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ÚVOD 

Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie je jedným z výstupov, ktoré završujú trojročný projekt 

zameraný na analýzu a inováciu prípravy mladých ľudí na odchod zo zariadení ústavnej starostlivosti na 

Slovensku. Na projekt získalo Občianske združenie Prevencia AD grant z APVV v roku 2013 a odvtedy sa 

teoreticky, výskumne a prakticky zaoberalo problematikou mladých ľudí a možností zlepšenia ich kvality 

života po osamostatnení. Mladí ľudia so skúsenosťou inštitucionálnej výchovy sú neskôr ohrozenou 

skupinou. Avšak nielen poznatok o ich „rizikovosti“ z hľadiska ohrozenia sociálno-patlogickými javmi, ale 

aj neprítomnosť stratégie zariadení na skvalitnenie ich pripravenosti čeliť náročným situáciám, nás 

motivovala k riešeniu tejto problematiky. V súčasnosti sa projekt končí a okrem výskumných zistení sa 

môžeme popýšiť aj aplikovaným výstupom, programom vzdelávania. Jedným z našich projektových cieľov 

bola snaha sprostredkovať najnovšie poznatky z oblasti inštitucionálnej výchovy práve tým, ktorých sa téma 

profesne dotýka.  Preto sme si zaumienili usporiadať konferenciu, na ktorej by sa zišli ako akademická, tak 

odborná obec. Podarilo sa a touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí  prispeli k úspešnému 

priebehu konferencie - organizujúcim inštitúciám, ktoré ju; programovému výboru za vynikajúci výber 

prednášajúcich; organizačnému tímu, ktorý zabezpečil jej príjemný priebeh bez citeľných komplikácii; 

dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z radov detí z Detského domova Istebné i z radov našich známych 

a blízkych za ich ochotu a podporu a v neposlednom rade všetkým účastníkom a účastníčkam konferencie 

za ich prítomnosť, pozornosť a za záujem o odborné témy, diskusné príspevky a vytvorenie priateľskej 

atmosféry. 

Počas trvania projektu sme vďaka skúmaniu dobrých praxí nadviazali kontakty s odborníkmi 

a odborníčkami zo zahraničia. Zaujala nás ich práca a preto sme od návratu z pracovných ciest neprestali 

uvažovať o tom, ako sprostredkovať ich vedomosti a skúsenosti slovenskému odbornému publiku. A tak nás 

nesmierne potešilo, že na konferenciu prijali pozvanie akademici z troch krajín – Kenny McGhee zo 

Škótska, Alenka Kobolt zo Slovinska, Agnieszka Golczyńska – Grondas a Patrycja Chrzanowska z Poľska. 

Ich príspevky sme zaradili do prvej časti zborníka a pozorným čitateľom neujde skutočnosť, že príspevky sú 

písané v anglickom jazyku. 

Druhú časť zborníka tvoria teoretické state. Otvára ju zamyslenie Albína Škovieru nad  súvislosťami 

osamostatňovania sa mladých ľudí v kontexte zmien ústavnej starostlivosti na Slovensku. Príspevok 

Vladimíra Labátha objasňuje koncept pozitívnej rovesníckej kultúry spolu s možnosťami, aké ponúka pre 

vylepšenie rezidenciálnej výchovy a prevýchovy. Martin Kuruc predstavuje nie veľmi známy teoretický 

model motivácie a naznačuje aj jeho využitie vo výskume a praxi. 

Zisteniam z výskumov je venovaná tretia časť zborníka. Úvodný príspevok Ivana Lukšíka skúma tie prvky 

kutúry zariadení, ktoré najviac prispievajú ku kvalite života mladých ľudí v procese osamostatňovania sa. 

Na výsledky výskumu nadväzuje článok o akreditovanom vzdelávaní pre zamestnancov detských domovov 
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a reedukačných centier. Ľubica Lukšíková a Lucia Hargašová prezentujú proces, akým bol program 

vytvorený popisujúc jeho jednotlivé kroky počas trvania trojročného projektu. Milan Fico dôkladne 

analyzuje faktory a súvislosti ovplyvňujúce zamestnanosť mladých ľudí po odchode z detských domovov. 

Autorka Jarmila Žolnová prispieva analýzou spokojnosti detí v reedukačných centrách, predovšetkým 

v súvislosti s využívaním voľného času a s prípravou na budúce povolanie. Zaujímavú sondu do hodnotenia 

zamestnancov rezidenciálnych inštitúcii v spomienkach bývalých chovancov, v danom čase však väzňov, 

prináša Anna Semanová. 

Tematické zameranie konferencie na slovenské podmienky pomerne úzko vymedzilo odborný fokus, a 

predsa sa podarilo v zborníku sústrediť rozmanitosť tém a skúmaných problémov v príspevkoch. Dúfame, 

že zborník rozšíri obzory čitateľom a čitateľkám nielen z akademického prostredia, ale predovšetkým 

odborníkom a odborníčkam, ktorí prichádzajú každodenne do kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi 

v podmienkacch inštitucionálnej výchovy. 

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Za celý tím riešiteľov a riešiteliek projektu „Príprava mladých ľudí  v  detských domovoch a  reedukačných 

centrách – analýza a inovácia“, 

Lucia Hargašová 

V Bratislave, 10.8. 2016 
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CONNECTED AND BELONGING. ONE LIFE - ONE CARE JOURNEY. IMPROVING 

OUTCOMES FOR LOOKED AFTER YOUNG PEOPLE AND CARE LEAVERS IN SCOTLAND 

 

JEDEN ŽIVOT - JEDEN PRÍSTUP V STAROSTLIVOSTI: LEPŠÍ PRECHOD ABSOLVENTOV 

DO DOSPELOSTI A ICH UPLATNENIE 

 

Kenny McGhee 

 

Abstract 

This paper will outline the key changes, challenges and opportunities to improving outcomes for care 

leavers in Scotland. Outcomes for young people leaving state care remain poor, and practice across Scotland 

remains inconsistent and variable. Research shows that the single most influential factor in improving 

outcomes for care leavers is the age at which they leave care. Recent changes in policy and legislation create 

the opportunity to change the landscape for care in Scotland by enabling looked after young people to 

remain in positive care placements longer, and receive improved aftercare support into adulthood. New 

legislation names public bodies as ‘corporate parents’ and sets out what they are expected to do to improve 

services and provisions for young people in care and those who have left care. It recognises the range of 

support needs that care leavers in particular have and acknowledges the role that the range of agencies can 

play in meeting those needs. The Scottish Care Leavers Covenant aims to support corporate parents by 

offering a framework of actions to improve consistency across a range of key areas. 

Abstrakt 

Príspevok načrtne kľúčové zmeny, výzvy a príležitosti na zlepšenie výsledkov absolventov starostlivosti v 

Škótsku. Prospievanie absolventov po odchode zostáva slabé a prax v Škótsku nie je konzistentná. Podľa 

výskumu je najdôležitejším faktorom pri zlepšovaní výsledkov pre absolventov je vek, v ktorom 

odchádzajú. Nedávne zmeny v legislatíve vytvorili možnosť zmeniť spôsob starostlivosti v Škótsku tým, že 

umožňuje mladým ľuďom zvereným do starostlivosti štátu zostať v nej dlhšie a získať kvalitnejšiu následnú 

podporu až do osamostatnenia sa. Nový pojem označujúci prístup verejných subjektov ako "spoločné 

rodičovstvo“ stanovuje očakávania na zlepšenie služieb a zabezpečenie pre mladých ľudí v starostlivosti i 

tým, ktorí ju opustili. Rozoznáva oblasti potrieb absolventov, v ktorých absolventi potrebujú pomoc a tiež 

úlohu verejných subjektov pri napĺňaní týchto potrieb. Dohoda o absolventoch starostlivosti v Škótsku si 

kladie za cieľ podporiť „spoločné rodičovstvo“ tým, že určuje rámec činností s úlohou zlepšiť 

konzistentnosť služieb v mnohých kľúčových oblastiach. 
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Can I firstly thank you very much for the kind invitation to attend your conference here in Slovakia, and to 

say what a great pleasure it is to talk to you to be here today.  

My talk today will outline the recent legislative and policy changes in Scotland, which aim to transform the 

culture and practice for young people ageing out of state care. I will outline some of the key issues, 

challenges and opportunities to improving outcomes for care leavers into adulthood, setting these within the 

context of the recent policy and legislative changes. These challenges and opportunities are not unique to 

our situation in Scotland. For research tells us that regardless of regional or national variations, young 

people ageing out of state care, as a group, tend to do less well than the general population (Stein, 2012; 

Duncalf, Hill & McGhee, 2013; Scottish Government, 2013). Their outcomes are, as a group, poorer across 

a number of domains (Wade, 1997; Wade and Dixon, 2005; Stein, 2012).  However we also know that these 

poorer outcomes are not inevitable (Stein, 2012). Our recent changes in policy and legislation create the 

opportunity to really change the landscape for care in Scotland by enabling looked after young people to 

remain in positive care placements longer, and to receive improved sustained aftercare support well into 

adulthood.  

In Scotland we a have a relatively well developed and sophisticated approach to addressing the needs of our 

children and young people who require compulsory measures of support and intervention, where systems 

and process have developed and evolved over many years. Looked after children and young people can be 

accommodated in a range of placement types including regulated foster care; in kinship care, formally 

placed and supported with extended family members for example; and in residential group care, either in 

children’s homes or residential schools (Scottish Government, 2015a). We also have a relatively small 

number who are cared for in secure settings. Significantly we have a number of children and young people 

who remain at home with their birth families but who are subject to ‘Compulsory Supervision Orders’ and 

thus are regarded as also ‘looked after’.  

The outcomes for these children and young people ‘looked after at home’ as a group are poorer than those 

looked after away from home in alternative care settings.  

The dominant discourse of ‘family first’, arguably influenced to some degree by ideological and financial 

drivers, means that residential group care is still too often maligned and considered a care destination of 

‘last resort’ for our most vulnerable young people (Skinner, 1992; Corby, Doig and Roberts, 2001; 

Kendrick, Milligan and Avan, 2005; Smith, 2009).  . 

Research shows that the single most influential factor in improving outcomes for care leavers is the age at 

which they leave care (Wade, 1997; Wade and Dixon, 2005; Broad, 2007; Stein, 2012). The average for 

leaving the family home in Scotland is around 25-26 years, and rising. The ‘everyday trajectory’ of young 

people leaving a stable supportive home involves this occurring over an extended and graduated period of 
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time, with ongoing emotional and financial support.  For example the option to go off to college and return 

to the family home at weekends and holidays is an accepted norm for most.  

In contrast, the average age for leaving state care in Scotland is 17 (SCCYP, 2008; Scottish Government, 

2013). Care leavers tend to experience multiple, accelerated and abrupt transitions, often with poor 

preparation and a lack of consistent support – we talk about the ‘cliff edge’ of leaving care. As we know, 

many young people in care have experienced trauma, abuse, neglect, disruption and instability - the very 

reasons why we intervene in the first place. For many the impact of childhood trauma can impair their 

development so that their emotional age is out of sync with their chronological age - in short too many 

looked after young people and care leavers are still struggling with unresolved childhood trauma and have 

not yet developed the emotional resilience to make a successful transition to independence (Burgess, 2007). 

As a consequence, care leavers continue to experience poorer outcomes in relation to increased risk of 

homelessness; over-representation in youth and criminal justice systems; increased incidence of mental 

health issues and substance misuse; fewer care leavers attending college or university; and increased risk of 

unemployment. Thus, the expectations we have of our young people leaving care is quite simply misguided 

and unrealistic, and this is further compounded by the lack of consistent holistic support that they need to 

make that successful journey to adulthood (Burgess, 2007; Stein, 2012). 

The lack of consistent aftercare support is evidenced in our recent study of Throughcare and Aftercare 

services across Scotland’s 32 local authority areas (McGhee, Lerpiniere, Welsh Graham & Harkin, 2014). 

We found that a variety of systemic and organizational approaches had an impact on the extent to which 

care leavers were involved with ‘aftercare’ services and on the type of service care leavers were offered.  

Despite what is expected in legislation, we identified significant variability of groups of young people 

served by aftercare services – for example the application of eligibility criteria was inconsistent, and those 

looked after ‘at home’ were often not prioritised, or in some cases simply excluded from accessing supports 

and services. Differing views on what is meant by ‘engagement’ with services – from frequent contact high 

intensity, through to describing keeping in touch by occasional ‘text’ messages. Services structures appeared 

to be subject to frequent and continual re-structuring, and with services for care leavers being influenced by 

factors such as finance and ideology, rather than based on evidence of ‘what works’. Gathering useful data 

on numbers and outcomes, such as employment destinations or those graduating from further and higher 

education, or those requiring on-going support for mental health or addiction issues was inconsistent at both 

local and national level. However, what we did find was almost universal support for the concept of ‘staying 

put’ and the commitment of practitioners to support young people to stay in positive care placements longer, 

to remain in contact with young people after they had left care, and for this to be based on positive 

relationships (McGhee et al, 2014).  
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We found that often local leaving care teams had to act as ‘champions’ for young people.  In some areas, 

other non-leaving care staff were regarded as having limited understanding of care leaver issues. We found 

variability across authorities in all of these factors. However, in some authorities approaches were linked to 

a more desirable service for care leavers, in terms of, for example, greater levels of relationship-based 

practice, and continuity of care. We also found that where there was senior officer understanding and 

commitment, where the Chief Executive exercised clear leadership in relation to an authorities 

responsibilities to care leavers, then the situation was reflected more positively across the organisation and 

services provided. 

 

We know that a range of cumulative factors, can affect outcomes for care leavers including pre-care 

experience, in-care experience and the process and age at which young people transition form care (Stein, 

2012). What we do know is that maintaining consistent relationships throughout a child or young persons 

care journey is critical in helping them develop healthy attachments, address and deal with earlier trauma, 

and promote the development of emotional resilience, identity and security (Cashmore and Paxman, 2006; 

Care Inquiry, 2012). The publication of the Making Not Breaking Report (Care Inquiry, 2012) describes 

relationships for children in care as the ‘golden thread of practice’.  This is particularly so at the point of 

transition to more independent living, as young people enter the world of work, move onto college or set up 

their first home. So when we think about improving services and provisions for care leavers it is vital to 

think about the centrality of ongoing relationships, that young people feel a sense of connection and 

belonging, the ‘felt’ security that is important (Cashmore and Paxman, 2006; Stein, 2012). It is also 

important to ensure that we don’t just wait until the legal age of around16 at which young people look to 

move on. To improve outcomes for care leavers, we must be proactive and seek to improve the in-care 

experience and plan for support into adulthood– ‘one life one - care journey’ must be the mantra which 

guides our practice. 

Fundamental to this is the concept of ‘staying put’, where looked after young people are encouraged, 

enabled and empowered to remain in positive care settings until they are ready to move on to more 

independent living (Scottish Government, 2013). It acknowledges that the age of leaving care should not be 

driven by chronological triggers or bureaucratic processes, but by the developmental needs of the young 

person; and that when young people do move on, it should be in a much more graduated and extended 

manner, more in line with the general population.  

The publication of our Staying Put Scotland Guidance in 2013 (Scottish Government, 2013) sets out the 

principles and philosophy of care which should inform care planning and practice for our looked after 

young people. Based on developments in other parts of the UK, and drawing on existing examples of good 

practice, the guidance aims to inform the development of a new ‘norm’ and create a culture shift in how we 

support looked after young people transition from care. However it is not only young people who require to 
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be encouraged, enabled and empowered, it is also those caring for them on a daily basis – foster carers, 

residential care workers and social work case managers. These messages are not new - they have been 

highlighted in research evidence and non-statutory policy for many years. However we continue to face 

challenges with regards to consistent and meaningful implementation. 

Arguably the Staying Put guidance provides the philosophical underpinning for the new legislative duties 

and changes contained in the Children & Young People Scotland Act 2014 (Scottish Government, 2014). 

There are 3 key aspects to this that have particular implications for care leavers.  

Under new arrangements called ‘Continuing Care, looked after young people now have entitlements to 

remain in a positive care setting, to stay put, up until the age of 21, and local authorities, with some caveats, 

have a duty to provide this. Care leavers can now receive advice guidance and assistance up to the age of 26 

– they can disengage from services and return at a later date; they can request an assessment for support and 

if they have eligible needs then local authorities have a duty to provide services and supports to meet those 

needs.  Local authorities were always able to do this, and some already did this well, but as I discussed 

earlier there are significant inconsistencies as to how local authorities interpreted and implement their duties 

locally. The other key aspect is the concept of ‘corporate parenting’, which, as a result of the 2014 Act has 

now been put onto a statutory basis.  

The legislation defines corporate parenting as:  

‘An organisation's performance of actions necessary to uphold the rights and safeguard the 

wellbeing of a looked after child or care leaver, and through which physical, emotional, spiritual, 

social and educational development is promoted’ (Scottish Government, 2015b). 

Corporate parenting is about public agencies actually ‘seeing’ the person in front of them, tailoring their 

efforts to meet the needs of the individual. It’s about the whole of the public sector taking responsibility for 

the most vulnerable young people in our society, and holding those services accountable for delivering 

positive change. Previously it would fall to Children’s Services in local authorities to be responsible for 

looked after children and care leavers – however as we know the multiple needs of our young people cannot 

be met by any one single agency – for example meeting educational or employment needs, and meeting 

health and housing needs. 

The new legislation places duties and obligations on a range of public bodies named as ‘corporate parents’ – 

these bodies include national and local government; legal services; Police Scotland; health boards; colleges 

and universities; as well as Sports Scotland and Creative Scotland – covering the range of holistic needs that 

young people have, and placing duties to ensure opportunities are available to help meet those needs into 

adulthood. Many of these organisations have a direct role in the lives of looked after young people and care 
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leavers while others are more supportive. But it is the recognition that all of these public bodies have a 

shared responsibility for looked after children young people and care leavers that is important. 

 

There are a range of duties that all corporate parents are expected to fulfil, depending on their specific role 

and remit. They are expected to be Alert: with systems in place to stay informed of the issues which could 

have a negative impact on the individual young person as well as looked after young people and care leavers 

as a group; to Assess needs and to ensure services are relevant and accessible to the widest possible group; 

to Promote and perform actions which will advantage or benefit looked after children and care leavers; to 

Identify relevant Opportunities, through which eligible young people can improve their wellbeing; to 

improve Access and help eligible young people to overcome barriers, so that they can benefit from 

opportunities, services and support; and to review performance as corporate parents, and take any necessary 

action to Improve. In addition to these, there are new duties, which expect corporate parents to plan 

together; to collaborate by sharing information and coordinating activities; to share responsibility for action; 

and for funding activities jointly (Scottish Government, 2015b). 

 

Implementing policy effectively is a recognised challenge (Metz, Blase and Bowie, 2007). Child care 

policies, particularly for care leavers, can take a long time to become part of mainstream everyday practice 

(SCCYP, 2008; Stein, 2012; Dunlop, 2013). Successfully and meaningfully implementing the Act needs on-

going political commitment, with leadership at national and local level to support organisations and services 

to go beyond mere compliance to aspire to excellence. Quite simply children and young people cannot 

benefit from interventions they do not experience. For new practices to become “the” practice, people need 

to know who needs to do what differently, when, and why. James Anglin highlights the need for 

congruence across and within the component parts of the system if we are to understand what supports, or 

gets in the way of, consistent practice (Anglin, 2002). Residential child care practice and leaving care 

provision does not operate in a vacuum, and national policy objectives need to acknowledge and respond to 

the multiplicity of factors at play (Anglin, 2002; Blase, 2009; Radboud University, 2015).  

Consistent implementation of public policy is a complex and challenging task (Pronovost, 2011; Norris et 

al, 2014). Much improvement and implementation activity around child care practice and provision has 

focused on the mechanistic and technical challenges, on aspects such as legislation and policy, systems and 

procedures, on registration of workforce and inspection regimes, for example. Without effective planning 

and monitoring, there are many opportunities for various actors to re-interpret, deviate from, or subvert the 

original intentions. If, in human services the practitioner is the intervention (Fixsen, Blase, Naoom and 

Wallace, 2009) then there are infinite variables and permutations in terms of practice. Furthermore, the 

subtleties and nuance of individual practitioners’ language, for example, can convey very powerful 

messages to looked-after young people in terms of their place and future, and can significantly influence the 

age at which young people leave care. These are described as adaptive challenges. Changing a procedural 
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document is often easier than changing the attitudes and culture that influence practice – things like creating 

a shared set of values that inform and drive practice, the philosophy of care that is so important. Ensuring 

that our common language reflects our intentions and our intentions are carried through into action. How do 

we demonstrate and evidence our values consistently in our daily practice – what do we really mean when 

we talk about ‘the best interests of children’ or when we talk about ‘participation by young people’. Do our 

systems and processes enable practice, or inhibit it? 

I mentioned the work of James Anglin - ‘Pain, Normality and the Struggle for Congruence’ (Anglin, 2002) 

- in developing well-functioning residential care. His work resonates with the developing thinking around 

implementation methodology which we are beginning to apply more consistently in Scotland. The need to 

address the multiple layers and multiple players, and in ensuring that at every level we have congruence in 

thinking and action will be critical if we are to achieve our ambitions and aspirations for our most 

vulnerable young people. At every level there are both technical and adaptive changes required and 

challenges to be addressed. And we need to acknowledge that we cannot skip links in the chain of logic and 

expect to achieve outcomes without the intervening steps (Stroul, Blau & Friedman, 2010).  

When policies or programmes are poorly implemented, there is a tendency to query the validity of the 

programme or intervention itself, rather than examining whether the flaw lay in its implementation (Durlak, 

2013). Turning policy intentions into everyday practice is complex, and there is no guarantee for success. 

When considering the implementation of a practice change such as staying put and continuing care we need 

to consider the fact that many influential players operate within the sphere of a single child or young 

person’s life. All these actors ‘intervene’ to a greater or lesser extent. A high level of congruence is required 

to ensure consistent messaging, practice and culture. Implementing change within children’s welfare and 

care systems is much more challenging than introducing a technical or instrumental change within a 

computer system or a new drug trials for example (Wiggens, Austerberry and Ward, 2010).    

