zamestnaným klientom ponúknuté
bývanie v byte, ktoré ich pripravovalo na nezávislý ivot mimo inštitúcii. Je dokázaný vplyv osob−
ného ivotného prostredia na sebaúctu a z nej vyplývajúce ambície a celkovú kvalitu ivota èlove−
ka. Monos vyuíva byt mala klientom − ¾uïom bez domova pomôc pri budovaní sebaúcty
a získa ubytovacie návyky s monosou ušetri si peniaze na prvú splátku nezávislého ivota
v podnájme. V prvej fáze projektu bolo chránené bývanie poskytnuté 15 klientom, neskôr sa do
programu zapojilo a 34 klientov.
Monos ubytovania sa ukázala ako k¾úèová pri sociálnom zaèleòovaní klienta. Akonáhle mal
klient vyriešenú otázku bývania, bol schopný sústredi sa na riešenie ostatných problémov a pra−
covný ivot.
Ciele aktivít chráneného bývania
à poskytnú klientovi istotu prístrešku, bezpeèné miesto na spánok a oddych a dôstojné pod−
mienky na napåòanie ïalších ivotných potrieb (je nepravdepodobné, e èlovek, ktorý spí v ka−
náli alebo v moste, bude schopný kadé ráno nastúpi do práce a plnohodnotne ju vykonáva)
à motivova klienta šetri si na ubytovanie a nauèi ho hospodári s peniazmi
à získa základné ubytovacie návyky

Program prekonávania bariér
Mal pomôc klientovi prekonáva problémy, ktoré mu bránia pri sociálnom zaèleòovaní a up−
latnení sa na trhu práce. Ide najmä o: strach z komunikácie s úradmi (tzv. byrofóbiu), èi zamest−
návate¾mi, nízku sebadôveru vo vlastné schopnosti, nízke sociálne a komunikaèné zruènosti,
problémy s udriavaním sociálnych väzieb, absenciu blízkej osoby, ktorá by ich podporila a po−
mohla im a zvyk. Na druhej strane, aj spoloènos je voèi èloveku bez domova menej tolerantná,
trpí predsudkami, vyde¾uje ho zo svojho ivota. Program prekonávania bariér sa zameriaval na rie−
šenie týchto problémov prostredníctvom individuálnej (popísaná vyššie) a skupinovej práce so−
ciálneho pracovníka s klientom.
Súèasou skupinovej práce boli pravidelné stretnutia klientov so sociálnymi pracovníkmi (raz
mesaène), na ktorých prebiehalo hodnotenie projektu a informovanie o nadchádzajúcich aktiv−
itách. aiskom skupinovej práce boli tréningy klientov zamerané na uvedomovanie si osobných
moností a prekonávanie osobných bariér. Klient si mal vytvori náh¾ad na vlastnú situáciu pros−
tredníctvom ostatných èlenov v skupine. Tréning sa tie sústreïoval na nácvik komunikácie v sku−
pine, riešenie konfliktov v skupine, nácvik na zvládanie stresových situácií, vytváranie modelo−
vých situácií a a pocitu empatie. Jeden tréning sa konal v uzavretej skupine v maximálnom poète
12 − 15 ¾udí s dvoma trénermi v trvaní 8 hodín. Klienti sa tréningu zúèastòovali dobrovo¾ne, po
dohode so sociálnym pracovníkom.
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Ciele aktivít individuálnej a skupinovej práce
à rozvoj základných komunikaèných schopností a rozvoj sebapoznania klientov
à zvýšenie sebadôvery
à rozšírenie osobného repertoáru ako rieši konfliktné situácie
à schopnos primerane sa presadi bez porušenia práv druhých
à vzájomná podpora úèastníkov skupinovej práce − inšpirovanie, výmena skúseností klientov
s príbuznými problémami a ich vzájomné ahanie sa za spoloèným cie¾om
à získanie základných zruèností potrebných pri h¾adaní zamestnania ako napr.:
získanie zruènosti písa ivotopis a iados o prijatie
nácvik vstupného pohovoru
základný preh¾ad o formách zamestnania, právach a povinnostiach zamestnancov
a zamestnávate¾ov

Preventívny program
Mal poskytnú klientovi podporu v prvej − najnároènejšej fáze zamestnania a pomáha mu
adaptova sa na pracovné prostredie a úlohy. Cie¾om bolo zníi riziko straty zamestnania, èo pre
klienta väèšinou neznamená len posun o dva kroky nišie, ale prepad spä na dno, na úplný za−
èiatok. Èerstvo zamestnanému klientovi bolo poskytnuté chránené bývanie ešte po dobu nieko¾−
kých mesiacov. Sociálni pracovníci sú doteraz (december 2007) v kontakte s väèšinou zamest−
naných klientov. Dôvera medzi sociálnym pracovníkom a klientom je na takej úrovni, e klienti
sami prichádzajú za sociálnym pracovníkom a informujú ho o svojich úspechoch èi neúspechoch
v zamestnaní. Ukazuje sa ako ve¾mi dôleité, e èerstvo zamestnaný klient má komu odkomu−
nikova svoje nové skúsenosti, má sa komu pochváli, èi posaova. Sociálny pracovník mu
poskytuje svoj èas aj poèas pracovnej doby a venuje sa mu aj v prípade, ak klient za ním príde
s prosbou o pomoc.
Ciele aktivít preventívneho programu:
à prevencia predèasného odchodu klientov zo zamestnania − individuálna práca so
zamestnaným klientom
à poskytnutie adekvátneho bývania poèas prvých mesiacov zapojenia do pracovného procesu
(klient má monos našetri si na zabezpeèenie bývania, kým ukonèí program)

Priebeh projektu
- stratégia zamestnávania bezdomovcov 1
Priebeh projektu - stratégia zamestnávania klientov
Prostredníctvom projektu Krištof sme chceli predajcom èasopisu Nota bene − ¾uïom bez
domova, ponúknu monos a vhodné podmienky na sociálne zaèlenenie. Aj názov bol vybraný
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symbolicky − Krištof ako ten, ktorý prenáša èloveka z jedného brehu rieky na druhý. Náš projekt
mal by èloveku bez domova pomocnou rukou pri prechode z jedného brehu na druhý − pri
zaèleòovaní sa do plnohodnotného ivota do spoloènosti. Klienta sme chceli nielen motivova, ale
reálne mu ponúknu také monosti, ktoré by umonili jeho sociálne zaèlenenie − v prvom rade isto−
tu bývania, monos pracova (za finanènú, èi inú odmenu) a získava pracovné návyky, ale aj
ïalšie sluby súvisiace s rozvojom a posilnením jeho osobnosti a riešením problémov, ktoré
vznikli v dôsledku ivota na ulici (napr. dlhy alebo zdravotné problémy). Všetky aktivity smerovali
k tomu, aby klient zaèal postupne rieši svoju situáciu a dostatoène sa pripravil na zamestnanie.
Keïe s väèšinou aktivít, ktoré boli súèasou projektu, sme nemali skúsenosti, bolo na nás, aby
sme si vytvorili vlastné postupy práce, svoje know − how. To sa týkalo najmä individuálnej
a skupinovej práce s klientom bez domova (Program prekonávania bariér), ako aj stratégie
zamestnávania klientov (Program chráneného zamestnávania). Keïe ïalšie èasti publikácie sa
podrobnejšie venujú individuálnej a skupinovej práci, rada by som nasledujúce riadky venovala
stratégii zamestnávania bezdomovcov.
Úspešné sociálne zaèlenenie v našej spoloènosti úzko súvisí s vykonávaním zamestnania.
Zamestnanie má pre èloveka viacero funkcií. Na jednej strane slúi ako zdroj finanèných
prostriedkov potrebných na zabezpeèovanie existencie. Na druhej strane, aj prostredníctvom za−
mestnania, sa èlovek stáva plnohodnotným èlenom spoloènosti, pretoe pre òu vytvára nejaké
hodnoty. Na základe zamestnania (práce) získava urèité sociálne postavenie a úctu okolia.
Dôleité pre èloveka sú tie kolegiálne vzahy a sociálna sie, vïaka ktorej sa cíti v spoloènosti
ukotvený. Zamestnanie mu prináša sociálne istoty do budúcnosti, keï ostane chorý, nezamest−
naný, èi príliš starý na vykonávanie práce. Samozrejme, iba samotné zamestnanie nie je zárukou
plného sociálneho zaèlenenia klienta, ktorý sa borí s mnostvom ïalších problémov. Základ pre
úspešné riešenie týchto problémov urèite spoèíva vo vytvorení bezpeèného príbytku a aspoò min−
imálnej finanènej istoty. Keïe klientmi projektu Krištof boli predajcovia Nota bene, mali sme
¾ahšiu štartovaciu èiaru. Tí disponovali aspoò minimom finanèných zdrojov. Nezanedbate¾ný bol
fakt, e mnohí z nich prejavili aktívny prístup riešení svojej situácie a dbali o seba − svoj výzor
a hygienu. Viacerí mali dokonca pracovné skúsenosti, najmä z brigádnickych prác. Napriek tomu,
ani jeden z nich poèas obdobia, ktoré strávil ako bezdomovec, nemal stále zamestnanie.
V spoloènosti sa èasto stretávame s názorom, e bezdomovci sú leniví a mali by ís pracova.
Preèo je však také aké bezdomovca zamestna? Príèiny sú tak na strane bezdomovcov, ako aj
na strane zamestnávate¾ov.
Na strane klienta sú to:
à dlhodobá nezamestnanos a strata pracovných návykov
à závislosti a choroby
à problémy vnútorného charakteru, napr. dlhodobá strata bezpeèia a istoty, psychická frustrácia
a stres, opakujúci sa neúspech, slabá sebadôvera, rezignácia a z toho vyplývajúca slabá
motivácia pracova
1

Na vytváraní stratégie zamestnávania sa podie¾ali najmä sociálni pracovníci projektu Krištof − Barbora Argalášová, Nora
Volèková, Marek Horòanský a tvorcovia projektu − Nina Beòová a Sandra Tordová. Nasledujúca kapitola je spracovaná na zák−
lade ich interných materiálov.
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dlhy
nízke vzdelanie, èi prax
neisté bývanie
register trestov
vek a zdravotný stav