Policy can be described as a process by which governments translate their political vision onto programmes, 

while implementation is about translating policy into practice (O’Connor et al, 2012). Despite high levels of 

support for the principles behind a policy such as staying put, if it cannot be effectively implemented, we 

might question whether it is currently a valid policy. The challenges, which lie in the disconnection between 

policy intention and practice on the ground, can be complex and multi-layered as I mentioned.  Congruence 

in implementation requires change at practitioner, supervisory and administrative support levels as well as at 

systems levels (Fixsen et al, 2005, cited in Wiggens et al, 2010; Blase, 2009). This echoes with Anglin’s 

work and the concepts of congruence in the interactional dynamics of residential child and youth care. 

Clear leadership from senior managers is required to ensure commitment and the availability of adequate 

resources. Notwithstanding the financial challenges that abound, positive leadership is crucial to addressing 

blocks and obstacles and setbacks including those that relate to practitioner attitude (Wiggins et al, 2012). 
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Managers and leaders can often make the error of attempting to apply technical solutions to adaptive 

problems (Heifetz and Linsky, 2002): 

To be effective there is a need amongst politicians, policy makers, researchers, advocates, and 

practitioners to understand the different motivations of everyone involved and the environments in 

which they work (O‘Connor et al, 2012, p37). 

Effective implementation requires extensive and sustained development of workforce and integrated 

systems and organisations that support practice and the staff involved, possibly with the setting up of local 

implementation teams. Developing a collaborative approach across all key stakeholders can help create a 

culture of cooperation where professionals can share expertise rather than allowing competing agendas to 

exert undue influence. Embedding new ways of working, changing culture and practice generally requires 

long-term commitment and financial investment (Fixsen et al, 2009; Weisz et al, 2013, in Wiggens, 

Austerberry and Ward, 2012). Fully implementing staying put and continuing care offers real opportunities 

to not only positively affect the experience and outcomes for looked after young people and care leavers. It 

also offers the opportunity to change fundamentally the landscape of care by challenging current culture and 

practice. However, there are significant challenges across a range of factors, not least the very nature of 

staying put policy itself. It will be important to learn from those front line staff who are central to making 

staying put a reality for looked after young people on a daily basis. 

And so we come to the Scottish Care Leavers Covenant (CELCIS et al, 2015). The development of the 

Covenant is the work of an alliance of non-government organisations who recognise the challenges inherent 

in implementing policy and improvements for care leavers consistently. The 8 alliance members have been 

able to draw on the support and participation of nearly 40 other national organisations to develop a coherent 

rationale and strategy to support change. Building on the work of the UK Access All Areas policy initiative 

(NCAS/Catch 22, 2012), and led by CELCIS in Scotland, we have developed an Agenda for Change - a 

framework of key actions across a range of policy areas, aimed at supporting corporate parents to better 

implement their duties to care leavers under the new Act. Launched in October 2015, the Covenant asks all 

corporate parents to make solemn vow or promise to take action – to commit to uphold and promote the 

principles of the Covenant; and to take specific relevant action to fully support and implement the Agenda 

for Change in order to close attainment and outcomes gap, and to make real our ambitions and aspirations 

for all of our care leavers.  

The members of the alliance are adopting both a campaigning and implementation support role, which we 

anticipate will continue over the next few years. We have a website which you can visit and we will be 

posting examples of good practice and where change is being demonstrated, along with being able to access 

supportive resources.  
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The Covenant is informed by a set of guiding principles. Firstly, in the ‘care-proofing’ of policy, where 

Corporate parents recognise the vulnerability of care leavers as young adults, and make explicit reference to, 

and prioritisation of them as a ‘protected group’ in policy documents. We ask for an ‘assumption of 

entitlement’ - that is a default position where care leavers are entitled to services, support and opportunities, 

up to their 26th birthday. Where discretion exists in definitions of vulnerability or in giving priority access, 

that these are exercised in favour of care leavers. We call for the full and meaningful implementation of 

Staying Put and Continuing Care Scottish Government, 2013; 2015), where looked after young people and 

care leavers are actively encouraged, enabled and empowered to ‘stay put’ in positive care settings until 

they are ready to move on. And we ask all corporate parents and other key stakeholders to recognise the 

fundamental importance of ‘relationship-based practice’, based on understanding, empathy, respect, and 

what is often described as ‘stickability’ – not giving up when the going gets tough.  Young people are 

supported to maintain positive relationships and attachments with previous carers and professionals 

throughout their care experience and importantly, beyond, a practice supported in some areas, and 

discouraged in others. 

The Agenda for Change is built on the foundation stones of relationship-based practice, full implementation 

of staying put and continuing care, and supporting the gradual and extended transition from care to 

interdependent living - Einstein is reported to have said that the reason for time is so that everything doesn’t 

happen at once.  

We then have a range of specific actions that aim to remove bureaucratic and cultural obstacles, and which 

aim to improve processes and opportunities for care leavers. These are grouped into key policy areas or 

‘pillars’. These policy pillars are not ‘stand-alone’ – they are all inter-related and inter-connected and 

acknowledge the need to take a holistic approach to supporting young people. They include, for example, 

actions which aim to improve care leavers access to college or university; actions where corporate parents 

identify and provide employment opportunities for their young people under the concept of ‘family firm’ 

(Scottish Government, 2011); actions for health partners to ensure that transitions between children’s mental 

health services and adult services are better planned and coordinated. These actions are all informed by 

research; by existing good practice in particular areas or agencies; and by the voices and experiences of 

practitioners and, importantly, young people.  

They encourage agencies to collaborate together by providing existing examples of good practice, 

demonstrating where barriers have been overcome and obstacles removed. The Covenant and Agenda for 

Change aims to bring greater consistency to the supports and services that our care leavers need to make the 

best transition to adulthood, and to close the outcomes gap between them and the general population.  

And finally, we need to remind ourselves that our lives and plans tend not to follow a neat linear trajectory, 

that the road to ‘success’ - whatever that means - is seldom straightforward or without obstacles or 
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deviations. The same applies for young people transitioning from state care. They will have issues to deal 

with, deviations, false starts, and obstacles to overcome, so we cannot and should not construct and expect 

their journey to follow a neat bureaucratic plan. We need to remain fully person-centered, flexible, proactive 

and responsive. We also know that our road to transforming services and practice takes time – often we can 

become frustrated with the slow pace of change, particularly when we have the research and knowledge but 

translating that into everyday practice becomes challenging.  But as we hope to progress we must make the 

changes at every level, however small, which push the agenda forward and help create the culture shift we 

need for our most vulnerable young people.  

I will leave you with a quote from one of Scotland’s most celebrated modern novelists, Iain Banks, and I 

paraphrase: 

Everything makes a difference, but nothing makes all the difference. We build better lives and a 

better world slowly, painstakingly, and there are no short cuts, just lots of improvements: most 

small, a few greater, none…decisive. (Banks, 2014). 
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STRENGHTS, CHALLENGES AND VISIONS OF THE RESIDENTIAL CARE IN SLOVENIA 

SILNÉ STRÁNKY, VÝZVY A VÍZIE REZIDENCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V SLOVINSKU 

Alenka Kobolt 

Abstract 

Paper highlights the developmental stages one of the oldest part in Slovenian social pedagogy – residential 

care for children with special needs – emotional and behavioural or better to say – problems in social 

integration. This part of the social pedagogical practice has experienced important conception changes about 

15 to 20 years ago: settings became smaller, a bunch of dislocated home groups were established so 

youngsters can experience more normalised living situation. After this wave of changes no important new 

models in practice and only some particular research has been done in the field. Paper outlines some key 

steps in the past development which influenced recent stage of practice in the child and youth care and 

residential facilities in Slovenia.  

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá vývojovými fázami jednej z najstarších oblastí slovinskej sociálnej pedagogiky – 

ústavnou starostlivosťou detí so špeciálnymi potrebami – s emočnými problémami a problémami v 

správaní, alebo lepšie povedané – problémami v sociálnej integrácii. Táto časť špeciálnej pedagogiky bola v 

ostatných 15 až 20 rokoch podrobená viacerým koncepčným zmenám: zariadenia sa stali menšími a vzniklo 

niekoľko vysunutých pracovísk v rodinných skupinách, takže mládež mohla zažívať vyrastanie v čoraz 

bežnejších životných podmienkach. Po tejto vlne zmien už neboli do praxe zavedené žiadne zásadne nové 

modely práce a v problematike sa uskutočnil sa len čiastkový výskum. Príspevok popisuje vybrané kľúčové 

kroky uskutočnené v minulosti, ktoré ovplyvnili súčasný stav praxe v oblasti ústavnej starostlivosti detí a 

mladistvých v zariadeniach v Slovinsku. 

Introduction 

Residential care of children and young people without appropriate family care and problems in social 

integration is undoubtedly the oldest element in the wider field of social pedagogy. Thiersch and 

Rauschenbach (1987, P. 987) define Social pedagogy “...as a scientific social theory about child and youth 

care, whereby the tasks, contents and perspectives of the discipline are set within the context of development 

and implementation of care and are directly linked to the historical and social structures.”  

A compensatory and stimulating character for all non-privileged and marginal groups is attributed to this 

profession. The mandate of child and youth care work as well as social work today is to provide assistance 

to individuals who, in the era of postmodernism and globalization don’t have enough coping strategies to 
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acquire appropriate knowledge, skills, social and economic resources necessary to secure a life standard 

satisfying on both personal and social levels. We fully agree with Lorenz (1996, P. 41) who claims that 

people employed in social occupations in Europe today first and foremost need "principles and methods that 

make diversity count as an asset to societies and which above all give people on the margins of society the 

means of defining their own sense of belonging".  

Steps in the Slovene residential care theory and practice    

It is mostly impossible to make a clear and simple division of complex processes. Social pedagogy as 

profession was and today still is influenced by multiple dimensions (culture, society, education, economy, 

interaction of groups and individuals…) and interconnected with development of other social and 

educational professions (Kobolt, 2014).   With the aim to get better overview over the development in this 

time frame, four phases (marked with time periods), will be described. The first two (from the year 1945 to 

1960 and 1971 to 1977) characterized emerging phase and steps in development of residential care field. 

Next two (from 1978 to 1991 and from 1992 to 2015) can be defined as a good continuation in the practical 

work, expanding of research methods and projects gaining new possibilities to work with users (Kobolt, 

2014). 

Scheme 1: Developmental phases in research, educational programs and practice 

Time sequence in years                   Main characteristics   

1 phase             1945 to 1960 emerging of the residential care  as a working field and first 

analytical research on residential care  

2 phase             1961 to 1977 

 

 

research of delinquent behaviour; establishing of the treatment 

models in the residential institutions; influential action 

research in the residential institution Logatec; first (1963) and 

second (1977 - 3 years study program) which later developed 

into Social Pedagogy (4 years program in 1988);  

3 phase -       1978 to 1991 

 

implementation of findings of action research into educational 

practice;  introduction of community based practice next to 

residential care; evaluation research of practical work and 

introduction of the new structure and new models in 

residential care practice; establishing of various NGO’s 

projects – working as preventive model for children and youth 

with various vulnerabilities; changes in the foster care 

practice; 
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4 phase – 1992 – 2015  -   expanding of qualitative research; introduction of the hermeneutical 

and reconstructive diagnostic; further development in the structure and models of residential 

care;  participation of field workers in research projects; methodological triangulation in 

research; focus on individual development (individual educational programs) for the 

child/youngster in the residential settings and foster care; establishing of small group homes 

(living communities); cooperation and participation with parents and families; new problems of 

the youngsters – use of drugs; introducing children with special needs into regular education; 

development of the preventative projects (such as experiential pedagogic); mobile social 

pedagogical support in schools; 

 

Important stages in the development of  residential child and youth care 

Institute for Criminology delivered in 1982 study »Evaluation and visions for residential care in Slovenia 

until 2000«. Special commission of professionals was formed in 1986 with the aim to prepare the guidelines 

for the process of renewal of the residential care, which started some years later (in the 1996 and lasted until 

almost 2000, before all residential setting was renewed).  

The research on residential care from the year 1982 (Evaluation and visions...) show that care institutions 

were operating in very unsatisfying conditions. No privacy was granted for there were even as many as 15 

children/minors sleeping in one room. The space and rooms at their disposal were not functional.  

Basic principles of renewal of residential care (1982, Anaysis and Orientations of Residential Care. Institute 

of Criminology)  

 to move residential institutions closer to populated centres - better integration in environment; 

 to reduce the number of children/youngsters in every establishment - more intimate climate and 

more privacy; 

 to form institutions operating regionally to assure continuous contacts with the families and to 

prevent the loss of contact with a familiar environment.   

The whole process of renewal can be described as only partly realised, thus some of the visions were not 

realised in the practice until today.  Some of unrealised ideas are: to establish more day centres, to introduce 

more intensive work with parents, to organise small group homes over all regions in Slovenia. 

The norms for group size and staff number changed essentially after 1995. Groups now comprise from six 

to eight children/minors and a team of up to five pedagogues (social pedagogues, social workers and other 

skilled professionals). Professional qualifications of pedagogues employed in residential care have 

improved essentially. In 1982 as many as 49% of educators/teachers had insufficient professional 
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qualifications while presently teams of professionals with university education (psychologists, social 

workers, social pedagogues, teachers, etc.) work in residential institutions.   

After the renewal the maximal capacity of the setting is up to 45 children/youngsters. Small group homes 

which are family based (Wohngruppen) have from 6 up to 8 children/youngsters. They are located in the 

neighbourhood of local communities almost all over Slovenia. The total numbers of places decrease from 

600 to 450 or less for the whole residential settings capacity. From the distance of more than 30 years we 

can state that changes made at that time still colours the practice of today.  

Two main forms of child and youth care  

 Foster care  

Traditionally in Slovenia foster care has been applied more often than placement in residential care 

facilities. Foster care was and still is a common form of care for children in need in our country. In the year 

2015 exactly 1,209 children and youngsters were in foster care and additional 382 children/youngsters were 

in foster care of their relatives, which means that the total number of children/minors in foster care added up 

to 1,591. At that time another 400 children/minors were placed in cluster and residential homes together. 

The conditions of foster care placement are regulated by the Act Concerning the Pursuit of Foster Care 

which is in force since 2003. The act defines all the conditions required from an applicant to acquire and 

retain the status of a foster parent. It also specifies all the rules and duties which foster parents and social 

work centres (SA- social agency) in jurisdiction must comply with. Up to three children/young can be 

placed with one foster parent. According to the Ministry of Labour, Family and Social Affairs (April 2005), 

912 individuals had a status of a foster parent, for 118 of whom foster parenting was their professional 

activity (Ministry of Labour..., 2005).  Foster parents have to cooperate with parents and SA, attend project 

groups and training courses. Juveniles can, if they wish to, remain in a family up to their 26th birthday. 

Foster care is much cheaper than residential care because a foster parent receives only around 100 EUR for 

one child in care and material expenses currently add up to around 200 EUR per month. With new 

regulations introduced in 2003 the total foster care costs have risen by 70% (from 0.01% of GDP in 2002) 

but are still much lower than the costs for a child/youngster in a residential care.    

  Residential care   

Shall the foster care placement fail to improve upbringing conditions of the child a SA can place a 

child/minor in a residential home. The placement can be carried out either with the approval of the parents 

or autonomously, in cases of behavioural or personality disturbances dangerous for child’s personal 

development. A child’s stay in one of these institutions can last up to three years and can be further 

prolonged on the basis of SA motion and parental approval. After the young person in question turns 18 and 
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gains the status of an adult with all the rights and duties, she/he can stay in residential care at his own will 

unless he was sent there by court as a consequence of committing a criminal offence. Despite the fact that 

the situation of some young people in need could be solved by intensive counselling and supporting 

interventions, family work, opening new day-care centres and by introducing a more individualized and 

flexible youth work, many of them are still placed in residential homes. On the other hand, it has to be 

acknowledged that the network of the residential institutions had been renovated from 1986 to approximate 

2000. Moreover, the execution of measures in question has dropped in the last fourteen years due to the 

implementation of a new Act on Children with Special Needs (AOCWSN) which enables better integration 

of children with specific learning difficulties in the ordinary school system. (Kobolt, Zorga, 2006).  

Description of the recent situation of the residential care  

To begin with some influential projects in the last decade in the field of child and youth care domain: 

“Evaluation on renewal of residential care and developing new working models” (1991-1993); 

“Developing and introducing the supervision in the education and educational work” (1993-1994). From 

1995-1996 two projects “Successful out-reach treatment of delinquents – traditional and alternative 

answers” and “Social skills training and mediation as an answer to delinquent behaviour” were carried 

out. First research based only on qualitative methodology was “Social pedagogical assessment – self-

perception and self presentation of youth” (1996 – 1998) which introduced the new collaborative nature of 

individual planning in practical work. From 2000 to now research activity is growing not only in numbers 

but also in methods used in the projects. The methodological triangulation is more or less a common 

practice. Almost all members of the department for Social pedagogy were gathered in the project "Concepts 

and strategies of socio pedagogical interventions in social excluded youth” (2004 – 2007).  

Some findings of the qualitative research on residential care (Kobolt (ed.) 2015)1 

 Integration into neighbourhood and organisation of everyday life:  

Small group homes (WG) report about very high level of integration with  sorounding - they use other 

institutions (school, sports activities, other services..). Classic  institutions (CI) cooperate with 

neighbourhood in much more planned manner. In case of internal education – school  and vocational 

training in CI, contacts with neighbourhood are minimalised. Organisation of life depends on how the 

informations flow between the staff, their cooperation and/or hierarchy.    

                                                 
1 We talked with professional in every institution in Slovenia twice – first meetings were   oriented toward description of the institution and its 

embedment into environment, diversity of their activities, organisation of the work, professional and human resources, characteristics of 

children/adolescents, cooperation with families. The second meeting was organised with the whole teams in every institution with the aim to 

deepen the whole picture.  
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 Organisational issues, bonds with child’s family, staff cooperation: 

WG can organise living rules according to the present group dynamic and other characteristics of the youth. 

Bonds between families and children/youngsters are stronger; cooperation with parents is more flexible. CI 

put more efforts to reach the balance between general rules and individual needs of the youth. If distance 

between institution and a child’s home is big, there is much less cooperation with parents. The most crucial 

need in WG is intensive staff cooperation. Educator in WG incorporate more roles – is a partner, leader, 

educator, counsellor, teacher, coordinator, supporter and the model. In CI staff roles are more divided.  

Solutions of “personal educator” (1 Educator takes “parent role” and coordinates all activities for 1 

child/youngster) give good results.    

  Critics on recent systemic solutions  

Here WG are more critical than CI. We can understand that WG needs to be more flexible if thew want to 

integrate into changing circumstances. Birocratic and rigid solutions which are more and more common, do 

not fit to their needs. Here CI have less problems while also their organisation structure is more rigid and 

planned in andvance.   

Challenges institutions claim about are: - late delivery of youngsters into care; - a broad scope of 

problems children experienced and their characteristic can be devided in to two main groups: multi-stressed 

and vulnerable children in need for a lot of support and recovery (prevalence of emotional problems - for 

them WG are most appropriate setting), and youngsters with an cumulative school achivement problems, 

often delinquent behaviour, drug abuse and chaotic family situations (such younsters are mostly sent to the 

CI).  

Visions: All institutions search for new models, they call them in-beetween models: – after WG or 

institutional stay – oportunity for avtonomous living in small department with support of educator;  WG in 

nature – similar model as in communes for drug users – with planned work and strict rules; more experiental 

pedagogy models;  step by step model within the bigger institutions.... .  

The findings are summarised as follows: the placement of institutions in the environment and their 

cooperation with other institutions are presented as successful with some exceptions. They use the advanced 

ways of work in order to find the balance between the structure, clarity and the adjustment to the individual 

needs of children and adolescents. Despite similar norms, the organisation of work is different in the 

institutions. It depends on the structure of the individual institution, its units and the educational 

programmes, which are adjusted to the types of difficulties of youngsters. 

Conclusions   

Violent and rapid social changes which have taken place in the past few years, all reflected in changed 

conditions of practical work in residential settings. I do believe, that Social pedagogy will be able to meet 
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these challenges if following the tradition, it succeeds in linking innovations in practice with theoretical 

reflections, and if all the research and practice efforts are consistently applied to strengthen the life settings 

of users. We can also observe the lack of cooperation between different participants in this field; between 

schools and residential staff, between educators and parents, and between institutions and their near social 

communities. Also the cooperation between social agencies (SA), judicature and non-governmental 

institutions, is therefore less successful. Combining the competences and duties for the same “case” – a 

child or a youngster - remains a weak point in the practice of helping the vulnerable groups. We can find 

cases of exemplary good cooperation and network connections on the one hand, as well as also cold 

bureaucratic model of proceeding on the other hand. With the joined support of schools, social agencies and 

specialized institutions, it could be possible to set up the flexible and more individualized forms of help and 

support. There is still a great need to  establish the appropriate help in the individual’s families (such as 

socio-pedagogical work in families) and their nearest environment, which often remain the weak point. 

But we can also state some good enough development in the described period. Some of them are pointed out 

here: 

 General consciousness of the rights of children and their parents has grown and all participants are 

concerned (executers in kindergartens, schools, social work centres,  out-of-home care institutions), to 

take care of the rights of the users; 

 Professional standards of child/youth care work have improved on all levels; 

 The number of forms and models of work with the young and with those whose life situations are 

considered to be risky has risen: for example more crisis centres exist; a bunch of projects for young 

dropouts pupils and more non-governmental projects have been started; also the institutional care have 

become more flexible in some segments and thus they are more suitable for the needs of young people; 

 At the same time the risk for new forms of marginalization and social exclusion to emerge is bigger, due 

to transitional processes and rising poverty; 

 The shift from “social regulating” to individualized responsibility for social inclusion sets a challenge 

for vulnerable groups and respective professions; it is a challenge in terms of socially offensive, 

participatory and empowering forms of actions in various life contexts; 

 There is the discrepancy between legislative frames, which meet European standards successfully, and 

practice. The most vulnerable, such as the poor, uneducated, unemployed, Roma, immigrants and other 

disadvantaged groups, find it most difficult to make use of respective regulations;  

 Cooperation between different executers generally looks better “on paper” than in the practice, which 

means that institutions are not connected and do not form sufficiently flexible means of intervention that 

would suit their users.      
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Abstract 

The paper treats on the main results of the sociological qualitative project “Institutionalised identity? The 

processes of identity development on the basis of biographies rendered by adults raised in residential care” 

conducted in Poland, in Lodz region in 2011-2014. The narrators in the study were institutional leavers 

raised in children’s group homes operating in the system created in the Polish People’s Republic. The author 

describes the system itself, afterwards tackles with main biographical experiences of the interviewees, 

finally she briefly presents the issues of narrators’ identity and the interlinks between biographical and 

identity work and the life course1.  

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá hlavnými výsledkami sociologického kvalitatívneho projektu “Inštitucionalizovaná 

identita? Procesy vývoja identity na základe biografií dospelých vychovaných v detskej ústavnej 

starostlivosti” uskutčneného v Poľsku, v oblasti Lodže v rokoch 2011-2014. Účastníkmi a účastníčkami 

štúdie boli dospelí, ktorí ako deti zažili inštitucionálnu výchovu v detských domovoch v systéme 

vytvorenom v čase Poľskej ľudovej republiky. Autorka popisuje samotný system, následne sa zaoberá 

hlavnými biografickými skúsenosťami z interview, nakoniec stručne prezentuje problematiku identity 

narátorov/iek a ich prepojenie s vytváraním identity a životným smerovaním. 

Introduction  

The direct inspiration to the project devoted to the biographies and identities of institutional leavers, raised 

in children’s group homes in Polish People’s Republic came from one of my teachers. Marek Liciński, well-

known in Poland as the specialist in youth therapy and in community work with marginalized collectivities, 

was himself brought up in institutions. While I was his student in postgraduated courses for professionals 

interested in so-called practical psychology, we were discussing the deficient of sociological literature 

regarding children’s residential care institutions and their wards. Since mid 1990. I have been working in 

the team of sociologists researching poverty and social exclusion, I had also some experiences of working 

                                                 
1 The results of the project are broadly discussed in the book “Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Golczyńska-Grondas 2014).  



34 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

with teenagers endangered by social marginalization.   Therefore, when I was about to decide on the subject 

of my habilitation thesis I decided to follow Liciński’s suggestion and I spent four intensive years working 

on the project “Institutionalised identity? The processes of identity development on the basis of biographies 

rendered by adults raised in residential care, Lodz, Poland 2011-2014” (grant of the Polish National Science 

Centre no 6716/B/H03/2011/40). My research was founded on the grounded theory strategy, the main corps 

of empirical data consisted of 40 narrative/biographical interviews with institutional leavers – inhabitants of 

Lodz (and in two cases of Lodz region)2. I analysed also 20 accessible files of the narrators, the documents 

which are at still the disposal of the group homes and I conducted 3 FGI with professionals with employees 

of the child care institutions and juridical system, professionally active in the years of narrators’ 

institutionalization. The analysis of life-stories of adults living in institutions in their childhood and/or 

adolescence and the analysis of identity development processes within the framework of residential care 

institutions was the most interesting for me, but I hoped also for the results impact on the improvement of 

the quality of social services for children in residential care, their families and „graduates” of child care 

institutions.  

II. The children’s residential care system in the Polish People’s Republic 

The children’s residential care system in the PPR (the framework of the narrators institutionalization) was 

created after 2nd world war. It was developed by pedagogues and teachers as pre-war Poland had weak 

traditions of social work, therefore one of its main features was that it was „school-centred” – the main aims 

of the institutions was to satisfy basic needs of children and to provide them with primary or vocational 

education and a job. Another important future was that it was created for natural post-war orphans, whereas 

during forthcoming ages the proportion of them radically decreased, now there are about 3% of natural 

orphans in Polish institutions, other children are recognized as deprived the proper care of their parents and 

we call them in Poland social orphans (System opieki nad dziećmi… 1998). As for some exemplificative 

numbers – in 1970 there were 381 institutions in socialist Poland with 23.000 children and youngsters, in 

1980-90 there were over 400 institutions for 17.000 children (Statistical Yearbooks of Poland: 1983, 1988, 

1993; Kolankiewicz 2006).  These institutions had traits typical of total institution (Goffman 2006) – they 

took care of large groups of the wards, some of them had 80-100 places. The stay was forced, all daily 

activities were carried out in the company of a group, contacts with the world outside were restricted, there 

was a gap between the staff and the inmates, also biological needs were fulfilled on the basic level. The 

members of staff were changing relatively often, very different people were working at children group 

homes and other child institutions those years, they had differentiated professional skills and personal 

capacities and one can say that there was the whole range of people from persons deeply engaging 

themselves in their work, with positive attitude towards the children up to cruel, violent persons who even 

                                                 
2 All data were anonimized. 
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tortured children whom they should have protected.  

III. Narrators’ life stories  

The narrators were born in 1959-1980, all but one are Lodz inhabitants.  They were institutionalized in 

childhood and or adolescence, but the period of institutionalization differed in the sample from 2 years up to 

20. All interviewees but one come from low status families living in low-standard flats, quite often in the 

impoverished neighbourhoods. Their families were recognized by officials (which is mirrored in interviews) 

as multi–problem families mostly with alcohol addiction, with adults with poor education, instable on the 

labour market even in socialistic times, some of them diagnosed as mentally ill. Parents’ criminal 

behaviours and imprisonment, early deaths, suicides were also reported in the interviews and in the files.  

Over a half of the interviewees in their childhood did not know at least one of the parents. Narrators 

suffered from neglect and violence, their siblings were relatively frequently assessed as children with 

special educational needs,  in many cases in this qualitative sample siblings were adopted or 

institutionalized in other institutions  than narrators did, therefore the interviewees lost touch with them 

even forever. One of the most important narrators’ biographical experience was uprooting from the families 

of origin and from the primary environment  not only due to the institutionalization but also due to the fact 

that they were abandoned  or rejected by  parents and sometimes by other relatives.  

When we consider the period of the institutionalisation itself it was not rather a peaceful time  in narrators 

biographies, although the institutions satisfy their basic, biological needs. Four different categories of the 

experience of institutionalization can be distinguished in the sample: 1/ adaptation to the institution 

supported by the peer group or the adult significant others mirrored in the most part of the interviews, 2/ 

traumatisation of institutionalisation –founded on the experience of constant physical and emotional 

maltreatment and/or deep sense of neglect, 3/ entire rejection of institutional reality resulting in frequent 

runaways from the group homes, 4/entire adaptation to institutional conditionings with taking the advantage 

of all opportunities created by the institution - represented only in four researched life stories (Golczyńska-

Grondas 2015a).  

 All narrators had also difficulties in social integration at the beginning of adulthood. Settling into 

independent life seems to be the turning point in the biography. Young adults or even teenagers at this point 

of their life did not have basic life skills. Children’s homes in PPR did not provide their wards with such 

abilities as  cooking, mastering personal income, paying rents, etc. When we consider narrators’ 

deinstitutionalization in 1980 and 1990 in more modern categories, we can notice that housing transition 

took place in 3 different ways. Firstly an institutional leaver could get municipal, very small, low standard 

flat, often placed in a pocket of poverty, he/she also got some basic equipment  (e.g old couch from the 

institution 2 knives, forks and spoons, new bed-clothes);  Such persons strongly experienced lack of 

institutional and emotional support (at the same time other support „sources” – despite few friends from a 
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group home and sometimes siblings or other relatives – did not exist). These narrators described their 

experience of unexpected abandonment and loneliness contrasted with the previous sense of safety provided 

by the institution, even though their assessment of the institutions, they stayed in, was rather negative and 

ambivalent. Another way of settling into an independent life was coming back family home, which can be 

assessed as serious professional mistake. The narrators who returned their families of origin were either 

rejected by them or they could not stand their relatives’ destructive way of living and they had to look for 

another place of dwelling. Other pattern was typical of some women who moved into their erotic partners’ 

flats. It could also happened that the institution had no interest in the leaver’s future at all and the teenager 

or young adult was left on his/her own. In case of school-to-work transition the narrators, who were 

graduated from vocational or even primary schools, faced mostly unaided attempts in organizing their career 

on the labour market themselves, at the beginning of systemic transformation their situation in Lodz region 

was even more difficult due to the structural unemployment in this part of Poland. As for domestic 

transition– early partnerships and structural homogamy (building the relationship with a partner with similar 

socioeconomic status) are typical phenomena in the sample. Some of interviewees started their adult life 

with accidental or destructive partners, the duration of such relationships was limited.   Consequently it is 

noticeable that the period of institutional leaving was the turning point in all studied biographies - the 

narrators were at risk of social exclusion as persons often unemployed, deprived of any economic resources, 

suffering from loneliness and deep emotional problems 

The analysis of life courses of the narrators in their adult life shows 5 differentiated categories of their 

biographies: There are 10 interviewees in the sample who represent the category of biographical success. 

They live stabilised life  in all basic dimensions: they have proper work, they live in well-assessed 

partnerships,  they are parents in good terms with their offsprings, they have network of friends, participate 

in civic society, vote in election, donate the blood, etc, in consequence we can say that they are well 

adjusted to the mainstream society norms and patterns. Moreover, they are satisfied not only with their life 

and with their economic situation but they can be also characterised as individuals oriented at self-

development.  12 narrators whose biographies can be described in terms of relative success and stability also 

experience stabilization in all basic dimensions: in labour market, partnership, parenthood, friendship, 

participation in civic society. The serious risk factors are absent in their life and they are well adjusted to the 

mainstream society too, but during the interviews they were talking about the their problems with self-

esteem and other emotional problems, and it seems that the level of their life satisfaction is lower in 

comparison with the first characterized category.  5 other persons are in the situation of  constant „unstable 

equilibrium”, or – in other words -  at risk of marginalisation.  Life courses of these interviewees are 

stabilized in some dimensions (e.g. they have better education, proper vocational training, they are 

constantly active professionally, but there is a risk of entering a new trajectory of suffering (in Fritz Schütze 
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terminology)3 due to their loneliness or sense of being rejected,  negative influences of destructive partners 

they are living with, to poor living conditions (e.g. dwelling in pockets of poverty), to emotional problems, 

alcohol addiction in an earlier phase of life, etc. 4 individuals who experience troubles on the labour market, 

who have economic difficulties and are occasionally supported by social welfare agencies  constantly fight 

for stability. Their family/marital life is problematic too. Such interviewees are talking about their everyday 

coping with minor and major obstacles.  Finally, 6 narrators living at the margins of the mainstream society 

represent the category of „biographical defeat”.   They are unemployed, social welfare agencies clients, they 

live in the neighbourhoods of relegation in low standard social housing, there are episodes of destruction in 

their life (alcohol abuse, imprisonment, domestic violence, poor health) their relationships with others are 

limited, they do not participate in civic society, they are not interested in religion, in politics, etc. Following 

their parents life patterns they represent the cases of intergenerational transmission of poverty and 

intergenerational transmission of trajectories of suffering. There is also one uncategorizable story of Jan in, 

who lives the stablilised life, is constantly active at the labour market, earns good money, has a very nice 

place to live, but feels deeply depressed and unhappy due to the divorce and complicated relations with his 

three sons.  

IV. The issue of narrators’ identity  

The story about the interviewee’s identity is very long and complicated. Let me here focus on the issues of 

narrators’ consensual self-references depicted in interviews and TST . Consensual self-references are 

individual auto-definitions rooted in social categories, groups, collectivities (e.g. Kuhn&Mc Partland 1954). 

The institutional leavers taking part in the research mainly describe themselves in terms of participation in 

the family of procreation – first of all they define themselves as fathers and mothers, and - what is also 

interesting – rather rarely as husband/wife/partner, sporadically as mother/father in law, daughter/son in 

law). There are only intermittent self-references related to natal family, to informal groups like peer groups 

or the circle of friends. Barely a few persons referred to  institutionalised social worlds like the labour. Self-

references to religion, nation, locality, social structure and also referring to body and gender almost do not 

exist. But there are frequent self-references to „normality” and average-ness - on the basis of the data we 

can say that “normality” perceived as the adjustment to cultural norms and expectations  is treated as the 

key to the mainstream society.   

I was extremely interested in the relationship between the narrators’ life course and biographical and 

identity work. Both these terms have been introduced to social sciences by interpretative sociologists, first of 

all by Anselm L. Strauss (e.g. Strauss et al. 1985). Biographical work can be defined as self-interactive 

                                                 
3 There are four elementary biographical process structures initially identified by Fritz Schütze in narrative interview analysis : 1) 

biographical action schemes (an individual actively shapes the course of his/her life), 2) trajectories of suffering (an individual 

can only react to overwhelming traumatic events), 3) institutional expectation patterns (an individual follows institutionally 

shaped and normatively defined courses), and 4) biographical metamorphosis (an individual faces unexpected events or new 

opportunities triggering off inner development) (e.g., Schütze 2009).   
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“effort to interpret biographical experiences in relation to one’s identity, self-image, behaviours, actions 

which are taken or not taken”, undertaken especially in biographical turning points and other difficult 

situations (Kaźmierska 2012:28; see also Schütze 2009:163). The phenomenon of biographical work is 

conditioned by (significant) others’ influences and – generally- by the socio-cultural context.  Identity work 

is related to the work on the self-concept development undertaken by the individual who perceives 

him/herself as the unique, developing entity (Gestalt) (Schütze 2009). Accordingly, in more simple 

language, we are talking about biographical work when a person reflects on his/her life course in deepen 

reflexive way, formulates conclusions, decides on the changes of the life course, etc. Consequently, while 

the interviewee is considering the conditionings of his/her identity development process and reflects on 

directions and ways of this process realization we are talking about the identity work. 

Stigmatising identity work is another the category developed on the foundation on the data collected in the 

project. It means that different social actors, individual and collective ones in diverse forms stigmatise both 

institutional wards and institutional leavers. When we face stigmatising assessment in psychological, 

psychiatric and pedagogical documents relating to the inmates we are talking about formalised, stigmatising 

identity work. While the employees of the system inform the children or teenagers in the institutions about 

their similarities to the destructive relatives and tell them that they “will end up like their parents” we can 

notice internal or external institutional stigmatisation. Also “everyday” participants of social life undertake 

non-institutional stigmatisation once they for instance begin to take with them their personal belongings to 

the toilet just after having been informed that their co-worker is an institutional leaver.   Positive labelling of 

the inmates as persons with “special psychosocial needs” can be also consider in terms of stigmatising 

identity work, and – what’s rather obvious and there are also the acts of self-stigmatising.  

Generally speaking we can say that institutional leavers in their own perception are often classified and 

classify themselves as „victims” of social/genetic inheriting most probably following the kin patterns in 

their adult life  At the same time they are categorize as non-belonging to mainstream society and belonging 

to the marginalised groups. Therefore to live the “normal life” they have to undertake biographical work and 

identity work on the inheritance of family of origin and on the institutional leaver stigma. Working on the 

inheritance of the family of origin can take - for example - a form of a decision made consciously already in 

the adolescence about developing into “somebody different than my parents” or of the acts of physical and 

symbolic detachment from the family of origin. In adulthood the narrators who have managed to succeed in 

their life courses - or at least still function within the framework of mainstream society - work on the 

relationships with parents perceived by them as destructive significant others. Some try to perform so called 

reconstruction biographical work – imagining the negative conditionings of their parent’s life and 

behaviour and decide to forgive them the guilts from the past and - despite of parents’ destructive life-style - 

take up an effort to reconstruct mutual relationships. Such interviewees introduce parents to their families of 

procreation, let them be in touch with their grandchildren, invite or visit them occasionally.  Only 
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sporadically the narrators functioning within the framework of mainstream society did not take up the effort 

to interpret the family of origin inheritance and their relationships with parents. At the same time the lack of 

biographical and identity work results in biographical incertitude accompanied with identity incertitude 

noticeable in the categories who are not fully successful in their lives.  

Concurrently, an institutional leaver has also to work on the child care institutional leaver stigma opposing 

to the secondary status of institutional inmate (assigned as a consequence of the primary status ascribed to 

the dysfunctional family of origin) and working on the feeling of abnormality associated with this status. In 

institutionalization period the narrators tried to protect themselves from stigmatizing and to behave in the 

ways enabling others to classify them as “normals”.  Trying to get proper, fashionable clothes, not 

disclosing to the strangers that they were from children’s homes, telling about own fictitious normal family 

were some strategies typical of the persons in the sample. The narrators still follow “normalizing” practices, 

in “post-institutional times”, e.g they have differentiated strategies of disclosing their past and the identity of 

the inmate (they function mostly within half-open awareness context which mean that they talk about their 

institutional past only with people whom they know better and trust them and hide the past in other 

situations4).  

There are also other dimensions of biographical work and identity work, or in other words identity and 

biography normalisation attempts,  based for example on the development of personal potential. There are 

narrators who were developing the educational career, others were apprehending new skills and taking new, 

significant social roles orienting themselves at significant others patterns. Some of the interviewees 

mentioned about taking advantages from their own serious mistakes and conscious trials to function in other 

ways the parents did. There are also a few narrators who have initiated the auto-therapeutic biographical 

work – they read books, watch movies and introduce into practice the conclusions resulting from this 

activities.  

It seems that painfully attained normalization needs constant protection and again we can notice here 

practices such as: physical detachment from destructive parents and/or siblings, limitation in frequency of 

family meetings, opposing to the destructive significant other attempts to influence directly the narrators’ 

life. Some narrators avoid any activities associated with the activities undertaken by parents, being 

especially cautious in the situations of perceived similarity of narrators behaviour with the anormative 

parents behaviours, some stay away from the social world of child residential care institutions.  

In rare cases of narrators we can notice negative identity work and negative biographical work which are 

reverse phenomena to the ones described earlier. In case of negative identity work: the individual takes in 

                                                 
4 One of the narrators did not tell his – now adult – daughter that he was raised in the institution, he still plans to do it. At the 

same time his wife, also an institutional leaver, has disclose the truth to the daughter when she was a child. 
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depreciating classifications formulated by other participants of social life5  and finally defines her/himself as 

not fully fledged or even incapacitated social actor. The negative biographical work is regressive in 

character, it sustains some elements of self-concepts, which hinders the personal development. The 

reflection on the individual life-story is directed at looking for the foundation of present (and “misguiding”) 

self-concept in un unfavourable development of life events, in interpersonal but also structural barriers, in 

others’ attitudes and behaviours. One of the research conclusion is the following thesis (which needs further 

testing): both negative biographical and identity work and also the lack of biographical and identity work 

are the factors related to the inheritance of preceding generations’ low, stigmatised status and with the stall 

into biographical trap.  

Instead of conclusions: 

To conclude I would like to point briefly institutionalized practices in residential care homes for children 

which could be considered as risk factors in the process of intergenerational transmission of poverty and 

social exclusion. First of all we can consider particular traits of institutional upbringing: differentiated and 

divergent staff members’ influences and educational strategies, the poor level of emotional needs fulfilment, 

impersonal treatment,  lack of individualised therapeutic treatment- can result in emotional problems, lower 

self-esteem and identity problems. Secondly phenomena of collective rearing seems to be important here: 

common standard application, lack of individualised approach and uniformity, rearing towards learned 

helplessness resulting in lack of life-skills training are followed by passiveness and decisive problems. Inter-

institutional labelling by staff members and labelling by other professionals, are other factors which have 

the impact on individual’s identity, institutional leavers emotional life and their capacity to take control of 

one’s life in adulthood. Moreover, standardised focus on vocational education, accidental educational 

choices, inadequacy in an individual child’s capacities and interests can be related problems or instability on 

labour market, (temporary) unemployment, illegal jobs which limit chances of economic stability/poverty 

can provoke the intergenerational transmission of poverty and social exclusion. But – despite the fact that 

the institution were recognized as “an expensive failure” over fifty years ago (Wolf et al 1976: 52 as cited 

in: Sutton&Mannes undated), it does not seem that it is possible to close all of them in the following years 

in our part of Europe.  Therefore the ongoing monitoring and reforming of the system of children’s 

residential care is the crucial issue here, beginning from family assessment procedures and ending with the 

process of de-institutionalization. It seems that the small group homes (not children’s homes, but homes for 

children as Tomasz Polkowski, the previous leader of Our Home Association6 used to say) with deeply 

devoted staff of excellent therapeutic background, working according to modern standards of a team work,  

                                                 
5 According to Erik Erikson works the classifications from the adolescence and the beginnings of the adulthood are crucial in this 

process. 
6 Our Home is Polish non-governmental organization which since early 1990 has been introducing new standards in child care in 

Poland. One of their most famous action performed in the first decade of XXIst century was titled “Let’s close children’s 

homes”).  
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can enhance the development of children deprived of proper parental care and prepare them to successful 

life in the future. 
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PROCESS OF BECOMING SELF-DEPENDENT OF RESIDENTS OF CHILDREN'S HOMES 

IN ŁÓDZ 

PODPORA MLADÝCH ĽUDÍ ODCHÁDZAJÚCICH ZO SYSTÉMU INŠTITUCIONÁLNEJ 

STAROSTLIVOSTI 

 

Patrycja Chrzanowska 

Abstract 

This article presents the process of becoming self-dependent and its institutional and non-institutional 

actors. They accompany the residents in becoming self-dependent. This article is a voice in discussion on 

designing and performing a transition from care and educational centre to adult and self-dependent life. The 

author analyses the parts of the process of becoming self-dependent, i.e. presents a function of personal 

advisor, scope and conditions of proposed help, formal and informal networks of support available to 

residents leaving the institutional foster care. The residents leaving children's homes are a group particularly 

prone to social exclusion, thus a close analysis of the course of the process and its constant evaluation is 

extremely important. The article presents the results of own research, the discussion of the presented process 

acknowledges its positive and negative aspects.  

Abstrakt 

Príspevok priližuje process osamostatňovania sa a jeho inštitucionálnych ako aj ne-inštitucionálnych 

aktérov. Tí sprevádzajú chovanky a chovancov v procese osamostatňovania. Tento článok je hlasom v 

diskusii o navrhovaní a vykonávaní tranzície z centra ústavnej starostlivosti a vzdelávania do obdobia 

dospelosti a samostatnosti. Autorka analyzuje súčasti procesu stávania sa samostatným, napríklad 

prítomnosť funkcie osobného poradcu, rozsah a podmienky ponúkanej pomoci, formálne i neformálne siete 

podpory dostupné obyvateľom opúšťajúcich ústavnú výchovu. Ľudia opúšťajúci detské domovy sú 

skupinou zvlášť náchylnou k sociálnemu vylúčeniu, a tak je bližšia analýza priebehu procesu a jeho 

priebežné hodnotenie nesmierne dôležité. Článok prezentuje výsledky vlastného výskumu, diskusia o 

predloženom procese uznáva jeho pozitívne i negatívne aspekty. 