Na strane zamestnávate¾ov sú to:
à predsudky: neochota zamestnáva bezdomovcov
à nepripravenos zamestnávate¾ov zamestnáva sociálne znevýhodnené skupiny
à nedodriavanie zákona − práca na èierno
à predsudky a nedôverèivos zo strany pracovného kolektívu
Na zaèiatku projektu sme pri vytváraní stratégie vychádzali z dvoch hlavných predpokladov. Po
prvé, klient sa musí na zamestnanie dostatoène pripravi získaním pracovných návykov, preko−
naním osobnostných bariér, èi zaobstaraním stáleho bývania. Po druhé, zamestnávate¾ musí
chcie zamestna nášho klienta. To sme chceli dosiahnu elimináciou predsudkov − informovaním
potenciálneho zamestnávate¾a o kvalitách potenciálneho zamestnanca (podobne to funguje na−
príklad vo Viedni − ak viedenská charita odporuèí klienta zamestnávate¾ovi, je to pre neho dosta−
toèná záruka, aby klienta zamestnal) a vytvorením databázy spolupracujúcich zamestnávate¾ov.
Zamestnávate¾a sme chceli motivova aj finanène a to tak, e poèas trojmesaènej skúšobnej doby
budeme prispieva na plat nášho klienta. Zamestnávate¾ si mal zatia¾ zamestnanca otestova
a presvedèi sa o jeho kvalitách. Ak sa klient osvedèí, zamestnávate¾ sa mal zmluvne zaviaza, e
nášho klienta zamestná na dobu jedného roka. To by nám tie umoòovalo klienta naïalej moni−
torova. Hneï na zaèiatku projektu sa však ukázali úskalia takéhoto zmýš¾ania. Sociálni pracovní−
ci zaèali spolupracova s nieko¾kými zamestnávate¾mi, tí však buï nesúhlasili s prispievaním na
plat klienta a jeho následným monitorovaním, alebo ponúkali len krátkodobé pracovné príleitosti
− projekty bez monosti dlhodobého zamestnania. Poèas dvojroèného trvania projektu sa nám ne−
podarilo nadviaza kontakty s takými zamestnávate¾mi, ktorí by súhlasili s našimi podmienkami,
chceli s nami dlhodobejšie spolupracova a ponúkli našim klientom stále zamestnanie. Naša
úèas, ako sprostredkovate¾a medzi zamestnávate¾om a bezdomovcom, sa ukázala rušivá, èo
súvisí s vnímaním bezdomovcov vo verejnosti. Zamestnávatelia na Slovensku majú o prob−
lematike bezdomovectva ešte stále málo informácií. Kategória "bezdomovec" je príliš stigmatizu−
júca na to, aby takému èloveku ponúkli zamestnanie. Ukázalo sa, e vo väèšine prípadov, v kto−
rých sa bezdomovec pokúšal zamestna, bolo lepšie, ak sa o svojom bezdomovectve vôbec
nezmienil. Akonáhle sa zamestnávate¾ dozvedel, e by mal zamestna bezdomovca, jeho postoj
sa zmenil. Bezdomovec nie je pre zamestnávate¾a dostatoène dôveryhodný. Zamestnávate¾ oèa−
káva, e bezdomovec nie je pripravený dostatoène plni stanovené úlohy, e je nespo¾ahlivý, do−
konca ho èasto upodozrieva aj z kriminálnej èinnosti. Zmeni zmýš¾anie zamestnávate¾ov je však
úloha na nieko¾ko rokov, vyaduje si masívnu informaènú kampaò a samostatný, urèite viac ako
dvojroèný projekt. Avšak nielen zamestnávatelia mali problém prija bezdomovca ako zamest−
nanca, ale aj bezdomovci mali problém zaèleni sa do pracovného ivota a najmä pracovného
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kolektívu, napriek získaným pracovným návykom a motivácii a snahe pracova. Bezdomovec, ako
zamestnanec, toti ove¾a citlivejšie reaguje na akéko¾vek konfliktné situácie, nedorozumenia, èi
odmerané správanie, pretoe všetko vzahuje k svojmu bezdomovectvu. Predpokladá, e jeho
okolie na neho reaguje najmä ako na bezdomovca a nie ako na zamestnanca a kolegu. Na základe
skúseností sme urèili moné spôsoby zvýšenia efektivity zamestnávania bezdomovcov:
à zmeni stereotypné vnímanie problému bezdomovectva v majoritnej spoloènosti
à zväèši pripravenos klienta, t.j. zameranie sa na socializáciu klienta pred samotným
zaèlenením do pracovného pomeru
à zaèa pracova aj so skupinou zamestnancov − pracovným kolektívom
Ide o dlhodobú prácu na strane zamestnávate¾a aj klienta. Keïe aktivity projektu Krištof boli
naplánované iba na dva roky, v neskoršej fáze sme zvolili novú stratégiu pri zamestnávaní klien−
tov. Hlavný dôraz sme kládli na celkovú pripravenos klienta a vyriešenie problémov, ktoré by ho
v zamestnaní mohli ohrozi (napr. vypracovanie reálneho splátkového kalendára dlhov klienta,
vybavenie všetkých potrebných dokladov a pod.). Na prípravu klienta bolo potrebné venova dos−
tatoèný èas, umoni mu pracova najskôr v chránených podmienkach, dba na dochví¾nos
a dodriavanie èasových a výkonnostných limitov, komunikova s ním o zamestnaní a moných
problémoch a budova jeho sebavedomie. Dôleitá bola aj príprava na prvý kontakt so zamestná−
vate¾om a pracovný pohovor. V neskoršej fáze projektu sociálni pracovníci vytvorili banku − data−
bázu zamestnávate¾ov (obsahovala ponuku pracovných pozícií od pracovných agentúr, úradov
práce, súkromných firiem a pod.). Keï bol klient dostatoène pripravený a sám prejavil záujem
zamestna sa, vyh¾adal si pracovnú pozíciu v databáze a kontaktoval zamestnávate¾a individuálne,
bez sprostredkovate¾a. Zamestnávate¾a o svojom bezdomovectve vo väèšine prípadov neinformo−
val. Táto stratégia sa v podmienkach nášho projektu ukázala efektívnejšia ako pôvodná, v ktorej
sme poèítali s vytvorením databázy zamestnávate¾ov "naklonených" zamestnáva klientov bez do−
mova. Klienti preferovali zamestnania, ktoré vyadovali maximálne stredoškolské vzdelanie bez
maturity, v menších firmách. Tie im viac vyhovovala práca, v ktorej bola monos vypláca zálo−
hy. Ideálna bola práca, ktorá ponúkala aj monos ubytovania. Udrate¾nos nadobudnutého za−
mestnania závisela od viacerých faktorov. Najdôleitejším bola istota bývania − bezpeèného mies−
ta na spánok a oddych. Sociálny pracovník so zamestnaným klientom pracoval naïalej a klient
mal komu zdie¾a svoje nové skúsenosti, pochváli sa, èi posaova. Samozrejme, nie všetky
problémy klienta sa podarilo vyrieši pred nástupom do zamestnania. Niektoré, najmä zdravotné,
èi rodinné, boli dlhodobého charakteru a bolo potrebné klienta distribuova ïalším odborníkom
(lekár, psychológ, právnik a pod.). Napokon, èastým problémom klienta boli dlhy (v zdravotnej
poisovni, dopravnom podniku, na výivnom a pod.), ktoré musel zaèa spláca.
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Vyhodnotenie projektu
Časová postupnoť
Projekt sa zaèal realizova v júni 2005 a ukonèil sa v decembri 2007. Práca s klientom trvala
teda pribline dva roky. Tento èas sme povaovali za minimálny na dosiahnutie nami stanovených
cie¾ov − zamestna klienta a udra ho v zamestnaní. Celkovo sa projektu zúèastnilo 80 klientov,
z toho s 51 sa pracovalo håbkovo. S klientmi pracovali traja sociálni pracovníci, ktorí boli prijatí
a doškolení pre úèely projektu. Projekt sa najskôr rozbehol so všetkými naplánovanými aktivita−
mi, v januári 2006 sme však museli niektoré aktivity obmedzi (napr. preplácanie ubytovania)
z dôvodu neskorého preplácania refundácií a chýbajúcich finanèných prostriedkov. Z tohto dôvo−
du niektoré naplánované aktivity (napr. pravidelné skupinové stretnutia) neboli vôbec rozbehnuté.
Hlavná podstata a idea projektu však ostali neporušené a po nieko¾kých mesiacoch projekt
pokraèoval z väèšinou naplánovaných aktivít ïalej. Zatia¾ èo na zaèiatku projektu boli aktivity za−
merané na úzku skupinu klientov (do 30 osôb), s naberajúcimi skúsenosami sme sa poèas roku
2006 zaèali venova väèšiemu poètu klientov, ktorým sme zaèali poskytova bené sociálne
poradenstvo. V závere projektu sociálni pracovníci okrem håbkovej individuálnej práce poskytovali
bené sociálne poradenstvo pre všetkých predajcov Nota bene, ktorí mohli v stanovené dni a ho−
diny vyui ponúkanú slubu. Ak bola na strane klienta ochota, sociálny pracovník sa potom mo−
hol rozhodnú pre hlbšiu a dlhodobejšiu prácu s ním. Kontinuita ponúkaných sluieb (håbkového
aj beného sociálneho poradenstva) bola zaruèená aj po skonèení projektu, nako¾ko o.z Proti
prúdu vyèlenilo financie z iných zdrojov a ponechalo vytvorenú slubu aj s vyškoleným sociálnym
pracovníkom ako stálu súèas aktivít svojho zdruenia.