Introduction 

Entering adulthood is associated with anxiety, doubt, but also willingness to have own and independent life. 

Currently in Poland the "border of adulthood" is moving – young adults function longer in the educational 

system and start their careers later in comparison to previous generations. In comparison to other group on 

the labour market they are more likely to have flexible employment based on temporary contracts. Entering 

adulthood may be associated with an increased feeling of insecurity and instability. The concept of precariat 

gains significance. According to the author of this neologism, Guy Standing, precariat are people (social 
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class) employed on the basis of elastic employment forms1. Standing stresses, that life of precariat lacks 

security due to lack of guarantee of stability of employment. Of course, according to neo-liberal economic 

narration everyone has equal chances and the state should not interfere with free market. We often forget 

that the fields of that "free" market became the sphere of education, healthcare and housing. It is necessary 

to discuss the situation of young adults, because they are becoming more and more exploited and unsecured 

social group. In today's world social inequalities are growing and inherited socio-economic status sets the 

paths in life within "success" and "failure". In a situation of professional instability and economic 

uncertainty of tomorrow, young people can benefit from available support networks. In difficult situations 

family and friends (informal support networks) or dedicated institutions (formal support networks) can help. 

If there is a crisis situation, both of the networks are combined. 

In this article I would like to present a situation of specific category of young adults, that belongs to a group 

whose chances in life are often perceived as "uncertain". Those are the children brought up in institutional 

foster care. They often come from families of low socio-economic status, with difficulties in realising the 

function of care and education. As the authors of the report "Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i 

rodziną w 2014 roku (Social help and care for child and family in 2014) notice: "Only 2.6% (500) of 

residents of institutional foster care were biological orphans, and 17.8% (3 400) – half-orphans. It means 

that 4/5 of children in foster care institutions had both parents, who, despite everything, could not or did not 

want to properly realise the upbringing functions." (GUS 2015: 33). Despite the demographic decline 

observed in Poland, the number of minors being brought up in foster care system remains at similar level 

(ibidem: 32). In 2014 in care and educational centres there were 19 200 people and in socialisation centres 

(children's homes) 13 000 (ibidem: 34). In Lodz educational institutions the most numerous were people in 

age groups of 14-17 and 7-13 (548 and 431 respectively) (ibidem: 94). Within a year about 2 thousand of 

adult residents enters adulthood (in 2014 – 2 300) (ibidem: 34). Residents can be subjected to the process of 

becoming self-dependent if they meet conditions defined in the Act on supporting family and foster care 

system (O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Mentioned process is supposed to prepare the 

adolescent resident to conduct own and independent life. This self-dependence should be associated also 

with lack of dependency on help from state institutions. In the analysis of the situation of adolescent 

residents of children's homes we need to remember about their specific situation and deficits. In contrast to 

their peer brought up in natural families, graduates of institutions often do not have material resources, 

family, peer and neighbour contacts. In addition, they can be burdened with very difficult experiences. 

During their stay in the institution they are not sufficiently prepared to leaving it and starting adult life 

(Golczyńska-Grondas 2015:78). Moreover, their social capital2 when leaving children's home is small. In 

                                                 
1 More: Standing, G. (2015), Prekariat: Nowa, niebezpieczna klasa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2 Göran Therborn draws attention to the concept of "social capital". He notices that currently even social relationships are treated 

in economic dimension. More:  Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost niszczy życie milionów i jak z tym walczyć (2015) 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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Poland there are two Acts, on the basis of which the process of becoming self-dependent is designed. Apart 

from law, it is limited by the economic situation of local government. Self-dependence and related problems 

are to be solved on the level of commune. Central authority does not interfere and to a small extent supports 

the communes in realising that task3. Among difficulties they show in the process we can list: reduction of 

material help, insufficiency of housing assets4, late implementation of self-dependence programmes, deficit 

of help of counselling character, excessive bureaucracy and formalisation of the process, lack of strategy for 

selecting, training and supervision of personal advisers.  

This article is an attempt to present the separate elements of the realised process of becoming self-

dependent. Institutional resources available to the resident entering adulthood will be presented. Each part 

will be subject to critical analysis, which will enable reflexive approach to the presented topic. Thus it will 

be possible to think on closing the gaps in the system and working on new actions. Leaving a socialisation 

institution is a key phase of further life of the young adult. If it goes correctly, it will set the basis for further 

undisturbed functioning in the society.  

1. Process of becoming self-dependent 

Self-dependence, particularly in the context of the social help system, is elementary issue related to granting 

help. It results in the individual/group becoming aware, independent, able to realise assigned roles. Apart 

from that, the very fact, that someone became self-dependent may be a form of evaluation of granted 

support. An interesting exception is that Polish legislature does not define the very process. The Acts on 

social help from 20045 and supporting family and foster care from 20116 lack definition, which would 

organise those elements and point when the process can be perceived as completed. The definitions on 

which the help institutions base are: "Becoming self-dependent – is a long-term educational process which 

introduces the self-depending person to undertake own, adult life and integration with local environment"7 

or "A person who has reached adulthood in foster family and adult person leaving the care and educational 

institution like: juvenile shelter, correctional facility is granted help with the aim of gaining self-dependence 

in life and integration with environment through social work"8. Another approach to how we can understand 

becoming self-dependent can be: "Preparing a child a) for dignified, independent and responsible life, b) to 

overcome the difficulties of life according to the principles of ethics c) establishing and maintaining close, 

personal and socially acceptable relations with family and peers, in order to mitigate the effects of the 

                                                 
3 In 1990 in Poland there has been decentralisation. More about tasks of commune and their financing in: Ustawa o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, online access: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095 
4 Information about control "Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (Help in self-

dependence of adult residents of foster care)”(2014) 
5 Online access: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 
6 Online access: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 
7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,online access http://www.pcprlubartow.pl/index.php/usamodzielnianie-wychowankow/ 
8 Fundacja Po Drugie, online access: http://www.podrugie.pl/98/usamodzielnienie-czyli-co-system-daje-dzieciakom-

opuszczajacym-zaklady-poprawcze/ 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
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experience of loss and separation, and gaining social skills"9. Lack of one and arbitrary definition of the 

process can cause difficulties not only in sociological research, but also in the evaluation of its course and 

results. For the needs of this article I assumed, that the main goals of the process of becoming self-

dependent in relation to residents of children's homes is to prepare the child for independent fulfilment of 

own needs and conscious running of a household. Thus the granted help was divided into material and non-

material dimension. Material support are financial resources and material aid. Non-material support is help 

from persons and institutions, legal and psychological support. To avoid large discrepancies among people 

gaining self-dependence in various regions of Poland the process has a framework – basic elements, 

obligatory for completing it. This process can be divided into 2 stages: preparatory and proper. In the first 

stage the resident chooses a personal advisor. In the second stage together with the personal advisor they 

develop Individual Pathway Plan (IPP) which is implemented when the resident comes of age (Ławniczak 

2014: 59).  

2. Personal advisor 

Personal advisor is "a person supporting the foster care resident in the process gaining self-dependency, it 

can be: a person creating a foster family, conducting a family children's home, coordinator of family foster 

care, social worker of county centre of family support, a person being a supervisor or psychologist in a care 

and educational institution or regional care and therapeutic institution, or any other person appointed by 

the resident gaining self-dependence"10. If the resident chooses another person to serve this function, the 

social worker working with the resident should get to know the appointed candidate and their environment. 

The tasks of the personal advisor include: 

 Development of Individual Pathway Plan with the resident, supervising the course of actions, 

modifying the Plan, 

 Cooperation with family and environment, including school and institutions who can support the 

resident, 

 Supporting and strengthening the resident throughout the process. 

In the case when the child is brought up in the socialisation institution, the personal advisor usually is the 

supervisor from the institution, social worker or educator/psychologist from the institution, Municipal 

Social Help Centre social worker. Family members become the advisers relatively rarely. Eventually, due to 

dysfunctions in original environment the child got into foster care. The problems that occur in the context of 

the exercise of the role of personal advisor in the process by family members are: lack of competence, old 

age, health condition, disability, too big generational differences (Ławniczak 2014: 60). Family members, 

                                                 
9 Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku, art. 33. 
10 Information about control results "Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej” p. 4 (2014), 

Warszawa, NIK 
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who want to support the resident as personal advisers are usually grandparents or aunts and uncles, close 

family (e.g. older siblings) applies for this role relatively rarely. Most often the employees of care and 

educational institution (supervisors) are assigned. Due to other professional duties they cannot provide the 

resident with as much time and support as it is necessary. Apart from that, being a personal advisor is not 

paid for and does not entail any other gratification form. On the one hand, it protects the resident from 

people who would like to be a personal advisor due to material benefits. On the other hand, it does not 

motivate at all the people assigned for this task to perform their duties properly.  

3. Individual Pathway Plan (IPP) 

IPP is a kind of contract signed by the resident and the appointed personal advisor. It includes such 

information as: the scope of coordination between the parties, plans related to obtaining education and 

professional skills, agreements regarding finding a flat. According to legislature, IPP is signed at least a 

month before the resident turns 18. In fact it happens much earlier – around 16 years of age. Development 

of the IPP and the commitment to follow it is essential to provide adolescent child with support in the field 

of self-dependence. Early development of the IPP allows the commune to start actions related to material 

help for the child. It is worth to ask: will a 16 year old child staying in the institution providing 24-hour care 

be able to precise own plans for future? The IPP can be modified, but every change needs to be accepted by 

the personal advisor and foster care coordinator. On the one hand the contract makes the resident realise that 

they need to start thinking seriously about the future and provision of their basic needs. On the other hand 

the IPP does not start any kind of training preparing for realisation of the written objectives.  

4. Types of help in process of becoming self-dependent 

People gaining self-dependence can count on material help and counselling. The material form is financial 

support for: continuing education, independence and life management. The second type of help is: support 

in obtaining appropriate housing conditions, employment, legal and psychological consultations. For 

children leaving the institution material help is extremely important, because they do not own their own 

resources. The scope of granted help is closely related to the time the child has spent in the children's home. 

The longer the minor stayed in the institution, the higher is the scope of support. The help for continuing 

education is a support granted to a person who is continuing education after leaving the institution. It is now 

516.60 PLN per month. Before it was calculated on the basis of income, which discouraged from getting a 

legal employment (if resident’s income was more than 950 PLN, the support for education was denied). The 

support can be paid to 25 years of age on condition that the person graduates from higher levels of education 

(e.g. high school – 1st degree studies – 2nd degree studies).  

Support for youth in the process is granted one time only and depends from the length of stay in the 

institution. Person is not entitled if monthly income exceeds 1200 PLN. Payment ranges: no less than 6 600 
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PLN – for stay over 3 years, no less than 3 300 PLN – for stay of 2-3 years, no less than 1650 PLN – for 

stay below 2 years, but no less than a year. Financial help for ones becoming self-dependent is not settled 

with invoices, the Act does not define what it can be spent on.  

The help for settlement can be material or financial (more often used). In financial form it is paid once, 

depends on obtained income and financial possibilities of the county. It cannot amount to less than 1500 

PLN and more than 3000 PLN, it is settled with invoices. Social worker during the visit in the place of 

residence of the resident (after leaving the institution) defines what equipment is necessary and then writes a 

protocol.  Help for achieving self-dependency and settlement are paid to the resident only after finding a 

place to live after leaving the institution. It needs to be noted that at the moment in Lodz the waiting time 

for social apartment from commune resources is about 7 years. 

Help in obtaining appropriate living conditions in Lodz becomes more and more difficult. Residents after 

leaving the institution can stay in protected apartment, with family or friends, rent an apartment or room, 

use the dorm offer, they can apply for social apartment. Protected apartments are places where young adults 

learn basic things: cooking, cleaning, managing a small budget. Protected apartment allows them to get 

accustomed to being self-reliant and coping with anxiety related to leaving the institution. In Lodz there are 

5 protected apartments, 3 public and 2 private (owned by foundation). They have 33 places in total. Stay in 

the protected apartment is temporary.  

Person becoming self-dependent most often apply for social apartment because they cannot afford rent and 

they have nowhere to come back to. Base of social flats in Lodz is very poor. Those are apartments of very 

low standard, sometimes without functioning water supply and sewage systems, intended for general repair, 

heated with coal furnaces, with a toilet located on the corridor (rare) or in the yard (often). Apart from that, 

the problem is localisation of assigned apartments – in Lodz they are proposed according to the registered 

address (district allocation). Minor who comes to children's home after being taken from dysfunctional 

environment is still registered there. It may then happen, that the resident comes back to the same 

environment they left. Large number of social apartments is located in the areas of the so-called pockets of 

poverty11. Minimal size of social apartment is 5 m². Due to large debts of houses/blocks, where social 

apartments are granted, managing administrations do not make repairs. This burden is transferred to the 

residents.  

Help in obtaining employment is one of the tasks of Poviat Labour Offices. Actions of Municipal Centres of 

Social Help or Regional Centres of Family Support in this aspect were not defined. The efforts of those 

                                                 
11

 Notion introduced by prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, more: Żyć i pracować w enklawach biedy: (klimaty łódzkie), 

(1998) Łódź; Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent. 
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institutions are limited to co-organisation of trainings and social and occupational workshops financed from 

the European Union funds. The main aim of obtaining employment is gaining independence from long term 

use of social help and providing possibility of fulfilling material needs thanks to earned job.  

Psychological and legal help are tools introduced relatively recently. Both forms of support still function as 

demands to meet. Free of charge legal and psychological consultations are necessary,  because residents are 

afraid to take care of administrative affairs, they do not feel confident with dealing with officials and 

strangers. They may feel emotional discomfort due to the fact, that suddenly they are responsible for their 

whole life without prior preparation for such situation. 

5. Support networks 

Residents becoming self-dependent can use formal and informal support networks. My research from 2013 

shows that they use non-institutional contacts more eagerly. Cooperation with helping institutions, social 

workers and offices can be intimidating, embarrassing; residents are aware of their deficits in terms of self-

reliance and understanding the administrative reality (they often show functional illiteracy). Non-

institutional support networks offer help which residents use most eagerly and often. People, to whom 

residents reach for help are other residents. Those, who are still in the process or have completed it help in 

such a way: share space to live, give material support (in the form of food, clothes) they can also support in 

getting employment. As more experienced, they help in getting through the whole process. The family may 

also support the resident, but usually those are not the members of the closest family (parents, older 

siblings) Help is most often offered by grandparents or uncles, but here the conflicts on the background of 

generational differences can occur. Apart from them, support can be offered by befriended families and 

volunteers met during their stay in the institution. They give psychological support, strengthen the resident, 

can be a pressuring side on the advisor and help institutions.  

Summary 

We know that not all children can be brought up in their biological families. Of course, the ideal solution is 

working with the family and providing the child with upbringing in its natural environment. But in the 

situation, when child's life and health is threatened, intervention should be quick and well prepared. Many 

states of the European Union move away from institutional system of foster care for the benefit of family 

system. Despite that, in Poland the number of children brought up in non-family institutions is not 

decreasing. We may think what the reasons are, how to encourage people to conduct family and foster forms 

of children upbringing. But if we know that in upcoming time we are not able to resign from care and 

educational institutions, it is very important to develop ways of their proper functioning. The main 

accusation towards Polish educational institutions is lack of teaching of self-dependence. When the child 

gets to the institution, it should be brought up in such a way that the minor is accustomed with various 
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activities which in result will make them less dependent from help from others. If the children are brought 

up under a "glass cover" and then basically from day to day (without preparation) are forced to take full 

responsibility for their future, then youth will be associated with anxiety, unknown, lack of stability and 

security.  

Process of becoming self-dependent in Polish, or at least in Lodz reality, is introduced too late. Moreover, it 

does not make a self-dependent resident who cooperates with personal advisor and helping institutions. All 

changes in realising that process need consent from advisor and coordinator. Help in offered in the process 

is mostly of material character, without psychological and emotional support. This material character is 

insufficient for proper start in adulthood. Taking into consideration the fact that residents of children's 

homes are a group especially prone to social exclusion, it needs to be stressed, that the process should last 

longer than only couple of years after leaving the institution. If the actions of local government in this area 

are not well coordinated they can result in e.g. homelessness, poverty, unemployment, helplessness. As I 

mentioned at the beginning of the article, the topic of precariat is often discussed; anxiety and lack of 

security related to unstable work situation affects the whole life. In the context of residents of foster care 

system it needs to be stressed, that this lack of security and stability is related to basically every aspect of 

their life, and the process of becoming self-dependent does not level it. Guy Standing writes about "new, 

dangerous class". Maybe residents of the institutions do not have competencies to press the central and local 

authorities or be a threat for the public order. However, if public policy directed at supporting the process 

does not undergo evaluation and change, then soon the new group of socially excluded will grow: a group of 

young people leaving the system of foster care.  
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OD  ÚSTAVNEJ VÝCHOVY PO ÚSTAVNÚ STAROSTLIVOSŤ - 

KONTEXTY CESTY K OSAMOSTATNENIU SA 

 

FROM INSTITUTIONAL EDUCATION TO INSTITUTIONAL CARE-CONTEXTS PATH TO 

SELF-EMPLOYMENT 

 

Albín Škoviera 

 

Abstrakt 

Autor porovnáva kontexty osamostatnenia sa detí po ukončení ústavnej výchovy (ústavnej  starostlivosti) 

v období pred rokom 1989 a v súčasnosti. Na základe komparácie niektorých prvkov systémov vyslovuje 

presvedčenie, že postmoderna  vytvára pre mladých ľudí oveľa komplikovanejšie podmienky pre 

osamostatnenie sa ako obdobie predchádzajúce. Konštatuje, že k skutočnému osamostatneniu sa môže dôjsť 

len vtedy, ak si dieťa osvojí základné etické hodnoty. Bez cieľavedomej výchovy to považuje za nemožné. 

 

Abstract 

Author compares contexts of children`s independence development after institutional education 

(institutional care) before the 1989 and present. According to the comparison of several elements of the 

system he explains his opinion that considering independence of young people the postmodern forms much 

more complicated conditions than the previous period. He states that fundamental ethical values are 

essential for child`s genuine independence. Therefore this conclusion has to be inevitably reflected in 

education. 

 

Ústavná starostlivosť (do roku 2005 ústavná výchova) je súdnym rozhodnutím, ktoré sa vzťahuje na 

ochranu práv a oprávnených záujmov  dieťaťa a je vekovo limitovaná dovŕšením jeho plnoletosti 

(plnoprávnosti), teda spravidla 18. rokom. Z hľadiska legislatívy je to jasné. Je zrejmé, ukazujú to nielen 

skúsenosti z praxe, ale i staršie a novšie výskumy (napr. Filas, J., 1988, Papšo, P.,2011), že veľká skupina 

tých, ktorým sa končí ústavná starostlivosť, nie je pripravená na samostatnosť. Sme presvedčení o tom, že 

ide predovšetkým o nepripravenosť dieťaťa v týchto piatich oblastiach: 

 individuálno-psychologickú, na úrovni sebaobrazu, sebahodnotenia a ako-tak realistického 

konceptu vlastnej budúcnosti a vnímania sveta,   

 sociálno-psychologickú, na úrovni sociálnej opory - dostatočného množstva pozitívnych 

a stabilných vzťahov, resp. príslušenstvu k hodnotovo pozitívnemu spoločenstvu, 
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 hodnotovú či morálnu, na úrovni prijatia skutočnej zodpovednosti za svoje konania, vnímania 

dôsledkov svojho konania a na úrovni sebaregulácie, 

 profesnú či profesionálnu, na úrovni ukončenia takej odbornej prípravy, ktorá by bola preň jednak 

uspokojujúca, jednak by mu napĺňala jeho predstavu o finančnom príjme, 

 sociálno-ekonomickú, na úrovni relatívne stabilného bývania a zamestnania.  

 

Celkom iste tu tento rozpor medzi zákonnou normou možnosti osamostatnenia sa a realitou existoval aj 

v minulosti, ale nebol zďaleka tak vypuklý, ako je to dnes. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia 

patrilo medzi povinnosti zariadenia jednak v spolupráci s obecným úradom (miestnym národným výborom) 

i okresným úradom (okresným národným výborom) zabezpečiť dieťaťu zamestnanie a ubytovanie, jednak 

sledovať deti  po ukončení ústavnej výchovy. Existovali aj napr. snahy o to, aby chlapci po ukončení 

ústavnej výchovy mohli v krátkom čase nastúpiť na dvojročnú základnú vojenskú službu a tak „zreálniť“ 

svoj obraz o svete. Prezenčná vojenská služba sa stala zásadným obdobím dozrievania k dospelosti a bola 

v tomto kontexte užitočná. 

Významnú a pozitívnu úlohu tu zohralo „právo na prácu“, ktoré sa chápalo jednoznačne ako povinnosť 

pracovať. Znamenalo to celkom iste, že už vnútorné nastavenie detí spojené s osamostatňovaním sa bolo 

jednoznačne spojené so zamestnaním. Bez akejkoľvek inej alternatívy. Tá totiž bola príživníctvom, teda 

trestným činom. Najmä pri robotníckych zamestnaniach naviac platilo, že zamestnanie a možnosť 

ubytovania boli „spojené nádoby“.  

Český geológ a filozof Václav Cílek  vo viacerých rozhovoroch v roku 2012  povedal: „Konec světa tak, jak 

ho známe, se odehrál možná už někdy před dvěma lety. Jen jsme si toho zatím nevšimli.“ Napriek tomu, že 

nemáme nijaký osobný dôvod velebiť socializmus, skôr naopak, sme presvedčení o tom, a je to iste nielen 

paradoxné, ale i celkom logické, že totalitný spoločenský systém vytváral pre deti bezpečnejší a funkčnejší 

rámec osamostatňovania sa, ako ho vytvára súčasná postmoderná spoločnosť.  

Je dobré si uvedomiť, že neskorá postmoderna (či skôr hypermoderna), ktorá vytvára rámec dnešného 

hodnotového sveta, ovplyvňuje nielen samotné deti, ich obraz o svete a ich vnímanie sveta, ale rovnako aj 

tých, ktorí v celom systéme sociálnej starostlivosti fungujú a podieľajú sa na jeho vytváraní a budovaní.  

Lipovetsky (2013) konštatuje, že charakteristickým znakom prechodu od moderny k postmoderne (až) 

hypermoderne je únik zo systému, ktorý je postavený na pravidlách. Individualizmus však vedie od slasti 

k úzkosti, k strate zmyslu života a existencionálnej úzkosti, k redukovanému spotrebnému  zameraniu 

života, k absolútnej dominancii prítomnosti. Deti s komplikovanou minulosťou, a to sú aj deti z detských 

domovov, formálne „oslobodzuje“ od „koreňov“ minulosti, ale nevedie ich ku skutočnému spracovaniu 

svojej minulosti. Ponúka iba alternatívu prítomnosti, pretože budúcnosť je neistá. 
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Organizačné zlučovanie aj pomerne odľahlých detských domovov, ale aj súčasný projekt 

deinštitucionalizácie, zapadajú do tohoto obrazu postmoderného „vykoreňovania“. Vytvárajú sa  detské 

domovy „bez minulosti, bez histórie, bez kontinuity“. Ak napr. DeD Bernolákovo otvárala dcéra T.G. 

Masaryka Alica, ak medzi deťmi tohto detského domova bol aj bývalý podpredseda parlamentu, dieťa sa 

stávalo síce malou, ale pre neho dôležitou súčasťou tejto zaujímavej histórie. Perfektne vybavený nový dom 

nič také neponúka. 

V kontexte Kohlbergovej koncepcie morálneho vývinu (Komárik, 1999), najmä druhej fázy konvenčnej 

a prvej fázy postkonvenčnej morálky, môžeme tento proces vnímať v lepšom prípade ako mravné ustrnutie, 

v horšom prípade ako demoralizáciu.  

Rovnako aj roky 1996/1997 a prechod detských domovov zo školského a zdravotníckeho rezortu do rezortu 

sociálnych vecí môžeme takto kontextuálne vnímať ako vcelku logickú politickú reflexiu postmoderny, jej 

individualizmu, materializmu a jej relativizácie hodnôt, kde dovtedy dominujúcu „výchovu“ nahradila ako 

dominujúca „starostlivosť“. 

Celkom dobre si pamätáme na argumenty realizátorov tohto prechodu. Prvé dva mali najmä manipulatívny 

a mocenský dizajn, tretí  a štvrtý boli viac marketingové: 

1. Prvým bolo to, že „takto to funguje vo vyspelých západných krajinách“. Odhliadnuc od výberovosti 

a nepresnosti tohto tvrdenia to však nič nehovorilo o tom, či je toto riešenie obsahovo, kvalitatívne 

a funkčne lepšie alebo horšie.  

2. Druhým argumentom bolo, že „pod jedným rezortom bude náhradná starostlivosť fungovať lepšie, 

ako pod dvoma či troma rezortmi“. Priznávame sa, že tento argument, ktorý je v rozpore s inak 

proklamovaným pluralitným systémom, v nás vyvolával asociácie s jednotnou kandidátkou 

Národnej fronty či Jednotnou školou. Organizačne sa iste mohol systém zjednodušiť, ale neponúkal 

novú kvalitu. 

3. Tretí „argument“ deklaroval to, že transformácia detských domovov vedie k domovom rodinného 

typu. Aj pritom, že rešpektujeme meniaci sa obsah pojmu rodina v postmoderne, „rodinný typ 

detského domova“ je približne rovnako odvážne tvrdenie, ako tvrdiť, že predchádzajúca promiskuita 

partnerov vedie k ich partnerskej stabilite. 

4. Štvrtý argument, ktorý bol spojený s vyššou stabilitou personálu, prostredia a detí v danej skupine, 

sa ukázal ako nerealistický. Nevychádzal z reflexie súčasnosti, ktorej jednou z charakteristík je aj 

stála zmena. Dnes sa až notoricky opakuje: Jedinou istotou je neistota.  

Až ďalšie tri argumenty boli skutočne reflexiou postmoderny: 

5. „Je potrebné skoncovať s kolektívnou výchovou, je potrebné vychádzať z potrieb jednotlivca.“ Bol 

to jednak nepriamy útok na akékoľvek režimové prvky v detských domovoch, ktoré sú nutne 

spojené s každou  skupinovou prácou, jednak spochybnenie potreby spolupatričnosti medzi deťmi 

a ich skupinovej identity. Nikde sme zatiaľ nezaznamenali proklamáciu o potrebe vyváženého 
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prístupu k individuálnym potrebám jednotlivca a potrebám ostatných členov skupiny. Pritom práve 

takáto vyváženosť je typická pre funkčné rodiny. 

6. „Dieťa v detskom domove má nárok na to, aby malo všetko to, čo majú deti v bežných rodinách!“ 

„Nárok“ však znamenal temer výlučne podmienky bývania a materiálneho zabezpečenia. Ani kvalita 

života detí, ani kvalita života nás dospelých však nie je spojená výlučne s materiálnym 

zabezpečením. Ilustráciou takéhoto prístupu bolo hodnotenie kvality práce dvoch detských domovov 

po ich návšteve pracovníčkami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré malo síce 

metaforickú, ale rýdzo materiálnu podobu: „V zámku a podzámčí.“ 

7. Ďalšou rovinou, v ktorej došlo k významnému prelomu, je zmena postavenia dieťaťa v postmodernej 

spoločnosti. Dieťa sa dostalo na „piedestál“, rodičia, vychovávatelia a ostatní sú tu na to, aby sa 

starali o jeho šťastné detstvo. Ak bol pôvodne Dohovor o právach dieťaťa spojený s tým, že ide 

o špecificky ohrozenú skupinu obyvateľov, ktorí sa nedokážu sami domáhať svojich práv, aj vďaka 

niektorým mimovládnym organizáciám sa postupne stával mocenským nástrojom voči tým, ktorí sa 

o deti vcelku štandardne starali.  

Okrem neraz oprávnenej ochrany dieťaťa napr. pred týraním, došlo k narušeniu vyváženosti medzi slobodou 

rozhodovania dieťaťa a mierou zodpovednosti dospelého. Dieťa „smie a môže“, dospelý „nesmie a musí“! 

Akási všeobjímajúca prezentácia rovnostárstva viedla k  odmietaniu autority, či k jej cielenému 

stotožňovaniu s autoritárstvom. To však vedie vo svojich dôsledkoch len k väčšiemu zneisteniu detí a tých, 

ktorí sa o deti starajú. 

Matějček (napr. 1999), ktorého pokojne môžeme nazvať československým Bowlbym, pomenoval päť 

základných potrieb dieťaťa: 

 potreba istého množstva, premenlivosti a kvality vonkajších podnetov, 

 potreba istej stálosti, poriadku a zmyslu v podnetoch, potreba zmysluplného sveta, 

 potreba primárnych emocionálnych a sociálnych vzťahov a väzieb, 

 potreba spoločenského uplatnenia a spoločenskej hodnoty, 

 potreba otvorenej budúcnosti – životnej perspektívy. 

Napĺňanie prvých troch potrieb je predovšetkým súčasťou obdobia od raného detstva po mladší školský vek, 

ďalšie dve potreby sa napĺňajú najmä v obdobiach nasledujúcich. Filozofom, psychológom i pedagógom je 

jasné, že neexistuje priama úmera medzi výškou osobného konta, či hrubým domácim produktom a tým, či 

je človek so svojím životom spokojný alebo nespokojný. Integrita osobnosti človeka je spojená s napĺňaním 

všetkých piatich potrieb. Nemá teda rýdzo sociálny, ale najmä etický (výchovný) a psychologický rozmer. 

A práve na nich je postavená pripravenosť detí prijímať zodpovednosť za seba. 
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Balogová (2014) konštatuje, že súčasnú sociálnu prácu  charakterizuje existencia troch odlišných stratégií.  

Sú to:  

 terapeutická intervencia, 

 reforma sociálneho prostredia, 

 sociálno-právna pomoc. 

Je v oblasti osamostatňovania sa reálne efektívna krátkodobá terapeutická intervencia? Nazdávame sa, že 

nie. Je reálna reforma sociálneho prostredia?  Sme si istí, že čiastkovo áno, ale zásadné reformy 

existujúceho sociálneho prostredia sú pre určujúce sektory neprijateľné (biznis, politika). Ostáva teda 

sociálno-právna pomoc. Problém je v tom, že tento prístup je  schopný riešiť osamostatnenie sa jednotlivcov 

(napr. sociálnym tréningom, podpornými programami, vedením, tútorstvom), ale nie je schopný zmeniť 

nastavenie celospoločenských procesov, v ktorom osamostatňujúci sa jedinci žijú.  

Ako chceme získať pre prácu mladého človeka, ktorý doma videl, že je „normálne“ nechodiť do práce a dá 

sa tak žiť, že je „normálne“ dostavať solídne materiálne zabezpečenie v detskom domove bez toho, aby to 

bolo nejako spojené s vynaložením jeho úsilia? Základná  informácia, ktorú  si časť osamostatňujúcich 

osvojila je: „Štát sa musí postarať!“ 

Napriek značnej dávky skepse, sme presvedčení o tom, že musíme hľadať a pokúšať sa o riešenia. Jednou z 

ciest je akcentovať to, že práve edukácia (výchova i vzdelávanie) vytvára náš hodnotový svet a definovať si 

to, čo by malo byť dnešným výchovným ideálom. A potom sa ho snažiť napĺňať. 

Znamená to:  

 posunúť sa od ochranárskeho sociálneho štátu, ktorý umožňuje dobre žiť aj  ako „príživník“, k štátu 

vyžadujúcemu našu spoluzodpovednosť, 

 prezentovať kultúrne a hodnotové kontinuum minulosti, prítomnosti a budúcnosti, vnímať vlastné 

ukotvenie ako dôležitú ľudskú hodnotu. V súlade s Matějčekom (1999) ponúknuť mladým ľuďom 

víziu otvorenej budúcnosti, 

 „de-materializovať“ hodnotový svet, objavovať vo veciach a činnostiach hlbší zmysel, nielen 

bezprostredný úžitok, 

 v neistom svete ponúkať istoty, ktoré vychádzajú z každého z nás.  

To však je len okrajovo oblasť sociálnej práce. Tie hlavné výzvy teda stoja pred výchovou a vzdelávaním. 

 

 

Táto práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. APVV-0368-12.  
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POZITÍVNA ROVESNÍCKA KULTÚRA – REALITA ALEBO FIKCIA? 

POSITIVE PEER CULTURE - FICTION OR REALITY? 

Vladimír Labáth 

 

Abstrakt  

Autor v príspevku sprostredkúva model pozitívnej rovesníckej kultúry ako alternatívu, resp. iný 

aspekt práce v rezidenciálnej inštitúcii. Koncept je zameraný na analýzu sociálneho prostredia, 

monitorovanie a skúmanie skupinovej dynamiky v kontexte organizačnej kultúry. Cielená stimulácia 

produktívnej atmosféry v skupine môže priniesť plodné výsledky v oblasti výchovy, reedukácie, 

resocializácie a terapie. 

Abstract 

In the paper author highlights a model of positive peer culture as an alternative, a diffrent aspect of work in 

residential institution. The concept focuses on social environment analysis, group dynamics´monitoring and 

examination in the context of ornaisational culture. Focused stimulation of productive atmosphere in group 

can lead to fuitful results in education, reeducation, resocialization and therapy. 

  

Ústavnú (rezidenciálnu) starostlivosť možno nesporne charakterizovať rôznym spôsobom. Možno sa 

zaoberať jej primárnymi cieľmi, zákonným vymedzením pôsobnosti, individuálnou, skupinovou, či 

rodinnou formou starostlivosti, možno vychádzať z fokusu na somatické alebo psychické zdravie, či 

resocializačný, reedukačný alebo terapeutický záber. Špecifickým prístupom je systémový model, v ktorom 

sa rezidenciálna organizácia chápe ako sociálny systém tvorený svojimi subsystémami. V prípade 

pomáhajúcej inštitúcie sa jedná o systém fungujúci na báze spolupráce minimálne subsystému klientov, 

odborných a prevádzkových pracovníkov. Tie spoločne tvoria aj kultúru organizácie. Jednou z ciest 

aplikácie systémového prístupu je model pozitívnej rovesníckej kultúry (Fahlberg 1990, Laursen 2005, 

Brendtro, Vorrath 2011), s ktorým sa spája fenomén kultúry terapeutickej skupiny (Yalom 1999). Pojem 

„pozitívna“ je relatívny, v prezentovanom koncepte je chápaný v kontexte cieľov inštitúcie, v duchu 

produktívneho, stimulačného a účinného fungovania skupiny klientov. Rovesnícky rozmer vypovedá o role, 

termín rovesnícky nie je chápaný v súvislosti s vekom, ale partnerskou pozíciou klientov. Kultúra sa 

vzťahuje k hodnotám, normám, symbolom, jazyku, materiálnym a nemateriálnym artefaktom danej skupiny 

klientov.  
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Prístup cieleného budovania pozitívnej rovesníckej kultúry vychádza z voľnejšieho chápania terapie 

prostredím (V. Fahlberg 1990, V. Satir 2005) ako aj zo starších pedagogických modelov (napríklad 

Makarenko 1974, Neill 2015). Terapeutické pôsobenie prostredníctvom zámerného ovplyvňovania 

sociálneho systému sa v našej kultúrnej tradícii v jednej z možných línií spája s modelom terapeutickej 

komunity (Kratochvíl 1979, Kalina 2008). Významnú úlohu však zohráva predovšetkým oblasť reedukácie 

s dlhodobou tradíciou uplatňovania metód korektívno-terapeutického prístupu vo vzťahu k hodnotovým 

kvalitám inštitucionálnej kultúry (Kožnar 1990, Škoviera 2007, 2011). K základným zdrojom práce 

s prostredím patrí skupinová dynamika a účinné formy skupinovej práce (Kožnar 1992, Kratochvíl 1979, 

2001, Yalom 1999), medziskupinové a organizačné procesy (Labáth 2004). 

Terapiu/výchovu/prevýchovu prostredím možno charakterizovať nasledovne (Fahlberg,  1990, Satir, 2005, 

Brendtro, Vorrath,  2011):  

 jasne formulované ciele, úlohy, metódy, podmienky inštitucionálnej starostlivosti 

 formulovanie a artikulovanie hodnôt a noriem  

 jasný postoj k rodine klienta a „vonkajšiemu prostrediu“ 

 snaha o synergický efekt, dôveru a spoluprácu 

 flexibilita a otvorenosť k zmene  

 zameranie na rast, pozitívne zložky osobnosti a rezilienciu   

 zdravé sociálne prostredie 

 silná organizačná kultúra – identifikácia s hodnotami a cieľmi, produktívna lojalita (nie v zmysle 

pasívnej konformity). 

Terapia prostredím je metódou, ktorá využíva prostriedky hmotného a predovšetkým sociálneho prostredia 

na ovplyvňovanie klientov (Fahlberg, 1990). Ak sa podarí vytvoriť zdravé sociálne prostredie (resp. 

liečebné spoločenstvo), vzniknú optimálne podmienky k podpore, stimulácii, rozvoju, korekcii, liečbe. 

Prístup sa nespája s užším chápaním terapie ako liečby v zmysle medicínskom, ale v širšom chápaní slova 

terapia. Za zdravé prostredie možno považovať stav dôvery medzi klientmi a pracovníkmi, vitálne 

a konštruktívne sociálne vzťahy, aktívny podiel klientov na procese zmeny, dvojsmernú komunikáciu 

(medzi klientmi a pracovníkmi), zvýšenie rovnoprávnosti klientov v rozhodovaní, kolektívnosť (resp. 

tímovosť), sociálne učenie ako ho charakterizoval Kratochvíl (1979) v koncepcii terapeutickej komunity. 

Terapeutické/zdravé prostredie je možné cielene vytvárať a rozvíjať. Stimulácia, progres, udržiavanie 

a podpora pozitívne orientovaných podskupín je jadrom modelu pozitívnej rovesníckej kultúry. Zásadnou 

prednosťou i faktorom pozitívnej rovesníckej kultúry je princíp skupinovej konformity. Človek je sociálna 

bytosť a členstvo v skupinách je pre ľudí všeobecne významné, v separovanom prostredí ústavu sú potreby 

príslušnosti k skupine, súdržnosti so skupinou spoluklientov a členstva v skupine intenzívnejšie a tým je 

účinnejší aj skupinový vplyv a tlak. V detstve a predovšetkým v dospievaní má rovesnícka skupina pre 
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jedinca nenahraditeľné miesto, z tohto pohľadu nemožno nevidieť vysoký potenciál skupinových procesov. 

Ak sa v inštitúcii podarí vytvoriť produktívne prostredie malej klientskej skupiny možnosti pozitívnych 

zmien sa nesporne výrazne znásobujú.  

Autori Bauer, Jenny (2013) definujú tzv. salutogénne prostredie. Model salutogenézy prebraný od 

Antonovského sa zaoberá vzťahom medzi zdravím, stresom a zvládaním s orientáciou na potenciál a nie na 

patológiu. Uvedený autor hovorí o pocite integrity, ktorý vytvárajú intrapsychické zdroje a externá 

skúsenosť. V prípade, že je organizmus dobre disponovaný a primerane externe stimulovaný zvyšuje sa 

odolnosť voči záťaži a miera zvládania psychosociálnych stresorov. Pocit integrity jedinca podporujú tri 

charakteristiky sociálneho prostredia, ktoré možno podľa vyššie uvedených autorov považovať za zdravé, 

salutogénne: 

 porozumenie situácii, kontextu, prediktivita, poznanie štruktúry sociálnej organizácie, schopnosť 

chápať dôvody, ciele, zameranie daného sociálneho systému, 

 zvládnuteľnosť nárokov sociálneho prostredia, v prípade pomáhajúcej inštitúcie ide nielen o metódy 

práce, očakávané výkony, predpokladané správanie, ale aj štýl riadenia a kultúru organizácie, 

 zmysluplnosť aktivít, otázky motivácie, saturácie potrieb, možnosti voľby. 

So zjavným zjednodušením by sme mohli hovoriť o kognitívnom porozumení, emočnom 

prežívaní, behaviorálnom zvládaní a existenciálnom vnímaní požiadaviek daného sociálneho prostredia. 

Bauer a Jenny (2013) uplatňujú tento model pri definovaní zdravého sociálneho prostredia, ktoré je 

zamerané dominantne na pozitívne črty osobnosti, na potenciál jedinca, podporuje rezilienciu a odmieta 

jednostrannú orientáciu na patologické, neproduktívne faktory. Popri takto definovanom salutogénnom, 

zdravom sociálnom prostredí môžeme s vyššou mierou operacionalizácie pozitívnu rovesnícku kultúru 

charakterizovať podľa nasledovných znakov (Fahlberg 1990,   Labáth 2004, Laursen 2015, Tew in Smrek 

2016): 

 psychologické, sociálne a fyzické bezpečie, otvorenosť v medziľudskom styku,  

 súdržnosť v skupine klientov a pritom otvorenosť voči novým členom skupiny, voči podnetom 

zvonku a/alebo voči iným ľuďom včítane pracovníkov inštitúcie, 

 adekvátne vnímanie reality (pri zohľadnení potenciálu klienta a kontextu jeho interpretácie reality),  

 otvorená komunikácia, schopnosť prijímať odlišnosti v skupine, rešpekt voči názorom iných členov 

skupiny, jazyk má akceptujúci charakter, konfrontácia má konštruktívnu podobu, 

 redukcia alebo neprítomnosť defenzívneho správania členov skupiny vyplývajúca z pocitu bezpečia 

všetkých členov skupiny, neprítomnosť manipulácie a zneužívania iných, 

 prevaha spolupráce nad súperením, konštruktívna kompetícia (súperenie je zamerané na rýchlejšie 

alebo efektívnejšie dosiahnutie cieľa a nie na blokádu alebo deštrukciu iných),  
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 rovnováha a komplementarita – akceptácia kvalít všetkých členov skupiny v rôznych aktivitách 

(„každý môže byť dobrý v inej oblasti“) a vzájomné dopĺňanie (v zmysle tímovej synergie), 

 rovnaká príležitosť pre všetkých klientov (princíp rovnakej príležitosti) znamená neobmedzovať 

ambície druhých a podporovať ich rozvoj,  

 moc má socializovanú podobu, nie je prítomná opresívna (útlak) alebo koluzívna forma moci 

(spojenie členov skupiny za účelom útlaku alebo vylúčenia iných),  

 akceptácia pozitívnych hodnôt a internalizácia noriem spoločenstva, identifikácia s cieľmi inštitúcie 

(pozitívne orientovanej),  

 schopnosť skupiny alebo inštitúcie zvládať záťaž, náročné situácie, prekonávať prekážky 

a konštruktívne riešiť konflikty (nevyhýbať sa im), dosahovať a dodržiavať dohody, 

 schopnosť sebareflexie v rámci klientského subsystému, prítomnosť nedevastujúceho humoru. 

Mieru pozitívnej rovesníckej kultúry vyjadruje prítomnosť vyššie uvedených prejavov, ktoré sú 

v klientskej skupine (v inštitúcii) prítomné tak, že sa stávajú normami samotných členov skupiny a sú 

členmi skupiny vyžadované.  

V názve tohto príspevku je otázka či pozitívnu rovesnícku kultúru možno chápať ako realitu, alebo 

len ako fiktívny, skutočnosti vzdialený ideál. Praktici zaiste môžu prezentovať skúsenosť s produktívne 

orientovanými skupinami. K dosiahnutiu alebo k priblíženiu k ideálu možno postupovať viacerými 

krokmi/zámermi (Laursen 2010): 

 sledovať vývoj skupiny v rovine kohézie, bezpečia, odolnosti skupiny a napätia, 

 udržiavať maximálny vhľad do skupinových procesov (cielená práca so skupinovou a medziskupinovou 

dynamikou a prostredníctvom účinných faktorov skupinovej práce), 

 medzi klientmi identifikovať kľúčových aktérov, vplyvné osobnosti, tzv. mienkotvorcov s črtami 

vodcov, korektne a citlivo realizovať sociometrické analýzy, 

 monitorovať a skúmať mocenské vzťahy v klientskom subsystéme, 

 vnímať a snažiť sa porozumieť kontextu prejavov a správania jednotlivcov a skupiny, 

 reflektovať vzťah a prepojenie pracovného tímu inštitúcie a rovesníckej skupiny, 

 vytvárať priestor pre sociálne učenie a flexibilne reagovať na zmeny v atmosfére, klíme, vzťahoch 

a dynamike celej inštitúcie 

 reflektovať kultúru organizácie, jej zmeny a vyhodnocovať riziko deteriorizácie hodnôt.  