Vyhodnotenie projektu
Spektrum poskytnutých služieb
S kadým klientom, s ktorým sa håbkovo pracovalo, boli riešené najmenej tri okruhy problémov:
à Chránené zamestnanie − poskytnuté 30 klientom z 51
à Chránené ubytovanie − poskytnuté 34 klientom z 51
à Sociálne zabezpeèenie − poskytnuté 21 klientom z 51
à Vybavovanie dokladov − poskytnuté 12 klientom z 51
à Pomoc pri zdravotných problémoch a závislostiach −poskytnuté 31 klientom z 51
à Pomoc pri riešení osobných a rodinných problémov − poskytnuté 25 klientom z 51
à Právne poradenstvo − poskytnuté 14 klientom z 51
Riešené problémy sa najviac dotýkali vybavovania ubytovania (v 34 prípadoch) a zamestnania
(v 30 prípadoch) a riešenia zdravotných problémov (v 31 prípadoch) a osobných èi rodinných
problémov (v 25 prípadoch). Aj na základe spektra poskytnutých sluieb je ¾ahké odèíta, e
najakútnejší problém mali klienti s bývaním. Ïalšie okruhy riešených problémov súvisia s príèi−
nou ich bezdomovectva (osobné a rodinné problémy) a s následkami ivota na ulici (zdravotné
problémy, závislosti). Celkovo bolo poskytnutých 3000 individuálnych sedení poèas 2 rokov.
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Výsledky projektu
Do håbkovej individuálnej práce bolo zaradených 51 klientov.
à 7 odišli z projektu Krištof aj Nota bene a pracujú brigádnicky
à 2 absolvovali poèítaèový kurz
à 1 si urobil kurz opatrovníctva
à 1 si urobil masérsky kurz
à 13 zaèalo spláca dlhy a rieši exekúcie
à 2 klientom sa zlepšilo telesné postihnutie
à 2 klientky zaèali pracova na aktivaèný príspevok
Z 51 klientov, s ktorými sa håbkovo pracovalo a bola im poskytnutá viaczloková pomoc, je
v súèasnosti (december 2007) zamestnaných 20 klientov.
19 z nich pracuje 3 a viac mesiacov
11 z nich pracuje 6 a viac mesiacov
4 z nich pracujú 1 rok a viac

POÈET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POHLAVIE
mu
ena
ena
mu
mu
ena
ena
ena
mu
mu
ena
mu
ena
ena
mu
mu
mu
mu
ena
ena
spolu 20

KLIENTI − INTEGROVANÍ
PRÁCA
DOBA−CCA
robotník
5 mes.
VPP
6 mes.
upratovaèka
8 mes.
vodiè
5 mes.
masér
2 mes.
toaletárka
6 mes.
aktivaèka
2 mes.
balièka
5 mes.
tlmoèník
7 mes.
skladník
5 mes.
upratovaèka
2 mes.
opatrovate¾
8 mes.
upratovaèka
4 mes.
upratovaèka
5 mes.
vodiè
6 mes.
SBS
1 mes.
robotník
1 mes.
robotník
4 mes.
predavaèka
3 mes.
upratovaèka
9 mes.
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BÝVANIE
ubytovòa
ubytovòa
ubytovòa
ubytovòa
ubytovòa
privat
privat
ubytovòa
privat
privat
privat
privat
ubytovòa
ubytovòa
ubytovòa
privat
ubytovòa
ubytovòa
privat
ubytovòa

Tabu¾ka bola vytvorená v novembri 2007. V rámci projektu sa podarila zamestna 10 muov
a 10 ien. Komplexný prístup pri problematike zamestnávania klientov nám pomohol dlhodobo
ich udra v práci, èo dokazujú výsledky projektu. A 19 klientov prekroèilo vo svojom novom
zamestnaní skúšobnú dobu 3 mesiace a štyria z nich dokonca pracujú viac ako jeden rok. Klienti
sa zamestnali v rôznych profesiách, ktoré si sami zvolili pod¾a ich záujmu a schopností, èo
vytvára predpoklad stáleho zamestnania. Väèšina zamestnaní nekládla vysoké nároky na vzde−
lanie. Všetci zamestnaní klienti mali zabezpeèené bývanie.
Projekt Krištof bol prínosom nielen pre klientov, ale obohatil organizáciu o nové skúsenosti aj
slubu. Ïalšie výsledky projektu sú:
à know − how a vytvorenie vlastnej stratégie zamestnávania
à nová sluba pre klientov o.z. Proti prúdu
à databáza ubytovacích zariadení
à databáza zamestnávate¾ov a systém aktualizácie pracovných ponúk

Analýza výsledkov
Projekt potvrdil dva základné predpoklady:
1. je potrebné, aby sa klientovi individuálne venoval kvalifikovaný
sociálny pracovník.
Pre klientov, ktorým bolo poskytnuté len bené sociálne poradenstvo, bola monos natrvalo
sa zamestna minimálna.

2. kľúčový je komplexný prístup k riešeniu problémov klienta.
K¾úèová je preto dostupnos špecializovaných sluieb s dôrazom na problematiku bývania,
ktorá sa z poh¾adu trvalého zamestnania klienta javí ako nevyhnutná. Klient musí by na
zamestnanie pripravený po všetkých stránkach − nezamestnanos je èasto dôsledkom iných
problémov, ktoré treba rieši najskôr.
Uvedený prístup sme zvolili pri práci s 51 klientami. Pribline 40% z nich (19 klientov) si našlo
prácu a udralo sa v nej tri a viac mesiacov. Napriek našim snahám sa urèitej skupine klientov
v rámci projektu Krištof nepodarilo zamestna. Ako som u viac krát spomínala, niektoré problémy
bezdomovcov si vyadujú dlhodobé riešenie. Z tohto poh¾adu bolo dvojroèné trvanie projektu príliš
krátke na riešenie rôznorodých a zloitých problémov niektorých klientov. Cie¾om projektu Krištof
bolo dosta klientov OZ Proti Prúdu zo sociálnej izolácie. Spektrum a rôznorodos riešených prob−
lémov ukazujú na nároènos daného projektu. Z uvedeného vyplýva potreba spolupráce s od−
borníkmi v oblasti psychologickej, sociálnej a právnej. Do projektu sa vstupovalo s tým, e zaèle−
nenie tejto marginalizovanej skupiny spä do spoloènosti je zaloené najmä na zabezpeèení
a udraní bývania a na dlhodobom zaèlenení sa do PP. Prácou s klientmi sa však ukázala potre−
ba riešenia ïalších problémov (napr. osobné, rodinné, zdravotné, právne), ktorých vyriešenie
podmieòuje zaèlenenie sa do majoritnej spoloènosti a bené fungovanie v nej. Tým, èo sa nepo−
darilo zamestna, tým sa nepodarilo komplexne vyrieši ich osobnostné problémy (psychické
bloky). Vyskytli sa aj prakticky neriešite¾né objektívne dôvody − zdravotné (psychické/fyzické).
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Dôvody brániace klientom projektu Krištof úspešnému zaèleneniu sa do pracovného pomeru:
à príliš krátke èasové trvanie projektu − za dva roky nebolo moné rieši zloité a rôznorodé
problémy klientov
à duševné èi psychické problémy a závislos
à nepripravenos klientov (slabá motivácia, psychické bariéry)
à nedostupnos adekvátneho bývania a nedostatok potrebných sluieb
à vysoký vek
à register trestov
à nepripravenos zamestnávate¾ov (o väèšine klientov, ktorí sa zamestnali, zamestnávate¾ ani
nevedel, e sú bezdomovci, oznaèenie bezdomovec je pred zamestnávate¾om príliš
stigmatizujúce)
Všetci klienti, ktorí sa zamestnali, mali spoloènú charakteristiku:
à veková štruktúra − 20 − 45 rokov
à iadny zápis v registri trestov
à netrpia závanými psychickými, èi fyzickými problémami
à väèšina z nich sa do projektu prihlásila z vlastnej iniciatívy a bola vysoko motivovaná
Výsledky ukazujú, e zamestnaní bezdomovci netrpeli takými závanými nedostatkami, ktoré
by mohli pod¾a zamestnávate¾ov saova ich výkonnos, èi spo¾ahlivos (bez zápisu v registri
trestov, vhodný vek na výkon povolania − ani príliš mladí, ani príliš starí, bez zdravotných problé−
mov). To, èi sa klient úspešne zamestnal, súviselo aj s jeho motiváciou a presvedèením, e sa
môe reálne zamestna a e zamestnanie je pre jeho ivot dôleité. Na druhej strane, úspešné
zamestnanie klienta súviselo aj s vytvorením vhodných podmienok a moností pre klienta, ktoré
môeme zhrnú do nasledovných bodov:
à istota bývania − k¾úèová pre zamestnanie
à komplexné riešenie problémov
à dlhodobá práca s klientom a vytvorenie dôvery voèi sociálnemu pracovníkovi
à postupnos krokov a dôkladná príprava klienta na zamestnanie (rýchle riešenia boli skoro vo
všetkých prípadoch neúspešné)
Napriek tomu, e viacerí klienti sú u dlhodobo zamestnaní, ostávajú v urèitom ohrození. Naj−
závanejším rizikom pre zamestnaných klientov je nedostatok cenovo dostupného bývania po
ukonèení projektu. Pre èloveka bez domova môe by zo zaèiatku nároèná aj pracovná vyaenos
a adaptácia na nový spôsob ivota, ktorý vyaduje èasové a finanèné plánovanie. Zatia¾ èo zmena
návykov je v rukách samotného bezdomovca, vytvorenie vhodných a priate¾ských podmienok pre
jeho sociálne zaèlenenie je v rukách spoloènosti.
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Mydlíková, E.:

Metodika individuálnej
práce s bezdomovcami
ento materiál vznikol ako reakcia na sociálne potreby ľudí bez domova, ako aj ľudí, ktorí s nimi pracujú.
Bezprostredným podnetom na jeho napísanie bolo podporenie projektu
Krištof grantom IS Equal. Cieľom materiálu je pomôcť sociálnym pracovníkom efektívne pracovať so sociálnou skupinou ľudí bez domova.
Pokúsili sme sa na základe 5 ročných skúseností ľudí, združených v o.z.
Proti prúdu, spracovať metodiku sociálnej práce s bezdomovcami.
Konštrukcia metodiky je postavená na jednotlivých fázach procesu práce
s klientom, zohľadňujúc špecifiká fenoménu bezdomovectva. Prvé časti
práce sú venované počiatočnému kontaktu s klientom, nasledujú časti
venované sociálnej diagnostike, vlastnej sociálnej terapii až po jej
ukončenie a spätné sledovanie.
Materiál je písaný ako príručka, čomu je prispôsobená aj jeho formálna aj
obsahová stránka.