Pri cielenom budovaní pozitívnej rovesníckej kultúry sa, okrem uvedených faktorov (skupinová dynamika 

malej skupiny, medziskupinových javov a organizácie a ďalších štandardných metód a foriem), uplatňuje 

prístup suportívnej kontroly (Fahlberg 1990). Podporujú sa pozitívne hodnoty a normy spoločenstva, pritom 

sa cielene monitoruje, akým smerom sa rovesnícka kultúra uberá. Provokuje sa pozitívne zameranie 
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a vyhodnocuje sa vývoj skupinových procesov. Optimálnou cestou je príprava pracovníkov realizovaná na 

princípoch pozitívnej rovesníckej kultúry už v samotnom vzdelávacom programe (Laursen 2015). 

Klientsky subsystém rezidenciálnej inštitúcie môže fungovať v súlade s cieľmi celej inštitúcie. Znamená to, 

že rovesnícka (klientská) skupina akceptuje kultúru systému. Táto skupina však môže nadobudnúť charakter 

subkultúry, ktorá je v rozpore s kultúrou celej ustanovizne, pričom môže mať pozitívny i negatívny 

charakter. V inštitúciách, kde dochádzalo k zneužívaniu sa nezriedka objavujú aj príznaky pozitívnej reakcie 

rovesníckej skupiny klientov, vzájomná podpora, pomoc a spolupráca, alebo revolta (Liabo, Richardson 

2007). V negatívnej polarite môže v skupine klientov vzniknúť paralelná kriminálna subkultúra, do ktorej 

nemajú pracovníci inštitúcie vhľad ani prístup, pričom inštitúcia navonok vykazuje znaky v súlade so 

svojimi cieľmi (teda pozitívne). Osobitým javom je tzv. presmerovanie cieľa, ktoré vzniká keď inštitúcia 

prestáva plniť svoje primárne poslanie (napríklad terapeutická inštitúcia sa postupne mení na korektívne, 

alebo represívne zariadenie). Nezriedka pritom ide o proklamovanie pozitívneho cieľa, potom hovoríme 

o rozpore medzi proklamovanou a reálnou kultúrou organizácie. 

Model pozitívnej rovesníckej kultúry je jednou z možností, ako obohatiť tradičný rámec rezidenciálnej 

starostlivosti, resp. jednou z možností uvažovania o prístupoch v pomáhajúcich profesiách. Pozitívna 

rovesnícka kultúra sa vyskytuje, realitou sa často stáva spontánne, môže však do značnej miery byť aj 

podnecovaná, podporovaná a udržiavaná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok vznikol s podporou grantu VEGA č. 1/0462/14 pod názvom  

Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov – národná 

self-reportová výskumná štúdia.  
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MOTIVÁCIA DETÍ V REZIDENCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 

MOTIVATION OF CHILDREN IN REZIDENTIAL CARE 

 

Martin Kuruc 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na špecifiká motivácie v oblasti školských povinností detí v rezidenciálnej 

starostlivosti. Využívame pri tom metodológiu Teórie seba-determinácie (ďalej SDT) autorov R. Ryana a E. 

Deciho z Rochester University, USA. Táto metodológia bola použitá pri viacerých výskumných úlohách, 

ktoré sme v posledných 7 rokoch riešili. V príspevku využívame celý teoretický aj empirický rozsah SDT 

s cieľom čo najviac špecifikovať motiváciu detí v období dospievania, špecificky u detí umiestnených 

v zariadeniach prevýchovy v duchu eklektického modelu motivácie v SDT. 

Abstract 

This article is focused on specifics of academic motivation of children in residential care. We use the 

methodology of Self-determination theory (SDT), compiled by the authors R. Ryan and E. Deci from 

University of Rochester, USA. This methodology was used in several research tasks which we have been 

solving last 7 years. SDT is the eclectic model of human motivation. We use here the whole range of 

theoretical and empirical outcomes from SDT to specify the children's motivation in adolescence, 

specifically for children in institutions of residential care. 

 

Teoretické východiská 

V medzinárodných meraniach OECD (napr. Šiškovič a Toman, 2014), ale aj v aktuálnej praxi oscilujú dve 

relatívne samostatné témy. Prvou témou, ktorá dnes zaznieva z prostredia základných škôl hlavného prúdu 

je neschopnosť detí kontrolovať vlastné správanie. Druhou témou je nízka motivácia detí pre učenie sa, pre 

vzdelávací proces. Obe témy označujú dve skupiny často uvádzaných  príčin, pre ktoré sú deti dlhodobo 

umiestňované do špeciálnych výchovných zariadení, tiež označovaných ako prevýchovné zariadenia, alebo 

zariadenia rezidenciálnej starostlivosti.  

Pedagógmi u detí vnímaná nedostatočná kontrola vlastného správania, nám hovorí o tom, že tieto deti majú 

ťažkosti s reguláciou vlastného správania tak, aby ich postoje a správanie bolo v súlade s realitou okolo 

nich. Ich prežívanie a správanie nie je kongruentné so sociálnou realitou v ich prostredí. Nízky záujem detí 

o učenie sa, hovorí o ich nízkej vnútornej motivácii pre prijímanie stimulov z prostredia inštitúcie školy, 
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presnejšie povedané zo školy ako sociálneho kontextu. Ich záujem a intencia pre aktivity v škole je 

mimoriadne nízka.  

Môžeme hovoriť o ťažkostiach so sebareguláciou a motiváciou. Oba tieto pojmy predstavujú v súčasnej 

psychológii samostatne rozpracované oblasti. Vo svojej podstate sú však tieto samostatne oddelené 

teoretické konštrukty viac než úzko prepojené. Veľmi jednoducho povedané dobre v aktivite motivované 

dieťa aj účinne reguluje vlastné prežívanie a správanie. Ak pozorujeme správanie detí v zariadení 

rezidenciálnej starostlivosti, keď sa venujú zakázaným aktivitám môžeme si všimnúť, že sú pre ne silno 

motivované a pri ich vykonávaní relatívne dobre regulujú vlastné správanie, ktoré je v zhode s ich 

prežívaním. Tieto aktivity sú však v rozpore s ich sociálnym kontextom – normami a pravidlami väčšinovej 

spoločnosti. Téorii seba-určenia (Self-determination theory ďalej len SDT), ktorej hlavnými predstaviteľmi 

sú jej autori Richard Ryan a Edward Deci z Univerzity v Rochstery, US. Táto teória predstavuje 

integratívny model motivácie a sebaregulácie človeka. Jej metodológiu sme využili pri výskume v roku 

2009 a vďaka podpore agentúry VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu realizujeme proces 

štandardizácie dvoch dotazníkových nástrojov SRQ-Academic a SRQ-Prosocial, pochádzajúcimi 

z dotazníkovej batérie SDT. 

Motivácia v kontexte človeka 

V domácej aj v zahraničnej literatúre je viacero definícií motivácie. V najširšom zmysle slova sa o motivácii 

hovorí ako o energii, smere a vytrvalosti, alebo ako equifinalite všetkých aspektov aktivácie a intencie. Pre 

človeka z praxe je dôležité vedieť, čo si vlastne pri pojme motivácie má predstaviť. Ako vlastne motivácia 

vyzerá? Prejavuje sa zaujatosťou, sústredenosťou a potrebou opakovať aktivitu.  

Charakter motivácie vychádza zo samotnej podstaty človeka. Samotná SDT vníma človeka, bez ohľadu na 

jeho vek, ako bytosť, ktorá má prirodzenú snahu sa vnútorne integrovať a má tendenciu k psychologickému 

rastu (Deci a Ryan, 2004). Človek je obdarený prirodzeným úsilím k precvičovaniu a rozvíjaniu vlastných 

záujmov. Prirodzene vyhľadáva optimálne výzvy, nové perspektívy a aktívne sa snaží zvnútorniť 

a transformovať kultúrne zvyklosti svojho prostredia (Kuruc, 2015).  

Deci a Ryan (2004) hovoria, že človek má prirodzenú potrebu/sklon rozpínať svoju kapacitu a prejavovať 

svoj talent, čím aktualizuje vlastný potenciál. Osobnosť človeka vnímajú tiež ako úschovňu schém, ktoré si 

človek vytvára v interakcii so svojím prostredím, a ktoré sa aktivujú v momente, keď je človek v strete 

s prostredím. Hovoria o vnútornej a vonkajšej motivácii.  

V odborných diskusiách prevláda aj dnes bipolárne videnie vonkajšej a vnútornej motivácie. Vnútorná 

motivácia je vnímaná ako tá dobrá a vonkajšia ako tá zlá. Ide skôr o historické vnímanie týchto pojmov 

(napr. deCharms, 1968). SDT ponúka iný pohľad, ktorý je výsledkom dlhodobého skúmania a historických 

odborných diskusií. Vonkajšia a vnútorná motivácia sa navzájom dopĺňajú, pričom tak ako je pre človeka 
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vnútorne prirodzené aktualizovať svoj vlastný potenciál aj vonkajšia motivácia je prirodzenou súčasťou 

nášho prostredia a dieťa/dospelý ju môže vnímať ako niečo prirodzené (Kuruc, 2015). 

Vzájomnú interakciu vonkajšej a vnútornej motivácie si môžeme predstaviť ako rieku. Vnútorná motivácia 

je ako voda v rieke, ktorá má silný prameň a prediera si svoju cestu.  Je inherentná. Vychádza z ľudskej 

prirodzenosti, z jeho vnútra. Vonkajšia motivácia je ako koryto a brehy rieky. Predstavuje očakávania od 

človeka vpísané do sociálnych/kultúrnych vzorcov (kontextov). Rieka nie je len voda, ale aj koryto 

s brehmi. Tak je to aj s motiváciou. Nie je buď vnútorná alebo vonkajšia, ale predstavuje interakciu medzi 

vnútornými pohnútkami (napr. ašpiráciami) a možnosťami (napr. očakávaniami) sociálneho prostredia.  

Štyri piliere Teórie seba-určenia 

SDT sa vyvíjala viac ako tri dekády vo forme troch mini-teórií, z ktorých každá sa vzťahuje k špecifickému 

fenoménu. Tieto mini-teórie sa prepájajú v tom, že všetky zdieľajú organizmické dialektické predpoklady 

a všetky zahŕňajú koncept základných psychických potrieb (Teória základných potrieb – Basic Needs 

Theory). Keď sú skoordinované, pokrývajú všetky typy ľudského správania vo všetkých doménach. Tieto 

mini-teórie spolu konštituujú SDT a predstavujú jej subteórie. Špecifikácia oddelených mini-teórií bola 

historickým východiskom budovania širokej teórie prostredníctvom induktívneho formulovania. Tento 

prístup pozostával zo skúmania fenoménu, konštrukcii mini-teórií, a následnom derivovaní hypotéz 

vzťahujúcich sa k skúmanému fenoménu. Po celý čas tento proces formulovania, základných predpokladov 

a prístupov zotrval konštantný, tak aby mini-teórie boli logicky koherentné a ľahko integrovateľné z každou 

ďalšou teóriou. Ako taká, každá z nich reprezentuje relatívne samostatnú časť z celého rámca SDT.  

V súčasnosti SDT zahŕňa štyri subteórie: 

 Teóriu kognitívnej evaluacie (Cognitive eveluation theory) 

 Teóriu organizmickej integrácie (Organzmic integration theory) 

 Teóriu kauzálnej orientácie (Causality orientations theory) 

 Teóriu základných potrieb (Basic needs theory) 

Teória kognitívnej evaluácie – bola formulovaná ako prvá za účelom popísania účinkov sociálnych 

kontextov na vnútornú (intrinsic motivation)  motiváciu. (Deci 1975; Deci a Ryan, 1980 in Deci a Ryan, 

2004). Opisuje kontextuálne elementy ako sú podporná autonómia,  kontrolovanie,  amotivovanie a  prepája 

tieto typy konceptuálnych elementov s rozličnými motiváciami.  

Teória organizmickej integrácie (Deci a Ryan, 1985b; Ryan a Connell, 1989) sa týka 

internalizácie  a integrácie  hodnôt,  alebo  regulácií.  Bola  sformulovaná  za  účelom vysvetlenia vývinu 

a dynamík externej motivácie (extrinsic motivation). Ide predovšetkým o to, akú mieru zohráva vo vzťahu k 
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jedincovej skúsenosti autonómia. Zaoberá sa zvonku motivovanými správaniami a procesmi cez, ktoré si 

ľudia osvojujú hodnoty z prostredia sociálnych komunít a kultúr.  

Teória kauzálnej orientácie (Deci a Ryan, 1985a in Deci a Ryan, 2004) bola formulovaná za účelom 

opísania individuálnych rozdielov v ľudských tendenciách orientovať sa k sociálnemu prostrediu spôsobmi, 

ktoré podporujú ich vlastnú autonómiu, kontrolujú ich správanie, alebo sú amotivujúce. Táto subteória 

umožňuje predikovať prežívanie a správanie z trvalých orientácií človeka.  

Teória základných potrieb (Ryan a Deci, 2000b in Deci a Ryan, 2004) bola formulovaná za účelom 

vysvetlenia vzťahu motivácie a cieľov k zdraviu a životnej pohode.  

Vzhľadom na široký záber SDT  a jej integratívny charakter sa zdá byť dobrým východiskom pri skúmaní 

ďalších špecifických tém – problematík ako je napríklad otázka motivácií mladistvých delikventov, 

problémoch s učením, v oblasti terapie a pod.  

Pre naše potreby považujeme za kľúčové vnímanie človeka ako bytosti, ktorá prirodzene aktívne pracuje na 

transformácií vonkajších regulácií do sebaregulácie. Pričom každý máme nejakú vnútornú tendenciu 

orientovať svoje prežívanie a správanie vo vzťahu k prostrediu. Teória kauzálnej orientácie vymedzuje tri 

hlavné tendencie. Orientáciu na autonómiu, ktorá hovorí o uvedomení si vlastnej možnosti rozhodovať. 

Uvedomenie si zodpovednosti za vlastnú aktivitu a rozhodovanie. Toto rozhodovanie je dobrovoľné 

a nezávislé na vonkajších podmienkach, ktoré si takto orientovaný človek uvedomuje, akceptuje a očakáva.  

Druhou je orientácia na kontrolu. Takto orientovaný človek vníma svoje rozhodovanie ako závislé na tom, 

čo sa deje okolo neho. Má pocit, že sa nemôže rozhodovať sám a je lepšie sa vyhnúť akýmkoľvek 

nepríjemnostiam. Od nastavenia na kontrolu je často už len kúsok k tzv. impersonálnej, neosobnej  

orientácii. Človek svoje prežívanie a správanie vníma ako plne závislé na prostredí. Na tom, čo prostredie 

od neho očakáva. Koná len keď musí. Keď je prítomný kontrolór - policajt. Otázkou zostáva, čo sa stane ak 

tento kontrolór nie je v dosahu? 

Za ďalšiu kľúčovú oblasť považujeme Teóriu základných potrieb. Tu došlo k vymedzeniu troch 

psychologických potrieb. Potreby kompetencie ako prežívania pocitu vlastnej schopnosti. Potreby 

vzťahovosti ako inherentnej túžby byť súčasťou vzťahov, patriť niekam. A autonómie ako potreby 

prežívania vlastnej významnosti a slobody pri rozhodovaní o sebe samom.  (Deci a Ryan, 2004; Kuruc, 

2015) 

Za tretiu kľúčovú oblasť považujeme seba-determinačné kontinuum, ktoré je zobrazené na obrázku 1 

a popisuje vzájomnú interakciu medzi vonkajšou a vnútornou motiváciou.  

  



70 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

Obrázok 1 Seba-determinačne kontinuum, s typológiou motivácie a seba-regulácie (zdroj Kuruc, 2015) 

 

Na ľavom konci je amotivácia, ktorá predstavuje stav celkovo chýbajúcej intencie (zámeru) ku konaniu. 

Keď sú ľudia amotivovaní, buď danú aktivitu nevykonajú v plnom rozsahu, alebo konajú pasívne, t.j. 

konajú bez toho aby sa zamýšľali nad tým, čo práve robia. Amotivácia je výsledkom na jednej strane pocitu 

neschopnosti dosahovať stanovené výsledky z dôvodu nedostatočných možností, alebo z celkovo 

nedostatočne prežívanej kompetentnosti. Človek tiež môže danú aktivitu alebo výsledky hodnotiť ako niečo 

pre neho neprínosné.  

Ďalších päť bodov kontinua je klasifikáciou motivovaného správania. Každý z nich popisuje teoreticky, 

empiricky a funkčne odlišný typ regulácie. Na pravom konci kontinua je vnútorná motivácia, ktorá je 

definovaná ako stav vykonávania aktivity na základe záujmu a vlastnej spokojnosti. Je prototypom 

autonómneho, alebo sebaurčujúceho správania. Z vonku motivované správania, ktoré charakterizujú štyri 

typy regulácie, vytvárajú kontinuum medzi amotiváciou a vnútornou motiváciou.  

Externá regulácia predstavuje najmenej autonómnu formu vonkajšej motivácie. Obsahuje klasické 

motivácie ako je snaha vyhnúť sa trestu alebo získať odmenu. Externá regulácia je všeobecne viditeľná 

vtedy, keď dôvodom pre vykonávanie správania je uspokojenie vonkajšej požiadavky. Externá regulácia má 

vonkajší lokus kauzality. 

Introjikovaná regulácia zahŕňa externú reguláciu, ktorá už je internalizovaná, ale nie príliš hlboko. Táto 

regulácia ešte nie je prijatá ako niečo skutočne človeku vlastné. Predstavuje formu internalizovanej 

regulácie, ktorá je teoreticky definovaná ako skôr kontrolujúca. Správanie je regulované na základe snahy 

vyhnúť sa pocitu viny a hanby, alebo dosiahnuť pocit sebahodnoty na základe pochvaly, ocenenia. Inak 

povedané, tento typ regulácie je založený na podmienenej sebaúcte (Deci a Ryan, 1995).  

Regulácia cez identifikáciu je viac sebaurčujúcou  formou vonkajšej motivácie, preto že zahŕňa  vedomé 

oceňovanie cieľu správania, alebo regulácie a prijatie (akceptáciu) správania ako osobne dôležitého. 

Identifikácia predstavuje dôležitý aspekt procesu transformácie externej regulácie do skutočnej 
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sebaregulácie. Keď sa jedinec identifikuje s aktivitou alebo hodnotou, na vedomej úrovni to vyjadruje  tým, 

že ju osobne schvaľuje. Táto aktivita je potom sprevádzaná vysokým stupňom vnímanej autonómie. Pri 

identifikácii je tendencia k relatívne vnútornému lokusu kauzality.   

Integrovaná regulácia poskytuje základ pre najviac autonómnu formu vonkajšej motivácie správania. 

Dochádza k nej vtedy, keď dané identifikácie boli človekom ohodnotené a prijaté v zhode s jeho osobne 

podporenými hodnotami, cieľmi a potrebami. Integrovaná motivácia tiež zdieľa mnoho kvalít z vnútornej 

motivácie. Správania upravené integrovanými reguláciami sú vykonané skôr za účelom dosiahnutia osobne 

dôležitých výsledkov, než pre inherentný záujem a potešenie. 

Je dôležité povedať, že kontinuum relatívnej autonómie bolo zostavené deskriptívne na účely 

organizovania jednotlivých typov regulácie a s prijatím konceptu seba-determinácie. Nie je vývinovým 

kontinuom per se, a tiež jednotlivci nemusia prechádzať cez jednotlivé stupne internalizácie. Skôr nám 

umožňuje dostatočne podporiť ľudí v regulácii nech sú na ktoromkoľvek bode na kontinuu, za predpokladu, 

že majú relevantné predchádzajúce skúsenosti a za bezprostrednej interpesonálnej klímy.  

Výsledky a interpretácie 

V roku 2009 sme využili dotazník SRQ-Academic, ktorý je konštruovaný na posudzovanie sebaregulačného 

štýlu a motivácie vo vzťahu k školským povinnostiam a učeniu sa v škole u žiakov stredných škôl. Celkovú 

vzorku tvorilo 443 žiakov stredných škôl hlavného prúdu vo veku od 15 do 18 rokov,  v Bratislave. Išlo 

o bilingválne gymnázium (n=101), strednú priemyselnú školu (n=187) a strednú odbornú školu (n=155). 

Keďže existuje aj SRQ-Academic modifikovaný pre potreby posudzovania žiakov s poruchami učenia 

doplnili sme vzorku aj o žiakov (n=27) umiestnené v diagnostickom centre (ďalej len DC) a liečebno-

výchovnom sanatóriu (ďalej len LVS), do ktorých sú deti s poruchami učenia umiestňované po zlyhaní 

ambulantnej starostlivosti. Po spracovaní dát sme získali rozloženie, ktoré vidno na grafe 1. 

Graf 1 Frekvencia výskytu sebaregulačných štýlov v %. (zdroj Kuruc, 2014 ) 

 



72 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

Výrazná nad polovica detí bežných škôl (61%, n=272) je motivovaných vo vzťahu k školským 

povinnostiam na základe snahy vyhnutia sa trestu, či získania odmeny (26%, n=115), alebo snahy vyhnúť sa 

pocitom viny, hanby alebo získania väčšej sebaúcty (35%, n=157). Tieto deti v zmysle SDT prežívajú nízku 

precítenú percepciu vlastnej dôvery v aktivite. Cítia sa menej bezpečne spojenie s druhými – so skupinou, 

s komunitou. Ponúkané hodnoty, normy, alebo regulácie vo vzťahu k školským povinnostiam prijímajú na 

základe snahy vyhnúť sa externému tlaku a dĺžka uchovania týchto návykov je krátka (výrazne menej 

trvalá). Cítia sa menej zodpovedné za svoje rozhodnutia vo vzťahu k školským povinnostiam, keďže ich 

kauzálna orientácia má charakter skôr „kontroly mimo mňa“ a ich vzťah k školským povinnostiam možno 

vnímať skôr smerujúci k impersonalite  (neosobnosti).    

Táto motivácia sa s vekom mení (vyšší výskyt vnútornej motivácie v regulácii) hlavne v poslednom roku 

štúdia na strednej škole, kde vnímame väčší vplyv širšieho sociálneho kontextu (spoločnosť) a blížiacej sa 

zmeny sociálneho statusu (maturita a ďalšie pokračovanie). 

Pri porovnaní výsledkov žiakov bežných škôl a detí so špeciálnych výchovných zariadení sa ukázali 

zaujímavé výsledky. Tieto rozdiely vidno na grafe 2.  

Graf 2 Porovnanie RAI žiakov z DC/LVS a žiakov z bežných stredných škôl (zdroj Kuruc, 2014) 

 

Metodológia SDT využíva pri skórovaní tzv. relatívny autonómny index, podľa ktorého sa určí 

sebaregulačný štýl. Ako vidno na grafe 2 medzi výsledkami žiakov z bežných škôl a z prevýchovných 

zariadení boli výrazné rozdiely. Ako ukázalo ďalšie testovanie išlo o štatisticky významné rozdiely. U detí 

z prevýchovných zariadení bol výrazne vyšší výskyt autonómnych sebaregulačných štýlov. Výraznejšie 

bola vo vzťahu k školským povinnostiam zastúpená u týchto detí vnútorná motivácia. Výrazná miera 

vnútornej motivácie u žiakov z prevýchovných zariadení môže súvisieť s usmerňovaným podporovaním 
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aktivity v oblasti školských povinností u tejto skupiny. Potreba vzťahovosti je všeobecne v rámci SDT 

považovaná za inherentnú – spätú s prvopočiatočnou potrebou pripútania. Vzhľadom na upravené 

podmienky vzdelávania a využívanie prvkov terapeutickej komunity môže viesť k prirodzenému 

zvyšovaniu miery vnútornej motivácie pri aktivitách spojených so školskými povinnosťami. Nižšia 

orientácia na výkon – väčší dôraz na vzťahy. Významný vplyv tu môže zohrávať aj zážitok úspešného 

zvládnutia aktivity. Môže mať pre žiaka z prevýchovného zariadenia výraznejší význam ako pre žiaka 

z bežnej školy. Potreba kompetencie mala výrazné zastúpenie vo výskumoch SDT (Deci a Ryan, 2004; 

Kuruc, 2015). 

Jedno z možných vysvetlení, skôr čisto metodologické je v tom, že žiaci z prevýchovných zariadení vypĺňali 

pôvodne autormi SDT upravený dotazník pre žiakov s poruchami učenia. Tento dotazník však nemusí 

zodpovedať potrebám slovenskej realite rezidenciálnej starostlivosti, nakoľko na Slovensku je vyššia 

komorbidita porúch učenia s poruchami správania ako v USA. Hoci samotná SDT prešla medzikulturálnym 

posúdením nemôžeme tento predpoklad len tak prehliadnuť.  

Diskusia a záver 

Ak sa na výsledky pozrieme optikou SDT, aké sú teda rozdiely v motivácii u detí z bežnych škôl a tými, 

ktoré sú v zariadeniach rezidenciálnej starostlivosti? Súčasťou nášho výskumu v roku 2009 bolo aj 

posudzovanie postojov žiakov k normy prestupujúcemu správaniu. Tiež sme brali do úvahy prospech 

z vybraných predmetov (matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk). 

U žiakov bežných škôl sa nám ukázalo, že čím slabšia bola miera ich vnútornej motivácie tým viac sa 

zhoršoval ich prospech. Podstatne častejšie sa u nich vyskytovali externé sebaregulačné štýly. Čím viac boli 

žiaci motivovaní z vonku tým viac stúpala ich miera akceptácie normy prestupujúceho správania. U žiakov 

z bežných škôl boli zaznamenané najvýraznejšie akceptujúce postoje k normy prestupujúcemu správaniu, 

hoci neboli veľmi časté. (Kuruc, 2014) 

Pre žiakov umiestnených v zariadeniach rezidenciálnej starostlivosti prospech nezohrával významnú rolu. 

So zhoršujúcim sa prospechom stúpala ich vnútorná motivácia. Celkovo bol u nich vyšší výskyt 

autonómnych sebaregulačných štýlov. Akceptujúce postoje k normy prestupujúcemu správaniu boli síce 

u nich častejšie, ale miera akceptácie bola štatisticky významne nižšia ako u detí z bežných škôl (Kuruc, 

2014). Taktiež na rozdiel od bežných žiakov, sa nepotvrdil štatisticky významný vzťah medzi štýlom 

sebaregulácie a postojmi k normy prestupujúcemu správaniu.  

Výrazný výskyt vonkajšej motivácie u bežných detí môže byť spôsobený väčším dôrazom na externé 

hodnoty a výkon v blízkom sociálnom kontexte. Z výskumov SDT vieme, že to narúša proces internalizácie 

ako prirodzenej transformácie externých hodnôt, či regulácií a ich následnú integráciu z vnútornými 

motívmi. Ak dieťa nedokáže dôverovať tomu čo prichádza z vonku zostáva mu už len to čo vychádza z jeho 
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vlastného vnútra. Ak je to v rozpore s jeho sociálnym prostredím znižuje sa jeho záujem, prežíva nepohodu 

a zároveň týmto podnetom prikladá nízky význam. Ak si myslíme, že deti sú demotivované, skúsme zmeniť 

uhol nášho pohľadu a nie násilne meniť ten ich.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. APVV-0368-12.  
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KULTÚRA ZARIADENÍ ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI A KVALITA ŽIVOTA MLADÝCH 

ĽUDÍ PO ODCHODE ZO ZARIADENÍ 

ORGANISATIONAL CULTURE AND CARE LEAVERS QUALITY OF LIFE 

Ivan Lukšík 

 

Abstrakt 

Kvalitu života mladých ľudí po odchode zo zariadení ústavnej starostlivosti ovplyvňuje viacero faktorov. 

Vplyvy prostredia ústavnej starostlivosti bývajú označované ako organizačná kultúra. Cieľom empirickej 

štúdie bolo preskúmať vplyvy organizačnej kultúry na kompetencie mladých ľudí po odchode z ústavnej 

starostlivosti. Výskum bol realizovaný v ôsmych vybraných zariadení ústavnej starostlivosti na Slovensku 

a medzi 39 mladými ľuďmi po odchode z nich. Výsledky ukazujú, že špecifické nastavenie starostlivosti, 

prístupu personálu, vzťahov medzi deťmi a mladými ľuďmi v zariadení ako aj materiálne podmienky môžu 

ovplyvňovať viaceré praktické a psycho-sociálne kompetencie ako aj životný optimizmus mladých ľudí po 

odchode zo zariadenia. 

Abstract 

Quality of life of young people after leaving the residential care is affected by several factors. 

Environmental effects of residential care are usually referred to as organizational culture. The aim of the 

empirical study was to examine the impact of organizational culture on the competences of young people 

after leaving residential care. The research was carried out in eight selected facilities in Slovakia and with 

39 young people after leaving care. The results show that a specific setting of care, staff attitude, 

relationships among  young and material conditions can affect a number of practical and psycho-social 

competencies and life optimism of young people after leaving the care. 

Teoretické východiská 

1. 1. Problémy a potenciál ústavnej starostlivosti 

Deti, ktoré sú umiestňované do starostlivosti mimo svojich rodín, zažili viaceré ťažké životné situácie. 

Výrazne častejšie než deti z bežnej populácie sa u nich vyskytujú sociálne, emocionálne, fyzické a mentálne 

problémy (Price, Landsverk, 1998; Tarren-Sweenry, 2008). Tieto problémy sú pripisované traumatickým 

životným skúsenostiam, ako sú fyzické a sexuálne zneužívanie, zanedbávanie a násilie v rodinách (Colline-

Vézina, et. al., 2011; Cook at al., 2005), dlhodobá depriváciá a frustrácia spôsobená neuspokojením 

primárnych potrieb, alebo narušenou vzťahovou väzbou (attachement) v ranom detstve (Cullinan, 2000). 

Tieto deti bývajú umiestňované do ústavnej starostlivosti z dôvodu patológie rodinného prostredia, 

alkoholizmu, resp. inej závislosti rodičov, domáceho násilia, zanedbávanie, alebo zneužívanie dieťaťa, 

chudoby, alebo zlého, či nefunkčného systému podpory rodiny (Barth, Wildfire, Green, 2006; The Child 
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Right to a Family, 2008). Na Slovensku patria medzi časté dôvody umiestňovania detí do náhradnej 

starostlivosti zanedbávanie zo strany rodičov (Fico, 2016, Škoviera, 2007), nedostatočná preventívna práca 

s tzv. problémovými rodinami (Kriglerová, 2015). 

Aj samotné odlúčenie dieťaťa od rodiny a rovesníkov a jeho umiestnenie a pobyt v jednom prípadne 

viacerých zariadeniach ústavnej starostlivosti často znamená pre dieťa ďalšie dodatočné stresy (Browne, 

1998;  Schofield, Beek, 2005).  Neustále sa otvára otázka, či umiestnenie do zariadenia ústavnej 

starostlivosti je pre dieťa prospešné (Anglin, 2004; Škoviera, 2011). Existujú aj štúdie, ktoré poukazujú na 

to, že ústavná starostlivosť má opačné výsledky, než aké sú očakávané, konkrétne, že napr. nedostatočne 

chráni pred násilím, týraním a zneužívaním (Andersson, 2007;  Johansson, 2007; Kendrick, Hawthorn, 

2012).  

Na druhej strane existujú však aj dôkazy o pozitívnom vplyve ústavnej starostlivosti na deti a mladých ľudí 

(Kendrick, 2012; Show, 2007). Deti a mladí ľudia si po istom období strávenom v ústavnej starostlivosti 

zlepšujú svoje psycho-sociálne fungovanie (Knorth at al., 2008), ústavná starostlivosť môže poskytnúť 

dieťaťu určité moratórium (prechodnú, ochrannú etapu) v čase, keď zlyháva v dôsledku udalostí, ktoré sa 

odohrávajú v prostredí rodiny. (Škoviera, 2011). Pri kvalitnej práci so skupinovou dynamikou v uzavretej 

skupine si dieťa môže osvojiť nové, efektívnejšie stratégie správania a spracovať zranenia a traumy 

(Kratochvíl, 2009).    

1.2. Organizačná kultúra a jej zmeny 

Pri vymedzení organizačnej kultúry zariadení ústavnej starostlivosti môžeme vychádzať zo všeobecného 

vymedzenia organizačnej kultúry ako súboru širšie zdieľaných postojov, hodnôt, predpokladov, noriem, na 

základe ktorých vzniká špecifické správanie a fyzické prejavy, a ktoré sa stávajú súčasťou myslenia 

a praktík členov organizácie (Wick, Bradshaw, 2002). Za všeobecné znaky organizačnej kultúry sú 

považované organizačné potreby, spoločný jazyk, zdieľané koncepty, definície hraníc organizácie, metódy 

výberu členov, metódy alokácie autority, moci, statusu, zdrojov, normy ako zaobchádzať s intímnosťou 

a medziľudskými vzťahmi, kritériá odmeny a trestu a spôsoby zvládania nepredvídateľných a stresových 

udalostí (Shein, 1985). Iní autori vymedzujú organizačnú kultúru jednoduchšie, ako zvyklosti, ktoré sa 

upevnili a stali/stávajú sa normou každodenného života a správania sa pracovníkov (Bělohlávek, Košťan, 

Šuler, 2001). Trice a Beyer (1993) píšu, že podstatou organizačnej kultúry sú ideológie, t.j. 

emocionalizované zdieľané presvedčenia, hodnoty a normy, ktoré nútia ľudí k istým aktivitám, ich 

zdôvodňovaniu sebe a ostatným ľuďom. Tieto ideológie sú často neuvedomované a nemusia byť prijímané 

všetkými členmi organizácie, napriek tomu vyvolávajú isté správanie sa. V rámci výskumu kultúry školy 

(Lukšík a kol., 2012) sme operacionalizovali kultúru školy v nasledujúcich aspektoch: 1. fyzické a sociálne 

prostredie, 2. výchovné, vzdelávacie hodnoty a normy, 3. možnosti rozvoja, 4. tradícia rituály, spájajúce 

prvky, pravidlá, princípy, krédo, víziu, model riadenia, 5. vzťahy s vonkajším prostredím.  
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Wagner (1995) označuje jednu z periód vývoja modernej spoločnosti pojmom organizovaná modernita. 

Vzťahuje sa na fázu integrácie veľkej masy populácie do formálnych organizácií, ktorá prebiehala od konca 

19. storočia. Ľudia sa stávajú zamestnancami veľkých firiem, zákazníkmi veľkých obchodných domov, 

občanmi sociálneho štátu, poslucháčmi a divákmi mediálnych agentúr, žiakmi a študentmi vzdelávacích, či 

výchovných inštitúcií. Organizácie slúžia na zaistenie sociálnej, kultúrnej a ekonomickej reprodukcie 

spoločnosti počas celého 20. storočia. Modernistická inštitúcia sa podľa Maffesoliho (2006) vyznačuje 

hľadaním individuálnej dokonalosti, časovou lineárnosťou, smerovaním k nejakému cieľu. Pre inštitúciu je 

tiež príznačné hľadanie vzdialenej racionality, spoločenského pokroku, ktorý môžeme dosiahnuť 

asketizmom, zdržanlivosťou a obmedzovaním seba. V inštitúcii dominuje inštrumentálna racionalita, 

vertikálna otcovská moc, ktorú reprezentujú boh, inštitúcie, alebo štát. Za prísľub stále vyššieho zaistenia 

zbavuje jednotlivca nezávislosti, autenticity, slobody a spontaneity a núti ho byť konformným. Okrem toho 

fungovanie organizácií prináša byrokraciu, odcudzenie medzi tými, ktorí riadia organizácie a tými, ktorí sú 

jej členmi (Keller, 2006). V rámci moderných organizácií sa podľa Foucaulta (1975) dohľad a kontrola nad 

jednotlivcami systematizuje a zvnútorňuje. V tomto dohľade sa dozerajúca moc prelína s údajne nestranným 

a objektívnym poznaním a tak sa tento dohľad a kontrola univerzalizujú. S prechodom od industriálnej 

spoločnosti k spoločnosti služieb a súčasnou krízou sociálneho štátu a jeho inštitúcií dochádza najmä 

v oblasti výroby k rozpadu tradičných veľkých hierarchicky štrukturovaných organizácií a ich premeny, 

resp. k vzniku nových pružných a premenlivých postorganizačných sietí. Dochádza k strate vzájomnej 

lojality organizácie a človeka a členovia organizácie sa snažia čoraz viac využívať zdroje, ktoré majú 

v rámci organizácie k dispozícii pre svoje súkromné ciele na svojej ceste naprieč organizáciami. (Keller, 

2006). Dá sa predpokladať, že premena sa vo výraznejšej miere dotkla tzv. výrobných organizácií, aj keď 

tiež nie všetkých a menej inštitúcií sociálneho štátu.  

Aj časť zariadení ústavnej starostlivosti prešla zmenami, ktoré boli popísané vyššie, pravda s istými 

špecifikami. Deinštucionalizácia detských domovov, počas ktorej sa z veľkých ústavov stali menšie celky 

rodinného typu, priniesla možnosť oslabenia jedinej centrálnej autority. Vznikol priestor preto, aby sa 

predchádzajúca pevná disciplína, asketizmus a zdržanlivosť obohatili o autentické medziľudské vzťahy 

medzi deťmi, resp. mladými dospelými a vychovávateľmi. Vytvára sa priestor pre rozvoj ich nezávislosti, 

autenticity, slobody a spontaneity detí a mladých ľudí. Vzťahy sa stávajú krehkými a menej stabilnými, tak 

ako tomu je v postorganizačných sieťach, resp. aj v postmoderných rodinách.    

1.3. Kvalita života 

Všeobecne sa rozlišuje objektívna a subjektívna stránka kvality života. Objektívna stránka kvality života je 

daná materiálnym dostatkom, spoločenskou akceptáciou jednotlivca, alebo jeho fyzickým zdravím. 

Subjektívna kvalita života sa zvyčajne týka životného pocitu, pohody a spokojnosti (Bačová, 2008). 

Hartlová a Hartl (2000) definujú kvalitu života ako vyjadrenie životného šťastia. K najvšeobecnejším 

znakom patrí sebestačnosť pri obsluhe vlastnej osoby, pohyblivosť, miera sebarealizácie a duševnej 
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harmónie, teda miera životnej spokojnosti a nespokojnosti. Výskum kvality života vo Veľkej Británii 

(Bowling, 1995) ukázal významné oblasti života, v ktorých možno sledovať kvalitu života. Sú to oblasti: 

vzťahy s rodinou a priateľmi, vlastné zdravie, zdravie blízkych, financie, bývanie, životný štandard, vzťahy, 

pracovné príležitosti, voľný čas, spokojnosť s prácou, vzdelanie, viera, prostredie a ďalšie.  

2. Empirický výskum  

2.1. Výskumný problém 

Na Slovensku existuje, v porovnaní s inými vyspelými krajinami, relatívne skromná starostlivosť o mladých 

ľudí po odchode z ústavnej starostlivosti. Neeviduje sa ani ako sa títo mladí ľudia adaptovali do bežného 

života, či si našli prácu, bývanie, aká je ich kvalita života.  Pracovníci ústavnej starostlivosti udržiavajú 

s niektorými z nich kontakty, ale sú to zväčša jednotlivé a nesystematické informácie. To, ako sa mladí 

ľudia uplatnili v bežnom živote je jedným z dôležitých kritérií pre poskytovateľov ústavnej starostlivosti 

o kvalite služieb a efektívnosti prípravy mladých ľudí pre život po opustení zariadení.  

Cieľom empirického výskumu bolo zistiť súvislosti medzi organizačnou kultúrou zariadení ústavnej 

starostlivosti a kvalitou života mladých ľudí po odchode z týchto zariadení. Zamerali sme sa na tých 

mladých ľudí, ktorí opustili ústavnú starostlivosť a úspešne sa adaptovali a na analýzu zariadení, v ktorých 

títo mladí ľudia strávili istý čas pred odchodom do života.  

2.2. Výskumná vzorka a metódy   

V prvej fáze sme v roku 2014 uskutočnili výskum organizačnej kultúry na vybranej vzorke 8 detských 

domovov a reedukačných centier. Spolu bolo zozbieraných 104 dotazníkov od mladých dospelých a 95 od 

vychovávateľov, riaditeľov, resp. ich zástupcov. Kvalitatívnej časti interview sa zúčastnilo 34 mladých 

dospelých pred odchodom zo zariadenia, 9 riaditeľov, resp. zástupcov, 14 vychovávateľov, 5 sociálnych 

pracovníčok, 6 psychológov, a dvaja učitelia. Dotazníkový prieskum medzi mladými ľuďmi zahŕňal 

nasledujúce metódy: Škála reziliencie, Škály spokojnosti s jednotlivými aspektmi života v zariadení 

a Kresba stromu rodiny. Medzi vychovávateľmi a ďalšími odbornými zamestnancami sme administrovali 

dotazníky: škála QWL a Škály spokojnosti s jednotlivými aspektmi života v zariadení. Interview sa 

zameriavalo na vnímanie prostredia zariadenia ústavnej starostlivosti a školy, sociálne vzťahy a pravidlá ich 

fungovania, konflikty, ťažké životné situácie a ich riešenie, ciele, plány a zmysel života mladých ľudí. 

Pozorovanie v jednotlivých zariadeniach sa zameriavalo na fyzické prostredie, sociálne prostredie, kontakt 

s vonkajším prostredím, aktivity, rituály, pravidlá a predpisy.  

V druhej fáze sme v roku 2015 realizovali výskum medzi 39 absolventmi ústavnej starostlivosti, ktorí 

strávili minimálne 2 roky v zariadení, v ktorom sme robili výskum a sú v tej dobe boli minimálne 1 rok 

mimo zariadenia. Výskumnou metódou bolo interview (27 participantov) a skupinové diskusie (12 

participantov). Výskum bol zameraný na: 1. Popis pobytu v zariadení (faktické údaje), 2. Príprava na 

odchod zo zariadenia (plány pocity, komunikácie s inými, príprava na odchod v rámci inštitúcie), 3. Odchod 
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zo zariadenia (dôvody a priebeh), 4. Bezprostredné „veci“ po odchode (bezprostredná konfrontácia 

s realitou a jej zvládanie), 5. Významné udalosti po odchode (ďalšia konfrontácia s realitou a jej zvládanie), 

6. Súčasný život (ťažké životné situácie, ich zvládanie a kvalita súčasného života), 7. Retrospektíva života 

v zariadení a identita (spätné hodnotenie života v zariadení, identita), 8. Hodnoty, smerovanie (hodnoty, 

životné smerovanie, kvalita života).  

Výskum realizovalo päť výskumníkov s viacerými predchádzajúcimi skúsenosťami s realizáciou podobných 

výskumov. Interview sme realizovali po získaní informovaného súhlasu a po zdôraznení anonymity 

a dobrovoľnosti účasti v prieskume v nerušených priestoroch zariadenia. Výskum s absolventmi bol 

realizovaný v priamom kontakte aj telefonicky. Po tom ako výskumník nadviazal raport s mladým 

človekom voľne prechádzal cieľové oblastí, pričom sa snažil o zachovanie prirodzeného charakteru 

rozhovoru a poskytoval priestor pre voľné vyjadrenia mladých ľudí.   

2.3. Spôsob analýzy 

Interview a diskusie z prvej aj z druhej fázy výskumu boli nahrávané a doslovne prepísané.  Analýza bola 

uskutočnená v širšom rámci ukotvenej teórie vychádzajúc z postupu Straussa a Corbinovej (1999) za 

pomoci software Atlas – ti. Induktívny postup bol otvorený a umožňoval identifikovať širokú škálu 

aspektov organizačnej kultúry a kvality života detí a mladých ľudí v zariadení aj mimo neho. Kvantitatívne 

dáta boli spracované štandardnými matematicko-štatistickými postupmi za pomoci software SPSS. Po 

základnom spracovaní údajov sme najskôr analyzovali kvalitu života mladých ľudí po odchode zo zariadení. 