T
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Sociálna pomoc
Sociálnu pomoc poskytujeme èloveku, ktorý sa ocitol v krízovej sociálnej situácii a ktorú sám
bez pomoci iných nezvláda.
Obyèajne sa nachádza v:
z sociálnej
z alebo hmotnej núdzi
najèastejšie v oboch naraz.
Èlovek v sociálnej núdzi je vylúèený z väèšinovej spoloènosti rôznymi spôsobmi a v rôznom
rozsahu (je vylúèený pre neèistotu, zápach, závislos, ochorenie, neschopnos adekvátne praco−
va a i rodinný ivot a podobne).
Èlovek v hmotnej núdzi je èlovek bez dostatoèných finanèných prostriedkov, ktorými by si
dokázal zabezpeèi dôstojné ivobytie. Èasto je bez dokladov, a teda bez monosti nárokova si
podporu v nezamestnanosti a dávku sociálnej pomoci, bez bydliska, a teda bez monosti získa
príspevok od obce, je odkázaný na milodary ¾udí (peniaze) a organizácií (šatstvo, strava, príle−
itostný zárobok, prístrešie).
Cie¾om sociálnej pomoci je zvýši úroveò kvality ivota ¾udí bez domova.

Nástroje sociálnej pomoci
1. sociálna prevencia
Aplikujeme v èase, keï sa nám objavujú prvé a zatia¾ len ve¾mi nejasné príznaky sociálno−pato−
logického javu, prípadne u klientov, ktorí sa z krízy u dostali a my im pomáhame vyhnú sa im.
Pre deti bezdomovcov (potencionálni bezdomovci) je vytvorený raz týdenne priestor na
tvorivé hry, návštevu kultúrneho podujatia, písanie domácich úloh, príprava na vyuèovanie, atï.
Pri prijatí do zamestnania poskytuje o. z. Proti prúdu stále monos individuálnych stretnutí so
sociálnym pracovníkom (tzv. katamnéza), aby sa predišlo moným komplikáciám, èi u zo strany
zamestnávate¾a alebo zamestnanca a zabránilo sa tak opätovnej strate zamestnania. Ïalšou vý−
znamnou zlokou prevencie, ktorú o. z. Proti prúdu realizuje, je snaha o legislatívne zmeny v zá−
konoch, vytváranie nových sociálnych sluieb, èi úpravu u fungujúcich sluieb (tj. lobbing na
VÚC, ministerstvách a iných vyšších postoch). Neoddelite¾nou súèasou prevencie je aj media−
lizácia a zvidite¾òovanie tejto sociálnej problematiky.
2. sociálne poradenstvo
Je základným nástrojom sociálnej pomoci. Poskytujeme ho klientovi v štádiu, keï sa sociál−
no−patologický jav jednoznaène u neho objavil a poradenstvom sa snaíme zabráni, aby sa roz−
vinul. Klient však musí by schopný ešte mobilizova svoje schopnosti a monosti k tomu, aby si
problém riešil za pomoci poradcu sám.
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Sociálne poradenstvo pre ¾udí bez domova je jednou z foriem riešenia sociálnej a hmotnej
núdze a profesionálno−odbornou èinnosou zameranou na:
à zistenie charakteru a rozsahu sociálnej a hmotnej núdze
à zistenie príèin jej vzniku a dôsledkov
à poskytnutie informácií o monostiach riešenia núdze
à usmernenie klienta pri uplatòovaní a vo¾be metód a foriem sociálnej pomoci
Pracovníci o.z. Proti prúdu ponúkajú svojim klientom pomoc a partnerstvo pri napåòaní ich ak−
tuálnych a budúcich cie¾ov formou :
à Individuálneho sociálneho poradenstva (prípadovej sociálnej práci s klientom)
à Skupinového sociálneho poradenstva (v spolupráci s externými lektormi poskytujeme našim
klientom tréningové kurzy zamerané na zvýšenie sebadôvery, zvýšenie šancí na pracovnom
trhu a ich následného zapojenia sa do spoloènosti. Tréningy sú postavené na cie¾och
posilnenia sebadôvery a komunikaèných zruèností).
Okrem iného, zdruenie externe spolupracuje s právnikom, ktorý v prípade potreby klientom
a zamestnancom poskytuje konzultaèné a právne sluby − predovšetkým v oblastiach exekúcii,
pracovného a obèianskeho práva, riešenia poh¾adávok a trestno−právnych sporoch. Ide o písanie
odporov, odvolaní, návrhov, atï.
3. sociálne služby
Sú poskytované klientom za úèelom zmiernenia u vzniknutej sociálnej situácie. Obèianske
zdruenie pomáha svojim klientom sprostredkova prácu a získava za òu finanènú odmenu,
sprostredkováva ubytovanie a teplé jedlo, osobnú hygienu.
4. sociálno-právna ochrana
Poskytujeme klientovi, ktorý je vzh¾adom na svoju neplnoletos alebo na svoj duševný stav
neschopný relevantne zastupova svoje záujmy a potrebuje k tomu rodièa alebo štátom usta−
noveného zástupcu.
5. sociálne dávky a kompenzácie
Tento nástroj sociálnej pomoci poskytuje len štát prostredníctvom úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny. V prípade, e bezdomovci majú obèiansky preukaz alebo cestovný pas a spåòajú
zákonom stanovené podmienky (napríklad, e bol zamestnaný posledných 6 mesiacov, e je pri−
hlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu), môu získa podporu v nezamestnanosti, prí−
padne dávky sociálnej pomoci. V prípade, e sociálny pracovník zistí, e klient nepoberá napr.
dávky v hmotnej núdzi, príspevok na ubytovanie, podporu v nezamestnanosti, rodièovský príspe−
vok, ale pod¾a dostupných informácií má na takúto podporu nárok, motivuje klienta k vybavova−
niu potrebných náleitostí za úèelom ich priznania zo strany štátu. Ak klient nie je evidovaný na
úrade práce, sociálny pracovník ho motivuje k tomuto kroku za úèelom hradenia zdravotného
poistenia zo strany štátu, a tak zabráni narastaniu dlhu vo svojej zdravotnej poisovni.
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Ciele sociálnej pomoci
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

zisti príèiny, ktoré viedli k tomu, e sa klient nachádza v situácii, v akej je
sprevádza klienta a pomáha mu získa vh¾ad do jeho problémov
pomôc mu uvedomi si , v akej je situácii, a ak chce, pomôc mu ju rieši
pomôc mu rozpozna problém
spoznáva klienta
prís na riešenie jeho situácie
identifikova monosti a schopnosti klienta rieši jeho problém
snai sa nájs problém, ktorý ho brzdí v ïalšom fungovaní
pomôc klientovi posúva sa krok po kroku takým spôsobom, ktorý je pre neho najvhodnejší
pomôc zaèleni klienta do spoloènosti
pomôc klientovi i ivot, s ktorým by mohol by spokojný a nemal by pritom pocit vyèlenenia
podpori klienta v jeho osamelosti
podpori klienta v jeho samostatnosti a vlastnom vedení ivota

Proces práce s klientom
Prvý kontakt
1. Klient distribuovaný
2. Spontánne prichádzajúci
3. Vyh¾adaný
Diagnostika
1. Anamnestický rozhovor
2. Pozorovanie
3. Analýza dokumentov
4. Štandardizovaná diagnostika
5. Èinnostná diagnostika
6. Diagnostika prostredníctvom vecí
Sociálna terapia
Ukončenie práce s klientom
Katamnéza prípadu
V ktorejko¾vek fáze práce s klientom pouívame rozhovor:
Miesto vykonania rozhovoru býva:
à výdajòa èasopisu
à kancelária
à terén (cca 180 stanovísk)
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Poèas rozhovoru sú èasto ešte prítomní:
à iní sociálni pracovníci
à iní klienti
Cie¾om rozhovoru je zvyèajne:
à vysvetli klientovi pravidlá fungovania
à da mu základné informácie
à získa informácie od neho
Typy rozhovorov:
à prijímací rozhovor, registraèný, vstupný (15−20 min., jeho cie¾om je predstavi organizáciu,
zisti motiváciu klienta pre prácu v projekte Krištof, da mu informácie o organizácii, podpísa
formálny kontrakt − zmluvu, vysvetli pravidlá a povinnosti v projekte, vysvetli moné sankcie
vyplývajúce z nedodrania pravidiel, overi informácie...)
à poradenský a informaèný (cez pult − 5 a 10 min., všetci ostatní poèúvajú)
à orientaèný (pri výdaji èasopisu o èasopise, o poèasí, futbale, èo idú robi...)
à závereèný (ukonèenie spolupráce)
à problémový (15−20 min. medzi 4 oèami, iniciovaný organizáciou, porušenie pravidiel −
opakované a závané porušenia)
à rozvojový individuálny (o práci, dlhoch, rodine, zdravotných problémoch a závislostiach)
à osobný (klient sa zamiloval, hádka, medzi 4 oèami, klient iada o pomoc pri vybavovaní
právnych vecí, pomoc s korešpondenciou, napísa odpoveï na dopravný podnik, na sociálnu
poisovòu, poièa peniaze, èasopisy...)
à streetwork rozhovor (kontrolný a evaluaèný)

Klienti
Klienti prichádzajú spontánne, sú distribuovaní alebo ich vyh¾adávame.
Spontánne prichádzajúci
à od iných predajcov èasopisu Nota Bene
à doporuèujú im vyh¾ada nás bývalí bezdomovci
à niekedy èítali Nota Bene
à dopoèuli sa o nás (z médii, iných sociálnych organizácii...)
Distribuovaní sú:
à charitou alebo inými podobnými, zväèša neziskovými a neštátnymi zariadeniami
à štátnymi inštitúciami
Najèastejšie sa vyskytujúce skupiny:
à po výkone trestu
à odchovanci detských domovov
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à zdravotne postihnutí:
− fyzicky (zatia¾ ijúci doma s rodinou, ale sú po úraze
alebo poráke, èi nadobudli ochorenie na ulici)
− mentálne − ¾ahšie postihnutie (simplexná osobnos, ijúca doma s niekým)
− duševné ochorenia (tlak rodiny, po psychiatrickej epizóde)
à nezamestnaní (nevzdelaní, na ulici ijú doèasne)
à ¾udia, ktorí prišli o vlastný byt z dôvodu podvodu, èi machinácie s nehnute¾nosou
à závislí (alkohol, metadon, heroín, pervitín, gambling)
à subkultúra nezávislosti
à neplatièi nájomného (následkom exekúcie ostali na ulici)
à dôchodcovia (roky ijúci na ulici, privyrábajú si)
à prisahovalci za prácou
à cudzinci (Èesi, Rumuni, Ukrajinci, Poliaci)
à týraní ¾udia
à matky a deti na ulici (otehotnené na ulici)
Problematickí klienti:
Agresívny klient (sexuálne obauje, je verbálne agresívny − vrieska, vyhráa sa, jemne
fyzicky inzultuje)
z Manipulatívny klient (citovo vydiera a plaèe, tvári sa ako spiklenec − komplic sociálneho
pracovníka, snaí sa podpláca výhodami)
z Depresívny klient
z Suicidálny klient
z Mlèiaci klient
z Klient v odpore (od mlèania cez agresiu, a po oviálnos)
z

Vonkajší vzhľad klienta:
Klient môe vyzera upravene, by umytý a èisto obleèený, v závislosti od toho, kde býva, èi
má na to monosti a èi mu na tom záleí (ubytovòa, iný prístrešok, ktorý poskytuje monosti
hygieny). Taktie èas strávený na ulici sa podpisuje na výzore a celkovom "zjave" klienta, chorob−
ných zmenách na tvári a pokoke, v mimike, gestikulácii, spôsobe reèi a správaní. Sú však aj
klienti, ktorí sú bezdomovcami dlhé roky a napriek tomu sa udriavajú, dbajú o svoj výzor a majú
kultivovaný prejav. Nakoniec, samotný projekt Krištof ukázal, e niektorí bezdomovci o seba dbajú
viac a práve to ich zvýhodnilo pri získaní zamestnania.
Niektorí klienti, najmä tí, ktorí u dlhodobo nieko¾ko rokov bývajú na ulici v najrôznejších provizór−
nych prístreškoch, môu ma nasledovný charakteristický vzh¾ad:
Obleèenie
à najèastejšie riflové
à ak majú viac vrstiev, pravdepodobne ijú na ulici
Veci
à èi klient nieèo nesie, èo a ko¾ko
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à èi má so sebou osobné veci, obleèenie a jedlo − pozor
à zápach − kyslý (stanica, nesprchovaný), drevený (oheò), lacná voòavka, inkontinencia moèu
Tvár
à niekedy je tvár dobitá a doškriabaná
à má patologické zmeny
à má zranenia (monokle, vybité zuby, èi je potetovaný, ak ide z väzenia, alebo je punk)
à èi vôbec má zuby, alebo sú zhnité
à ve¾mi tmavá koa
à niekedy vyzerá opálený, èervený
à má ostré rezané èrty tváre
Ruky
à sú èasto a do koe zaraté špinou
à trasú sa
Chôdza
à spôsob chôdze
à francúzske barle, barle, chôdza po obrne, po mozgovej príhode
Reè
à èi sa pozdraví (nový sa obyèajne nepozdraví)
à spôsob pozdravu − starí zdravia "ahoj", "èaute", "dobrý deò"
à hlasitos
à farba hlasu
à slovník, jednoduché vety
Ďalšie dôležité prejavy
à niektorí sa èasto uráajú
à niektorí sú ve¾mi nesmelí, iní naopak a agresívni
à niektorí bývajú pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, nechcú dýcha, pretoe
by sme ich cítili alkoholom
à mávajú nezrozumite¾nú artikuláciu a mútne oèi
à ak nás poznajú, môu by a ureènení a majú snahu dokáza, e "sa poznáme" pred ostatnými
predajcami alebo inými, aj cudzími ¾uïmi
Niekedy ich vnímame ako ľudí, ktorí:
à èasto menia svoje názory a postoje pod¾a situácie
à dokáu prei v akýchko¾vek podmienkach
à vedia by neoèakávane rýchli
à tvária sa èasto bezbranne, ale vedia pomúti bahno a strati sa
à je ich dos ve¾a
à nie je ich vidno, akoby sa len tmolili, ale oni sú dobrými pozorovate¾mi
à majú oèi všade tam, kde by mohli by ohrození, alebo mohli získa nejakú výhodu
à vedia dlho sedie trpezlivo a nepohnuto a èíha na svoju príleitos
à dokáu vysedáva dlho na jednom mieste, potom sa však rýchlo premiestnia
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ak sú ohrození, škriabu
tvária sa, e od nikoho niè nechcú, ale potom za vami prídu
majú k vám neosobný vzah
nevedia reálne odhadnú spoloèenskú situáciu
v podstate sú dos silní, aj keï ich vnímame ako slabých
ivotom si idú pod¾a vlastných pravidiel
chcú by slobodní, nepodriadení, nespoloèenskí
nemajú radi normy, sú nespútaní
nerozmýš¾ajú príliš dopredu
nesnaia sa pohnú z miesta
nie sú tvoriví a rešpektujú hranice, po ktoré ich ostatní pustia
vdy robia naopak
sú nenároèní, vdy si nájdu obivu aj tam, kde u niet niè

Formy a metódy práce
Formy:
à individuálna (prebieha prostredníctvom rozhovorov, nácvikov)
à skupinová (nácvik sociálnych zruèností a podobne) rodinná, (príprava na pôrod, obleèenie,
výbavièka). Vyskytli sa zatia¾ 3 páry, v ktorých sme pozorovali fenomén negatívneho ovplyvòo−
vania zo strany toho "horšieho partnera" .
à komunitná (práca so skupinami punk a squaterov)
Z priestorového h¾adiska môe ís o formu:
à ambulantnú (klienti prichádzajú na pracovisko sociálneho pracovníka)
à terénnu (sociálny pracovník dochádza za klientom na miesto, na ktorom sa práve vyskytuje)
à rezidenciálnu, semirezidenciálnu (väèšinou v útulkoch)
Z èasového h¾adiska môe ís o formu:
à krátkodobej práce (napríklad, ak potrebujú jednorázovú výhodu − ošatenie, peniaze,
prístrešie....)
à dlhodobej práce (napríklad u klientov zaradených do programu "superpredaj")
Metódy:
Z metód sociálnej práce sa v skupine bezdomovcov najviac vyuívajú najmä:
à sprevádzanie klienta (na poštu, do ubytovne, na políciu...)
à asistencia (na rôznych akciách, napríklad hranie divadla, olympiáda...)
à arte a ergo terapia (divadlo, poh¾adnice)
à vo¾noèasové aktivity (príprava a realizácia zmysluplného trávenia vo¾ného èasu, na úkor
"ponevierania sa", zvyšovanie sebahodnotenia a sebaúcty...)
à sociálne poradenstvo
à sociálna rehabilitácia
à tréningy sociálnych zruèností
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Dokumentácia
Pri vedení prípadov pracujeme s rôznymi dokumentmi:
z Zmluvy o ubytovaní, nájme
z Ústriky šekov o zaplatení
z Zdravotná dokumentácia (prepúšacia správa, lieèenie, PN)
z Zdravotná karta poistenca
z Odpis a výpis z registra trestov
z Prepúšacia správa z väzenia
z Obèiansky preukaz
z Vodièský preukaz
z Rodný list
z Úmrtný list príbuzných
z Rozvodové doklady
z Rôzne súdne rozhodnutia (rozvod, zverenie detí do výchovy, majetkové vyrovnanie, dedièské
konanie, dôkaz o vlastníctve, trestné stíhanie a podobne)
z Predvolania k súdu
z Exekúcia k vysahovaniu
z Finanèné pokuty a sankcie
z Rekvalifikaèný kurz
z Referencie od bývalého zamestnávate¾a
z Vysvedèenia, osvedèenia
z Pracovné zmluvy
z Dohody o vykonaní práce
z Rozviazanie pracovného pomeru
z Preukaz z úradu práce
z Zápoèet rokov
z Výpis z dlhov v zdravotnej poisovni
z Potvrdenie o zamietnutí / priznaní dávok a kompenzácií
z Zaplatenie pokuty
z ivotopis
z Preukaz MHD
z Preukaz predajcu
z Preukaz klienta hraniènej CPLDZ
z Výsledky štandardizovaných testov
V práci s klientmi pouívame nasledovnú dokumentáciu:
z Klient, ktorý zaèína ako predajca èasopisu Nota Bene, podpisuje kontrakt o registrácii a dodr−
iavaní, tzv. kódexu predajcu.
z Klient je registrovaný a vedený v spoloènej databáze.
z S klientom, ktorý sa stáva úèastníkom na programe projektu Krištof, sa spíše dohoda.
z S úèastníkmi projektu Krištof sa pracuje individuálne, prípadovo. Vedie sa pri tom evidencia,
zameraná na všetky problematické okruhy ivota klienta.
z V rámci prípadovej práce s klientom tie zaznamenávame jednotlivé konzultácie a stretnutia,
poskytnuté sluby a typ poradenstva, i úspechy a pokroky klienta.
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SOCIÁLNA PRÁCA
S BEZDOMOVCAMI
rojekt "KRIŠTOF", ktorý bol realizovaný v rámci európskych štrukturálnych fondov ako súčasť projektu EQUAL, bol zameraný na sociálnu prácu s predajcami pouličného časopisu NOTA BENE. Realizoval sa v rokoch 2005 až 2007. Výsledky, ktoré sa dosiahli jeho realizovaním dokazujú,
že ak sociálna práca s ľuďmi bez domova nie je redukovaná len na materiálnu pomoc, ale je zameraná aj na riešenie ich osobných problémov
prostredníctvom individuálneho poradenstva a rozvíjanie ich schopností fungovať v sociálnom svete prostredníctvom skupinovej práce, prináša
zvyšovanie kvality ich života.
Autor a autorka nasledujúceho textu, ako i jeho recenzenti sa priamo podieľali na realizácii projektu "KRIŠTOF", či už v rámci individuálnej práce
s predajcami a predajkyňami pouličného časopisu (M. Horňanský) alebo
v rámci skupinovej práce s touto skupinou klientov a klientok (Š. Kövérová, P. Brnula, L. Vaska). Skúsenosti a poznatky, ktoré pri tom získali,
sa stali východiskom pre túto publikáciu.

P
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Klienti bez domova sú ¾udia ako my. Majú svoje názory, sny, túby. Napriek tomu, ivot na ulici
zanecháva stopy. Èím dlhšie trvá, tým je návrat aší. V rámci sociálnej práce je celý proces pos−
tavený na tom najcennejšom − ¾uïoch, ktorí sa spolu stretávajú a vytvárajú vzah: sociálny pracov−
ník (teda ten, ktorý sa angauje, ponúka pomoc, svoje vedomosti, skúsenosti, ale predovšetkým
¾udský prístup) a klient (teda ten, ktorý pomoc h¾adá a chce ponúkanú pomoc prija). Komunikáciou
s poradcom prekonáva klient sociálnu izoláciu, do ktorej sa dostáva, keï zaène i na ulici. Ako
uvádza Jirešová a Sarang, (2005, str. 130) "populácia bezdomovcov sa oznaèuje ako ako dos−
tupná − najväèšou bariérou však nie je ich nájs, ale vybudova si vzah zaloený na dôvere a po
èase nadviaza stály kontakt, pomáhajúci posilòova zmenu správania". Práca s ¾uïmi bez domova
je proces kontinuálny, vyadujúci dlhodobú a komplexnú pomoc. Uvedená pomoc môe by posky−
tovaná prostredníctvom komunitnej, skupinovej alebo individuálnej sociálnej práce.
Pre èloveka bez domova je ašie nachádza cestu z vlastnej tiesne, nako¾ko dostupnos ponú−
kanej pomoci, predovšetkým ¾udskej, je v našich konèinách obmedzená. Èasto sa na tejto ceste
stretáva s apatiou, nezáujmom, predsudkami èi iným negatívnym prijímaním. Ïalším faktorom je
sociálne vylúèenie a odsunutie klienta na okraj spoloènosti, èo zväèša nie je moné rieši za deò,
alebo dva. Úlohou sociálnych pracovníkov v celom tom zloitom procese je klientov na tejto ces−
te "sprevádza a podporova". Pomáha klientovi bez domova nielen v oblastiach získania dôstoj−
ného príjmu a ubytovania, ale napr. aj v oblasti zvyšovania sebaúcty a sebavedomia, èi rozvíjania
sociálnych a komunikaèných zruèností, potrebných na opätovnú integráciu. Poskytuje tak klientovi
príleitosti k aktívnej úèasti pri h¾adaní svojho miesta v ivote. Klient, ktorý týmto procesom prej−
de, by sa mal postupne oslobodi, mal by si zaèa sám seba viac vái, mal by by posilnený
v snahe rieši problémy vlastnými silami. To, e to je proces ne¾ahký a zloitý, pripomína netreba.
Jedným z hlavných pracovných nástrojov sociálneho pracovníka s ¾uïmi bez domova je jeho
vlastná osobnos. Pomoc poskytovaná v rámci sociálnej práce je vdy realizovaná osobne. To
znamená, e pri jej zabezpeèovaní sa priamo stretáva sociálny pracovník s klientom. V práci
s ¾uïmi bez domova sa dôleitou úlohou stáva aj budovanie pozitívneho, profesionálneho vzahu
s klientmi. Vývin vzahu má svoje štádia. Vplyv na jeho utváranie a následný vývoj majú dôleité
premenné, najmä empatia, akceptácia a kongruencia. Spôsob, akým je uskutoèòovaná interak−
cia medzi aktérmi (klientom a poradcom), má zásadný význam pre riešenie sociálneho problému
èloveka na ulici. Ako uvádza Levická (2004, s. 80) "...máme tým na mysli takú interakciu medzi
sociálnym pracovníkom a klientom, ktorá umoòuje klientovi, aby sociálnemu pracovníkovi
dôveroval a pritom si obaja udrali vlastné hranice". Právomoc a rozhodovanie, ktorým smerom
sa klient v ivote bude ubera, prenechávame v rukách klienta, uèiac ho zodpovednosti za vlastné
vedenie ivota. Aj preto je vo vzájomnom procese práce potrebné vybudova dôveryhodné pra−
covné prostredie. Klient bez domova má tak monos v atmosfére dôveryhodného vzahu zai
blízkos, porozumenie a záujem. Takáto atmosféra je lieèivá, pomáha klientovi oprie sa o druhého
a dáva èloveku pocit, e nie je v svojich problémoch opustený a sám. Pomáha mu mobilizova
vlastné zdroje, vieru v zmenu a návrat do beného ivota.
Všetky tieto faktory rozhodujú o úspešnosti procesu práce. Správanie sociálneho pracovníka
prebieha v procese charakteristickom akceptáciou druhého, otvorenosou a autenticitou. Tieto
premenné vyvolávajú u klienta následné, pozitívne deje. Úlohou sociálneho pracovníka v práci
s ¾uïmi bez domova je preto vytváranie spomenutého bezpeèného vzahového priestoru.
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V uvedenom prostredí vzájomnej dôvery má klient bez domova monos sám sebe lepšie
porozumie, zaèína chápa svoju ivotnú situáciu a problémy. Zmysel práce s ¾uïmi bez domova
by preto nemal spoèíva v príkazoch, nútení èi rezignácii. Jej cie¾om je predovšetkým umoni
klientovi normálny rast a rozvoj na sebe samom, v ponúknutej atmosfére dôvery a podpory − v in−
tenciách prístupu pomoci k svojpomoci. Aby sa nauèil odstraòova vzniknuté prekáky, mohol
napredova a postupne sa efektívnejšie zapája do beného ivota − integrova sa do procesu
spoloènosti. S týmto cie¾om vstupujeme s klientom do interakcie, ponúkajúc mu sluby, pri
poskytovaní ktorých rešpektujeme jeho individuálne potreby, elania a schopnosti. Pomáhame
mu aktivova jeho vnútorné zdroje, potrebné k zmene aivej ivotnej situácie ivota klienta na ulici.
Je to "pomoc k svojpomoci", kedy zaèína èlovek bez domova bra osud do vlastných rúk.
Podstatnou zlokou práce sociálneho pracovníka je "porozumie klientovi". V sociálnej práci,
ale aj v iných pomáhajúcich profesiách, sa pod týmto oznaèením chápe schopnos vcítenia sa
/empatie/, rešpektovania /akceptácie/ a otvorenosti /kongruentnosti/ (Horòanský 2007).
Empatia je forma ¾udskej komunikácie, ktorá zahàòa poèúvanie aj porozumenie klientovi. Pra−
covník môe ako porozumie èloveku na ulici, jeho svetu, pokia¾ sa s ním nedostane do styku
a nevytvorí sa dôvera. By empatický znamená presne chápa a cíti druhého èloveka a jeho spô−
sob riešenia situácie. Okrem toho musí da sociálny pracovník verbálne i neverbálne najavo, e
mu rozumie.
Klienta akceptova znamená prijíma jeho postoje. Vôbec to však nemusí znamena schva¾ovanie
jeho správania − zahròuje to pozitívne a aktívne chápanie postojov a nie obyèajné odmietanie a vy−
nášanie súdov nad iným èlovekom. Rešpektovaním tohto prvku utvára sociálny pracovník neo−
hrozujúcu, bezpeènú a dôveryhodnú atmosféru. Dáva mu najavo, e má hodnotu ako èlovek.
Pojem kongruentný (lat.) znamená zhodný. Ak v práci s klientmi bez domova hráme len svoju
rolu odborníka, strácame osobnú autentickos. Dodra podmienku kongruentnosti znamená
akceptova, e kadý z nás, pracovníkov, ale aj klientov je iný, jedineèný, a e sa preto navzájom
ako ¾udia líšime. Sociálny pracovník je kongruentný, keï je v práci s klientom otvorene tým, èím
je, keï je jeho reakcia na klienta to, èo cíti a nie len predstieranie, èi obrana.
V rámci výskumu, ktorého cie¾om bolo zisti ako klienti/klientky, ¾udia bez domova, vnímajú
v rámci individuálnej práce svoj vzah so sociálnym poradcom/sociálnou poradkyòou sa ukáza−
lo, e je pre ich vzah s poradcom/poradkyòou dôleité (Horòanský 2007):
z vyladenie sa na klienta/klientku a jeho/jej problém
z vcítenie sa do jeho/jej problémov
z vypoèutie klienta/klientky
z podporovanie jeho/jej aktivity
z autentickos poradcu/poradkyne
z dodriavanie hraníc vo vzahu
z dôvera
z záujem o klienta/klientku
z neverbálna komunikácia signalizujúca akceptáciu klienta/klientky
z trpezlivos
z citlivos spätnej väzby
Podobný prístup sociálnych pracovníkov je rovnako potrebný aj v skupinovej práci s ¾uïmi bez
domova, predajcami poulièného èasopisu.
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Skupinová sociálna práca s predajcami
a predajkyňami pouličného časopisu
Skupinová práca s predajcami a predajkyòami poulièného èasopisu má svoje špecifiká
v dvoch smeroch:
z na rozdiel individuálnej práce s touto klientskou skupinou vyuíva potenciál skupinovej
dynamiky
z na rozdiel od iných typov klientských skupín je skupinou, ktorej èlenovia u nemajú èo strati,
lebo reálne, nielen vo svojich pocitoch, u všetko alebo skoro všetko stratili

Skupinová práca ako sociálna terapia
Väèšinou je sociálna práca s ¾uïmi na okraji spoloènosti zameraná na riešenie ich existen−
èných problémov. Existenèné problémy tejto skupiny ¾udí sú však úzko späté s intenzívnym pre−
ívaní existenciálnych problémov, ktoré sú buï ich príèinou alebo následkom. To, ako èlovek fun−
guje v sociálnom svete môe buï "ivi" jeho existenciálne problémy, alebo ich môe "umàtvova".
Skupinová sociálna práca môe pomôc rieši existenèné problémy ¾udí na okraji spoloènosti tým,
e viac alebo menej (pod¾a typu skupinovej práce) sa venuje aj existenciálnym problémom klien−
tov a klientok. Práve vïaka skupinovej dynamike môe klient/klientka získa pozitívnu korektívnu
skúsenos v preívaní sociálnych vzahov, ako i adekvátnejší sebaobraz umoòujúci mu/jej prija
seba samého/samej a tým efektívnejšie fungova v sociálnom svete. Skupinová sociálna práca sa
v takomto poòatí stáva sociálnou terapiou.

EXISTENÈNÉ PROBLÉMY

EXISTENCIÁLNE PROBLÉMY

Strata bývania

Strata domova

Strata zamestnania

Zlyhanie na oficiálnom trhu práce

Strata, resp. nedostatok finanèných

Rezignácia na získavanie financií prostred−

príjmov zo zamestnania

níctvom zamestnania na oficiálnom trhu práce

Neúspech na úradoch, ktoré môu rieši

Kafkovský pocit bezmocnosti voèi

ich situáciu (ÚPSVaR, samospráva, súdy,

úradnej moci

exekútori, poisovne a pod.)
Prerušenie pôvodných sociálnych väzieb

Sklamanie sa v ¾uïoch, osamelos

Problémy so zdravotným stavom

Pocit menejcennosti

Problémy s hygienou a vonkajším vzh¾adom

Strata pocitu ¾udskej dôstojnosti

Agresia zo strany iných

Strach a pocit ohrozenia

Vylúèenie (sa) z väèšinovej spoloènosti

"Iní ¾udia sú peklom" (J.P.Sartre)

Zabezpeèi si aspoò holú existenciu

Otázka zmyslu ivota

(najes sa a nezamrznú)
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Klienti a klientky
V skupinovej práci sú dôleité rovnako rozdiely, ako i podobnosti klientov a klientok. Po−
dobnosti v nich vyvolávajú pocit spolupatriènosti, ktorý je nepochybne dôleitý pre budovanie
dôvery v skupine. Rozdiely, naopak, simulujú rôznorodos sociálneho sveta "vonku" a poskytujú
dostatok príleitostí pre pochopenie toho, "ako to majú" iní ¾udia.
V čom sú rozdielni/e?
à v individuálnych "príbehoch", ktoré ich doviedli k predaju poulièného èasopisu
à v osobnostných charakteristikách
à nie všetci/všetky bývajú na ulici èi v provizórnych prístreškoch (napr.: záhradné chatky) alebo
v noc¾aháròach èi ubytovniach, niektorí/é bývajú vo svojich pôvodných domovoch
à nie všetci majú príjem len z predaja poulièného èasopisu
à sú rozdielneho veku
à sú rozdielneho pohlavia
à sú rozdielnej sexuálnej orientácie
à sú veriaci aj neveriaci
à majú rozdielne vzdelanie
à sú medzi nimi slobodní/é, enatí/vydaté, vdovci/vdovy, rozvedení/é
à sú bezdetní/é, alebo majú rôzny poèet detí (vlastných i nevlastných) rôzneho veku − od
nemluvniat a po dospelých s u vlastnými demi, niektorí sú s nimi v kontakte, niektorí nie
à sú medzi nimi takí, ktorí nemajú nikoho zo svojej pôvodnej rodiny alebo o nich nevedia (siroty,
deti z DD), majú jedného alebo oboch rodièov (vlastných i nevlastných), sú jedináèikovia alebo
majú jedného èi viac súrodencov (vlastných i nevlastných)
à prichádzajú z rozdielnych kultúrnych, národnostných a sídelných prostredí
V čom sú podobní/é?
à v extrémnom vylúèení z väèšinovej spoloènosti (Hradecká, Hradecký 1996), ktoré si
uvedomujú a pociujú
à sú stále "busy" − nemajú èas, všetko, èo sa priamo netýka zabezpeèovania ich existencie,
ich zdruje
à sú emocionálne hlboko zranení/é
à boja sa, e im sociálny pracovník (lektor) spochybní skonštruovaný sebaobraz, ktorý im
zabezpeèuje vlastnú integritu aj imid
à v tom, e ich existenèné problémy (strata bývania, práce, príjmu, hlad, atï.) sú spojené
s intenzívnym preívaním existenciálnych problémov (pocitom odcudzenia, pocitom viny,
úzkosti, straty zmyslu ivota a pod.)
à v tom, e ich fungovanie v sociálnom svete je problémové pre nich i pre ich okolie

Typy skupinovej práce
z
z

relaxaèná
edukaèno−tréningová
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z
z

èinnostná
sociálno−terapeutická

Relaxačná skupinová práca
Je zameraná na príleitostné spoloèenské stretnutia pri rôznych udalostiach (Vianoce, výroèie
OZ a pod.), tematické zájazdy, výlety, výstavy a pod. Môe by príleitosou pre vzájomné spozná−
vanie sa, zaívanie príjemných chví¾, spoznávanie nového (krajín, miest) a hlavne je príleitosou
oddýchnu si od neustáleho "boja" o preitie. Existenèné i existenciálne problémy klientov zahalí
na chví¾u "ruovým oparom" príjemných pocitov a nechá ich oddýchnu. Nepochybne to ve¾mi
potrebujú. Môe však prinies tak pozitívne ako i negatívne záitky zo sociálnych kontaktov a len
výnimoène prispieva k budovaniu adekvátneho sebaobrazu.
Edukačno-tréningová skupinová práca
Má výchovno−vzdelávací charakter. Je zameraná predovšetkým na poznanie a osvojenie si ko−
munikaèných schém (verbálnych, neverbálnych, písomných) a vhodného správania sa v kontak−
te s inými ¾uïmi
à kupujúcimi poulièný èasopis
à úradníkmi ÚPSVaR
à zamestnávate¾mi a pod.
Nevyuíva sa pri nej skupinová dynamika. Pozitívna korektívna skúsenos v preívaní sociálnych
vzahov je väèšinou len náhodným ved¾ajším efektom. Zruènos a úspech pri osvojovaní si komu−
nikaèných schém a vhodného správania sa môe prispieva k budovaniu pozitívneho sebaobrazu.
Naopak, nešikovnos a neúspech môe negatívny sebaobraz ešte zhoršova a vies k utvrdzovaniu
sa vo vlastnej neschopnosti a k prehlbovaniu existenciálnych problémov. Existenèné problémy
klientov rieši bezprostredne (nepochybne dostanú obèerstvenie, stravu, sú v teple) a v prípade
osvojenia primeraného správania sa a komunikaèných schém môe prispieva k riešeniu exis−
tenèných problémov aj dlhodobejšie, èo môe napomôc aj riešeniu problémov existenciálnych.
Činnostná skupinová práca
Èinnostná skupinová práca v sebe obsahuje prvky vyššie uvedených typov skupinovej práce −
je relaxom, je poznávaním, je tréningom. Môe ma aj výchovno−vzdelávacie zameranie. Odlišuje
sa však od nich tým, e jej hlavným cie¾om je èinnos ako aktivita "sui generis", aktivita sama
o sebe. Je preto predovšetkým prostriedkom sebarealizácie, ale zároveò je aj sociálnym svetom,
v ktorom klient/klientka môe zai pozitívnu korektívnu skúsenos v súvislosti s pocitom spolu−
patriènosti, vzájomnej podpory, kooperácie. Intenzita záitku závisí na tom, do akej miery je pro−
dukt èinnosti èlenov skupiny spoloèný. Iné je to zrejme, keï výsledkom èinnosti v skupine sú
adventné vence, ktoré robil vlastne kadý sám a iné je to, keï ide o vyhratý futbalových zápas èi
divadelné predstavenie. Spolupráca, ktorej súèasou je nepochybne aj spätná väzba, prispieva
k vytváraniu adekvátnejšieho sebaobrazu klientov/klientok. Pre tých, ktorým sa v danej èinnosti
príliš nedarí, ktorých skupina príliš kritizuje (neposkytuje spätnú väzbu primeraným spôsobom),
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èi dokonca odmieta, to však môe znamena neriešenie, ba dokonca prehåbenie ich existenciál−
nych problémov.
Sociálno-terapeutická skupinová práca
Èo je cie¾om sociálno−terapeutickej skupinovej práce?
Primárnym cie¾om sociálno−terapeutickej skupinovej práce je, na rozdiel od vyššie uvedených
typov skupinovej práce, budovanie adekvátneho sebaobrazu klientov/klientok a preívanie pozitív−
nych korektívnych skúsenosti so sociálnych vzahov. Aktivity (výtvarné, pohybové, hry rôzneho dru−
hu, trénovanie komunikaènej zruènosti a pod.) i relaxácia sú len prostriedkami na dosahovanie tohto
cie¾a. Sú len "hmotným nosièom", na ktorom môe prebieha skupinová dynamika. Všetko, èo sa
v skupine deje, z h¾adiska individuálneho i sociálneho, je materiálom, s ktorým sa pracuje. Rovnako
je takýmto materiálom aj to, èo si úèastníci donesú do skupiny z vonku (zo svojich záitkov s ¾uïmi
mimo skupinu). Podstatou je porozumenie iným aj sebe v sociálnej komunikácii, porozumenie
preívaniu iných i preívaniu vlastnému, ktoré sa s òou spája. Cie¾om sociálno−terapeutickej
skupinovej práce nie je vychováva klienta, ale zvýši kvalitu jeho ivota v sociálnom svete.
Ako prichádzajú klienti a klientky do sociálno−terapeutickej skupiny?
Sociálno−terapeutická skupinová práca je zvyèajne súèasou širšieho projektu práce s ¾uïmi bez
domova, alebo predajcami/predajkyòami poulièného èasopisu. Jeho realizátori a realizátorky
"motivujú" klientov/klientky na skupinovú prácu dvomi spôsobmi:
z hrozbou sankciami
Ak sa nezúèastnia skupinovej práce, prídu o výhody (príspevok na ubytovanie, bonusové èasopisy,
atï.), ktoré im úèas v projekte prináša. Zvyèajne takáto "motivácia" zvyšuje odpor úèastníkov
a úèastníèok skupinovej práce minimálne na prvom stretnutí.
s¾ubovaním výhod, ktoré sú len v obmedzenom mnostve (napr. len pre 12 predajcov)
Tí, èo sa zúèastnia dostanú za odmenu stravu a obèerstvenie, prípadne ubytovanie a pod. Zvyèajne
takáto "motivácia" vytvára u úèastníkov a úèastníèok postoj typu: "Odsedím si to tu a dostanem
aspoò najes a budem v teple."

z

Samozrejme, kadá motivácia je dobrá. Myslie si, e klienti a klientky prídu do skupinovej práce
motivovaní/é snahou urobi nieèo pre seba a riešenie svojej situácie, je iluzórne, vzh¾adom na ich
nedôverèivos v inštitúcie a nie príliš dobré skúsenosti niektorých so skupinovou prácou v rámci
psychiatrických zariadení (napr. poèas odvykacích kúr). Je však moné stretnú sa aj s tzv. "haló
efektom". Tí, ktorí sociálno−terapeutickú skupinovú prácu zaili a odniesli si z nej nieèo, èo im
pomohlo lepšie fungova v sociálnom svete, motivujú ïalších.
Akí/é sú klienti a klientky, ktorí/é prichádzajú do sociálno−terapeutickej skupiny?
sú nemotivovaní/é
− lebo nevedia, èo im to môe prinies
− lebo nevidia súvislos s riešením ich problémov
z sú v otvorenom odpore
z
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− lebo tam musia by, ak chcú iné poskytované výhody
− lebo mohli vyui èas lepšie − na zabezpeèovanie svojej existencie
sú v strehu
− lebo si myslia, e ich chceme meni a oni sa nechcú meni, nechcú, aby sme ich vychovávali
boja sa
− e sa budeme "pipla" v ich problémoch, e budú musie hovori o svojom súkromí
podozrievajú lektorov
− e sú s nimi len preto, aby na nich a na ich problémoch zarobili
chcú si posaova
− na ¾udí z väèšinovej spoloènosti
− na ostatných bezdomovcov, ktorí im − "predajcom NOTA BENE", robia hanbu
môu ma problém s èítaním a písaním
môu ma podpriemernú intelektovú úroveò
môu ma psychiatrickú diagnózu
môu ma telesné alebo zmyslové postihnutie

Èo môe by obsahom sociálno−terapeutickej skupinovej práce?
Obsahom môe by všetko, èo je súèasou fungovania èloveka v sociálnom svete. Zvyèajne je
dobré, ak klienti a klientky prinášajú vlastné témy, na ktoré ostatní èlenovia a èlenky skupiny reagu−
jú a ponúkajú rôzne poh¾ady na to isté, ukazujú, aké rôzne pocity sa môu spája s danou situáciou
a pomáhajú tým uvedomi si, e ¾udia, veci a situácie nie sú len èiernobiele, e boles mohli preíva
aj tí, ktorí sú obviòovaní. "Prinesené", reálne i simulované situácie tie umoòujú klientom a klien−
tkam uvedomi si, pomenova a pochopi vlastné pocity, ktoré sa s danými alebo podobnými situá−
ciami spájajú. Uèia sa pri tom pouíva spätnú väzbu, ktorá im umoòuje budovanie adekvátneho
sebaobrazu. Otváranie emocionálneho sveta klientov a klientok spájajúceho sa so sociálnymi situá−
ciami, v ktorých sa ocitli, neraz vedie k pozitívnej korektívnej skúsenosti spájajúcej sa s fungovaním
v reálnom sociálnom svete.
Základné témy:
z Pocity, názory a dispozície, ktoré si klienti a klientky doniesli do skupiny (viï. vyššie)
z Záitky, pocity, názory, situácie, ktoré sa udiali v ich sociálnom svete mimo skupinu
z Obsah a spôsob reagovania klientov a klientok navzájom na seba a na lektorov v reálnych
situáciách, ktoré ivot v skupine (aj sociálno−terapeutickej) prináša
z Obsah a spôsob reagovania klientov a klientok navzájom na seba a na lektorov v zámerne
simulovaných situáciách prostredníctvom rôznych techník (niektoré techniky ich uráajú, lebo
ich pokladajú za infantilné, iné ich nudia a z ïalších sa tešia − aj to, preèo je tomu tak, môe by
materiálom na nadstavbovú skupinovú prácu)
z Poskytovanie spätnej väzby
Nadstavbové témy:
z Asertívna komunikácia
z Alternatívne riešenie konfliktov
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Uplatòovanie obèianskych a sociálnych práv
Skupinový proces

Časové formy skupinovej práce
Èasové formy skupinovej práce sú vymedzite¾né len vtedy, ak budeme uvaova o skupinách,
v ktorých minimálne podstatná èas skupiny sa nemení (výnimkou je jednorazová forma). Z tohto
uhla poh¾adu preto hovoríme o skupinách:
− otvorených − èlenovia skupiny sa od stretnutia k stretnutiu menia
− polootvorených − podstatná èas èlenov skupiny sa nemení, resp. je opakovane prítomných,
môu však prichádza i noví èlenovia
− uzavretých − èlenovia skupiny sa nemenia, väèšina pôvodných zostáva, noví neprichádzajú
à jednorazová forma
Je vhodná na relaxaènú skupinovú prácu. Pri ostatných typoch neprináša príliš ve¾ký efekt.
à krátkodobá forma
Krátkodobos je relatívny pojem. To, èo je napríklad krátkodobé pre sociálno−terapeutickú
skupinu, môe by dlhodobé pre edukaèno−tréningovú skupinu (napr. 5 mesiacov)
à dlhodobá forma
Dlhodobos je rovnako relatívny pojem. "Najdlhšia" dlhodobos sa spája s niektorými èinnostný−
mi skupinami (napr. divadlom) a urèite so sociálno−terapeutickou skupinou.
à sporadická forma
Sporadická skupinová práca sa spája najmä s relaxaèným typom.
à cyklická forma
Cyklická je typická pre sociálno−terapeutickú skupinovú prácu.

V akom čase organizovať skupinové stretnutia?
z

z
z

in−doorové aktivity je najlepšie organizova v neèase, t.j. v roèných obdobiach, ktoré sú typické
nepriaznivým poèasím − neskorá jeseò, zima a skorá jar, vtedy je pre klientov a klientky pobyt
vo vyhriatej miestnosti príalivejší, ako keï je príjemné poèasie vonku
out−doorové aktivity samozrejme naopak, vyadujú priaznivé poèasie
skupinové stretnutia je najlepšie organizova v èase, ktorým nekonkurujú èasu, v ktorom
predávajú poulièný èasopis, napr. na konci mesiaca, keï klientom a klientkam obchody u tak
nejdú − väèšina záujemcov si u èíslo poulièného èasopisu z daného mesiaca kúpila

Kto môže viesť skupinovú prácu?
Typ skupinovej práce urèuje poiadavky na odborné kompetencie. Pre všetky typy skupinovej
práce však platí to, èo pre akúko¾vek prácu s touto klientskou skupinou:
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neštíti sa ich
nebá sa ich
nema voèi nim pocit nadradenosti
netrpie mesiášskym komplexom
by empatický voèi ¾udskému utrpeniu a ¾udskej slabosti

z relaxaèná skupinová práca
Nevyaduje mimoriadne profesionálne zruènosti z oblasti sociálnej práce. Môu ju vykonáva
dobrovo¾níci, alebo ¾udia, ktorí ponúkajú dané aktivity aj iným skupinám ¾udí − animátori, turistickí
sprievodcovia a pod.
z edukaèno−tréningová skupinová práca
Lektor potrebuje ma poznatky o verbálnej, neverbálnej, ústnej a písomnej komunikácii a ovláda
metodiku a techniky tréningu.
z èinnostná skupinová práca
Lektor (tréner, reisér a pod.) potrebuje minimálne základné poznatky a zruènosti z danej èinnos−
ti . ako napr. trénova futbalové drustvo, ak neviem, èo je ofsajd. Rovnako potrebná je však aj
jeho zapálenos pre danú èinnos a viera, e jeho klienti to dokáu.
z sociálno−terapeutická skupinová práca
Najväèšie nároky na profesionálnu zruènos vyaduje sociálno−terapeutická skupinová práca.
Nevyhnutnou podmienkou je dlhodobý sociálno−psychologický výcvik minimálne v rozsahu
180 hodín, najlepšie doplnený dlhodobým psychoterapeutickým výcvikom. Ïalej, dostatoèné
poznatky z psychológie, sociológie, teórie komunikácie a konfliktov, ako i prax vo vedení sociál−
no−psychologických alebo sociálno−terapeutických výcvikov s inými skupinami klientov.
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nohí ľudia, ktorí sa dozvedeli o našej práci s ľuďmi bez domova sa ma
pýtajú, či im to pomohlo, či sa zaradili do spoločnosti alebo sú stále
na ulici, bez strechy nad hlavou, bez zamestnania a bez blízkych ľudí.
Nepochybne, na živote mnohých sa na prvý pohľad veľa nezmenilo. Sú však
aj takí, ktorí síce nežijú celkom takým životom ako väčšina z nás, ale v mnohom je ich život podobný nášmu - prestali bývať v kanáloch a ubytovniach
poslednej cenovej triedy, sú zamestnaní, oženili/vydali sa, prestali sa opíjať
a sú dokonca aj takí, čo sa prevážajú na vlastných autách kúpených na
leasing. Príbeh jedného z nich hovorí za všetko - Učlovečený, NOTA BENE,
október 2007, č. 79, s. 10-11.
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...Štúdiu spoluautorov Štefánie Kovérovej a Mareka Horòanského mono povaova za ve¾mi
aktuálnu v oblasti sociálnej práce. Uvedená publikácia môe pomôc sociálnym pracovníkom efek−
tívne pracova so sociálnou skupinou ¾udí bez domova. Je praktickým manuálom zameraným na
výkon sociálnej práce v rámci skupinovej formy sociálnej práce. Publikácia môe by ve¾mi nápo−
mocná pre zaèínajúcich sociálnych pracovníkov...

Peter Brnula

...Medzi ¾uïmi bez domova nájdeme všetky sociálne skupiny s rôznymi sociálnymi problémami
(nezamestnaní, závislí, rozvedení, ¾udia pracujúci v sexbiznise a pod.), len majú ešte jeden ve¾ký
problém navyše. Èi u z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov prišli o strechu nad hlavou.
Predkladaná publikácia je, okrem iného, aj výbornou metodickou príruèkou pre skupinovú prácu
s ¾uïmi bez domova. Publikáciu povaujem za ve¾mi aktuálnu, prínosnú, praktickú a zrozumite¾nú.
Pomôe nielen sociálnym pracovníkom pre skupinovú prácu s ¾uïmi bez domova, ale môe by
dobrou pomôckou aj pre študentov sociálnej práce, pre odbornú verejnos, legislatívcov, ale aj
sociálnych pracovníkov pracujúcich s inými skupinami, ne ako sú ¾udia bez domova...

Ladislav Vaska
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