Parametre kvality života absolventov sme získali na základe hodnotenia nasledovných oblastí života: 

bývanie: uspokojivé – neuspokojivé, financie: uspokojivé – neuspokojivé, práca: uspokojivá – 

neuspokojivá, voľný čas: uspokojivý – neuspokojivý, vzdelanie: uspokojivé – neuspokojivé, obavy, strach: 

miera prítomnosti, životné radosti: miera prítomnosti, spokojnosť: miera prítomnosti, dôležité pozitívne 

hodnoty: miera prítomnosti, ťažké neriešené a riešené životné situácie: miera prítomnosti. Hodnotenie 

vykonali výskumníci zaangažovaní v celom procese výskumu a kódovania. V ďalšej fáze sme vybrali dve 

zariadenia, jeden detský domov a jedno reedukačné centrum, ktorých absolventi v uvedených parametroch 

dosahovali najvyššiu kvalitu života a analyzovali sme organizačnú kultúru týchto dvoch zariadení. 

2.4. Výsledky výskumu1  

2.4.1. Organizačná kultúra zariadení ústavnej starostlivosti vybraných zariadení s vyššou kvalitou 

života absolventov po odchode zo zariadenia.  

Ďalej uvádzame vybrané charakteristiky zariadení, ktorých absolventi vykazovali vyššiu kvalitu života po 

odchode zo zariadenia. V nasledujúcej tabuľke uvádzame oblasti života v zariadení, ktoré boli hodnotené 

                                                 
1 Výsledky výskumu boli prezentované aj na konferencii Kvalita péče o děti v ústavní výchově, Praha, 25. 11. 2015 pod názvom 

Kultúra zariadení ústavnej starostlivosti a jej vplyv na kvalitu života mladých ľudí po odchode. Výsledky boli ďalej elaborované 

a interpretované.  
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v dotazníkovom prieskume najvyššie. Uvádzame tie oblasti ktoré boli vysoko hodnotené tak zamestnancami 

zariadení, ako aj mladými ľuďmi pred odchodom zo zariadení.  

Tabuľka 1 Oblasti života v zariadení, ktoré boli v dotazníkovom prieskume  hodnotené zamestnancami 

zariadení a mladými ľuďmi pred odchodom zo zariadení najvyššie 

Detský domov  Reedukačné centrum  

Pokrok, ktorý dosiahli počas pobytu 

v zariadení 
1,01* 

Kvalifikácia a odborné kompetencie 

personálu 
1,44 

Oblečenie 1,05 Systém odmien a trestov 1,56 

Strava 1,11 Starostlivosť o zdravie detí 1,56 

To, ako zariadenie umožňuje kontakt 

s rodinou 
1,16 

Možnosti navštevovať cirkevné obrady 

mimo zariadenia 
1,56 

Možnosti relaxu a oddychu detí 1,16 Vzťahy s rovesníkmi  mimo zariadenia 1,61 

  Vzťahy s vychovávateľmi 1,69 

  Príprava na odchod zo zariadenia 1,65 

* jednotlivé aspekty života v zariadení boli hodnotené na škále: 1 – výborné .... 5 – nedostatočné   

Výsledky kvalitatívnej analýzy ukázali, že vyššiu mieru kvality života a tiež vyššiu mieru „záležitostí 

dávajúcich nádej na dobrý život“ vykazovali po odchode zo zariadenia tí mladí ľudia, ktorých zariadenia, 

v ktorých strávili istý čas sa vyznačovali nasledujúcimi kvalitami:  

1. Prístup personálu: dôraz na ukončenie vzdelania, s mladými dospelými sa zaobchádza ako 

s dospelými a nie ako s deťmi, v zmysle poskytnutia priestoru pre samostatné konanie a opora aspoň 

jednej osoby v zariadení aj mimo zariadenia,  

2. Starostlivosť: ústretovosť, náhrada rodičovskej lásky, záujem, pomoc, rada, úcta voči deťom 

prevažujú nad bodovaním a trestami, prenastavenie z negatívneho na pozitívne myslenie a správanie, 

zameranie na zlepšenie komunikácie s blízkymi osobami, s ktorými majú mladí ľudia problémové 

vzťahy, zameranie na plánovanie budúcnosti v rámci reálnych možností a príprava na odchod,    

3. Vzťahy medzi deťmi: vzájomná pomoc a opora medzi deťmi,   

4. Podmienky v zariadení: čistota prostredia, rešpekt všetkých k pravidlám v zariadení, kontakt 

s vonkajším prostredím, žiadne etnické, či rasové rozdiely, možnosť a podmienky pre vyrozprávanie 

svojich problémov,  
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5. Osobné veci: mať k dispozícii osobné veci (hudba, hygiena, oblečenie, hračky a pod.), možnosť 

zarobiť si peniaze a hospodáriť s nimi, koníčky vo voľnom čase (šport, čítanie, starostlivosť 

o zvieratá) ako prostriedok vystúpenia z každodennej reality.  

2.4. 2. Kompetencie absolventov s vyššou kvalitou života  

Mladí ľudia, ktorí po odchode zo zariadenia vykazovali vyššiu mieru kvality života (bolo to 11 mladých 

ľudí z celkovej výskumnej vzorky 34 mladých dospelých) a tiež vyššiu mieru „záležitostí dávajúcich nádej 

na dobrý život“ sa vyznačovali nasledujúcimi kompetenciami a schopnosťami: vedieť si vytvoriť, udržať, 

zveľaďovať partnerský vzťah, prežívať každodenné radosti, schopnosť zveľaďovať podmienky na bývanie, 

rozvíjanie koníčkov, vedieť si legálne finančne zabezpečiť domácnosť, rodinu, pomáhať ďalším deťom 

z ústavnej starostlivosti, schopnosť zvládnuť samotu po odchode zo zariadenia, spolupatričnosť, tímový 

duch, zodpovednosť, obozretnosť, cieľavedomosť, odolnosť a nepretrhnutie podporných vzťahov 

s personálom zariadenia.  

3. Závery, diskusia, aplikácie 

Uvedené zistenia ukázali, že takmer tretina mladých ľudí skúmanej vzorky vykazovala viaceré znaky 

kvality života (uspokojivé bývanie, financie, práca, vzdelanie, životné radosti, pozitívne hodnoty a riešenie 

životných situácií) a referovali o viacerých kompetenciách, ktoré im túto kvalitu pomáhajú dosiahnuť: 

vedieť si vytvoriť, udržať, zveľaďovať partnerský vzťah, prežívať každodenné radosti, rozvíjanie koníčkov, 

vedieť si legálne finančne zabezpečiť domácnosť, rodinu, pomáhať ďalším deťom z ústavnej starostlivosti, 

schopnosť zvládnuť samotu po odchode zo zariadenia, spolupatričnosť, tímový duch, zodpovednosť, 

obozretnosť, cieľavedomosť, odolnosť a nepretrhnutie podporných vzťahov s personálom zariadenia.  

Výsledky naznačujú, že kvalitu života pri odchode zo zariadenia a uvedené kompetencie mohli mladí ľudia 

získať so spoluprispením viacerých faktorov organizačnej kultúry zariadení, v ktorých strávili istý čas 

svojho života. Výskum naznačuje, že dôležitý je dôraz na ukončenie vzdelania, poskytnutie priestoru pre 

samostatné konanie, ústretová starostlivosť, ktorá je náhradou rodičovskej lásky, podpora pozitívneho 

myslenia a podpora zlepšovania vzťahov s pôvodnou rodinou a pozitívnym vonkajším prostredím, podpora 

plánovania budúcnosti, vzájomná pomoc a opora medzi deťmi v zariadení, podpora koníčkov a zárobkovej 

činnosti mladých ľudí, postupné „zriaďovanie si“ vlastného života už počas pobytu v zariadení. Dôležité sú 

tiež, aby sa v zariadení nerobili žiadne etnické, či rasové rozdiely a boli poskytnuté podmienky pre 

vyrozprávanie svojich problémov. Tiež sú dôležité primerané materiálne podmienky a rešpekt všetkých 

k pravidlám v zariadení.   

Uvedené zistenia sú blízke tomu čo uvádza Škoviera (2014) , že pre zvýšenie kvality organizačnej kultúry 

a jej vplyvu na deti a mladých ľudí je potrebné sa zamerať na:  pestrejšie zastúpenie personálu zariadení, 

organizovanie života, najmä ak je zo strany detí prijaté  a zvnútornené a je podnetom pre organizáciu 

vlastného života, pocit bezpečia zároveň s rešpektom k sociálnym normám, otvorenosť sociálnych vzťahov, 
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tradície, rituály a symboly, ktoré vytvárajú poriadok v živote a tiež prinášajú zážitok vybočenia 

z každodennosti. Súčasne je potrebné prekonávať sociálnu inklúziu, ktorá súvisí s teritoriálnou exklúziou 

a tiež nízku mieru prepojenia s reálnym životom.  

Naše zistenia podporujú tiež ten model ústavnej starostlivosti, ktorý identifikoval Ungar (2005) v súvislosti 

s rezilinenciou a sociálnou inklúziou. V tomto modely je dôležitá stabilita a kontinuita systému, rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, rodičia alebo opatrovníci, ktorí oceňujú vzdelanie a hovoria dieťaťu, že je to cesta 

k lepšiemu životu, priatelia, mimo prostredia rodiny, ktorí boli alebo sú v škole úspešní, rozvoj 

mimoškolských aktivít (záujmov a koníčkov), ktoré podporujú zvyšovanie sociálnych zručností a prinášajú 

kontakt so širšou škálou ľudí mimo rodinného a školského prostredia, stretávanie sa s významným 

dospelým, ktorý poskytuje podporu a povzbudenie a určité vzorové rolové správanie a pravidelné 

navštevovanie školy.  

Uvedený výskum spolu s ďalšími zisteniami v rámci realizovaného projektu APVV „Príprava mladých ľudí 

v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia“ (Lukšík a kol., 2014, Lukšík, 2014, 

Lukšík, Lukšíková, 2015) viedol k vypracovaniu vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov 

zariadení ústavnej starostlivosti, ktorý bol akreditovaný v rámci systému kontinuálneho vzdelávania v SR. 

Hlavnými vzdelávacími oblasťami sú sociálne zručnosti pre zvládanie ťažkých životných situácii 

a konfliktov, starostlivosť o seba a partnerské vzťahy, a bezpečná sexualita (bližšie na 

www.prevenciaad.sk). Zlepšenie prípravy mladých ľudí opúšťajúcich ústavnú starostlivosť a čeliacich 

problémom, ktoré uvádzame v úvode tejto štúdie, je v súlade so stratégiou Európskej únie „Európa 2020“, 

zameranej na zvýšenie zamestnanosti, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a zníženia 

podielu Európanov žijúcich pod hranicou chudoby. 

Uvedená štúdia má viacero limitov. Jedným z najvážnejších je ten, že je veľmi ťažké zistiť jednoznačný 

vplyv organizačnej kultúry na kvalitu života po odchode z danej inštitúcie. Kvalitu života mladých ľudí po 

odchode zo zariadenia môžu ovplyvňovať viaceré ďalšie faktory, medzi ktoré je potrebné rátať vplyv 

pôvodného rodinného prostredia, vplyv významných osôb v bezprostrednom okolí mladého človeka, 

vrstovníkov a pod. Uvedené faktory sme mali čiastočne pod kontrolou, keďže tieto vplyvy sme 

preskúmavali v rámci kvalitatívnej časti výskumu. V rámci výskumu sme sa absolventov tiež priamo pýtali 

na reflexiu ich pobytu v zariadení, prínos tohto pobytu v zariadení pre ich život po odchode, prípadne 

problémy s prípravou na odchod zo zariadenia.       

 

Táto práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. APVV-0368-12. 
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(NE)ZAMESTANOSŤ PO ODCHODE Z DETSKÝCH DOMOVOV 

(UN)EMPLOYMENT AFTER LEAVING CHILDREN HOMES 

 

Milan Fico 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou pracovného uplatnenia mladých ľudí, ktorí odchádzajú z detských 

domovov do samostatného života  a hľadajú si po odchode prvú prácu.  Ide o sociálnu kategóriu detskej 

populácie,  ktorá ukončuje  náhradnú starostlivosť buď z dôvodu plnoletosti alebo v neskoršom veku, ako 

mladí dospelí.  Prvým cieľom  príspevku  je zistiť, ako vybrané okolnosti,  vplývajú na dĺžku hľadania si 

prvého zamestnania po prechode do samostatného života.  Pre tento zámer je v úvode predstavený základný 

štatistický prehľad  ukončovania náhradnej starostlivosti,  prehľad stavu zamestnania a bývania mladých 

dospelých v prvom roku po odchode. Následne vymedzujeme východiska  výberu ukazovateľov, 

definovaných v  štyroch hlavných oblastiach – prostredia  detského domova (vrátane práce s rodinou), 

charakteristík pôvodných rodín, charakteristík detí a kontextuálnych okolností prechodu.  Zvolené  oblasti 

rešpektujú skutočnosť, že jednotliví autori pri analýze  prechodu do samostatného života, zdôrazňujú 

rozličné kontexty.  Príspevok sa  v nich zameriava na dve skutočnosti.  Prvou je obsahové zdôvodnenie. 

Druhým je  základný prehľad  výsledkov  pomerov šancí  nájdenia si zamestnania. Cieľom je  komparácia 

zistení s regresnými koeficientmi zameranými na  meranie okolností vplývajúcich na dĺžku doby potrebnej 

na nájdenie si prvého pracovného uplatnenia. Vzájomným porovnaním skúmame, či faktory ktoré, 

štatisticky významne súvisia s hodnotami pomerov  šancí budú vo  vzťahu k zamestnanosti zasahovať aj do 

dĺžky doby hľadania si prvej práce. Zistenia môžu byť užitočné pre tvorcov sociálnych a verejných politík, 

v zlepšovaní opatrení zameraných  na zraniteľnú kategóriu populácie odchádzajúcej z detských domovov 

priamo do života. 

 

Abstract 

This  paper  deals with problems of becoming independent of young people,  after they have left residential 

care. This is a vulnerable social category, that is in comparison to the rest of the children‘s  population 

without the support of their families. Immediately after their departure they are confronted with various life 

changes at once, such as looking for housing or looking for their first employment. There are several  

reasons for such a subject. The first is related to the specific conditions of children growing up out of their 

biological families. Even these conditions are  becoming a base for problematic life start and failures in the 

subsequent life periods.  The second reason is available statistical evidence of young adults’ applicability on  

labor market, referring to the deteriorating unemployment and high ratios of  temporary employment during 

the first years after their departure from child  residential care. The main starting points belong to four 
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categories – environment of residential care  including the work with biological family, children’s and 

families’ characteristics and  contextual circumstances after children’s transition. The aim of the work is to 

investigate determinants  having impact on employability of young people in the first years after their 

departure. The  findings can be applied in social and public policies, with aim of better setting-up of  

measures heading to decreasing of unemployability of this vulnerable social category of children’s 

population. 

 

Úvod 

Prechod  do samostatného života z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti detských domovov  je v rôznej 

miere problematický nielen na Slovensku, ale vo všetkých štátoch poskytujúcich starostlivosť v detských 

domovoch (Gilbert, 2012). V porovnaní s deťmi, ktoré sa osamostatňujú z pôvodných rodín, sa  deti 

opúšťajúce detské domovy  často nemajú   kam vrátiť,  požiadať o pomoc,  podporu. V porovnaní  

s ostatnou populáciou dosahujú slabšie pracovné uplatnenie, v zvýšenej miere čelia nezamestnanosti, 

rôznym druhom sociálneho vylúčenia, marginalizácie,  prepadu do stavu bezdomovectva (Stein, 2009, 

Stein, Munro, 2012).Odchod do samostatného života priamo z detského domova je po ukončení 

starostlivosti smerom k návratu do pôvodných alebo náhradných rodín, pre podstatnú časť detskej populácie 

vyrastajúcej mimo svojich pôvodných rodín rastúcim trendom.  V rokoch  2005-2014  bola v detských 

domovoch ukončená starostlivosť v priemere  1360 deťom a mladým ľuďom. Pri každoročne relatívne 

stabilných počtoch ukončení  sa zvyšujú podiely mladých ľudí, ktorí odchádzajú priamo do samostatného 

života -  kým v roku 2007 to bolo 26%, v roku 2013 bol podiel zo všetkých ukončení 36%. 

 

Graf 1 Ukončovanie starostlivosti v detských domovoch podľa stratégií odchodu 

 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), prepočty ročných výkazov o poskytovaní starostlivosti 

a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu za roky 2007 – 2014 
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Nerastie len podiel  ukončovania prechodu priamo do samostatného života. Oficiálne výkazy, zaoberajúce 

sa zamestnanosťou v prvých rokoch po odchode poukazujú aj na rastúci trend nezamestnanosti mladých 

dospelých - kým v roku 2011 bola nezamestnanosť 21%, v roku 2014 narástla na takmer 50%. Celkovo bolo 

v poslednom sledovanom roku v prvých mesiacoch po  odchode nezamestnaných alebo pracovalo 

v príležitostnej práci  70% bývalých mladých dospelých (Ročné výkazy o poskytovaní  starostlivosti 

a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu). 

Graf 2 Vývoj pracovného uplatnenia mladých dospelých a fyzických osôb v prvom roku po odchode 

z detských domovov (mladí dospelí s kontaktom na detský domov) 

 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), prepočty ročných výkazov o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu za roky 2007 – 2014 

Oficiálne štatistiky pritom zachytávajú iba podskupinu medzi 18-25 rokom života, ktorí   v detských 

domovoch ostali z dôvodu dopĺňania si vzdelania (mladí dospelí). Predpokladáme preto,  že stav 

zamestnanosti je u tejto evidovanej  sociálnej kategórie lepší v porovnaní s tými, ktorí z detských domovov 

odišli priamo do života  a na ktorých neexistuje kontakt a informácie ako sa im darí. Pri skúmaní súvislostí 

uplatnenia sa v práci  je rovnako užitočné zamerať pozornosť aj na charakter  zaisteného bývania. Bývanie 

so zamestnanosťou úzkou súvisí.  Dostupné štatistiky poukazujú na štyri hlavné  stratégie zaistenia si 

prvého ubytovania. Prvou je odchod do rôznych foriem prenajatého bývania (domovy na polceste, útulky, 

skupinové riešenia spolu s kamarátmi z detského domova). Druhou je návrat do pôvodnej rodiny. Ide 

o pochopiteľnú stratégiu, keďže deti z detských domovov nie sú sirotami ani polosirotami - samostatnosť sa 

začína návratom k rodičom, bezohľadu na to, ako sú podmienky v rodine na to pripravené. Ďalšie stratégie 

odchodov spočívajú v získaní vlastného bývania, neexistencii  žiadneho bývania (bezdomovectvo) alebo v 

nástupe do výkonu trestu odňatia slobody. 

 

 

 

 

51,0% 47,0%
30,0% 36,0% 34,0% 38,2%

26,9% 31,4%

33,0%
32,0%

41,0%
42,0% 45,0% 24,8%

37,1% 20,1%

16,0% 21,0%
30,0% 22,0% 21,0%

32,3% 35,9%
48,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007,
N=279(88,3%)

2008,
N=270(83,6%)

2009,
N=256(82,1%)

2010,
N=297(82,9%)

2011,
N=253(77,8%)

2012,
N=220(64,8%)

2013,
N=312(82,5%)

2014, N=327
(82,7%)

Graf.č.2: vývoj pracovného uplatnenia mladých dospelých a fyzických osôb v prvom roku po 
odchode z detských domovov (mladí dospelí s kontaktom na detský domov)

zamestnaní príležitostná práca nezamestnaní



92 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

Graf 3 Bývanie mladých dospelých v prvom roku po odchode z detského domova 

 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), prepočty ročných výkazov o poskytovaní starostlivosti a výchovy 

deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu za roky 2007 – 2014 

Podobne ako pri stave zamestnanosti mladých dospelých aj tu predpokladáme, že  dostupné údaje 

poukazujú na lepši štatistický obraz.  

Teoretické východiská a predbežné  zistenia – prostredie detského domova 

Prvá oblasť na ktorú zameriavame pozornosť je samotné prostredie detských domovov. Na jednej strane sú 

detské domovy považované za zariadenia, ktoré by mali napomáhať neskoršej integrácii, socializácii 

a pomoci. V systéme sociálnoprávnej ochrany sú poslednou záchrannou sieťou, keď zlyhali všetky ostatné 

možnosti, sú posledným útočiskom pre deti, ktoré nedostali možnosť vyrastať v rodinnom prostredí. Na 

druhej strane môžu reprodukovať rôzne druhy sociálneho vylúčenia, marginalizáciu, prejavujúce sa  

nezamestnanosťou alebo absenciou bývania po odchode (Stein, 2012, Stein, Munro, 2008, Škoviera, 2013). 

Na prostredie detských domovov  v kontexte prechodu do samostatného života  možno nazerať optikou 

reprodukcií detskej deprivácie (Langmeier, Matějček, 2011, Ptáček, Kuželová, Čeleďova, 2011) 

stigmatizácie, ktorá sprevádza deti a mladých ľudí po odchode (Iwaniec, 2009). Možno sa ale zamerať aj na 

faktory reziliencie (Lukšík, 2014, Lukšík, Škoviera, Kuruc, Hargašová, 2013), zvoliť optiku 

transformačných tendencií (Marošiová, Bohovicová, Šumšalová, Žilinčíková, 2012, Škoviera, 2007, 2015), 

spôsobov starostlivosti (Lukšík, Lukšíková, 2015) a ďalších. V prvej oblasti sme sa vzhľadom na zisťovanie 

kvantitatívnych súvislosti zamerali na 6 ukazovateľov.  Dva z nich  poukazujú na možnú rolu deprivácie 

v ústavných podmienkach (PDD1,PDD2). Ostatné odkazujú na charakter prostredia detského domova 

z hľadiska vytvorenia podmienok pre dosiahnutie vzdelania dieťaťa (PDD5), nájdenia prvého bývania 

(PDD4) alebo  vlastníckych vzťahov detského domova (PDD6). Z predchádzajúcich zistení (Fico, 2016) sa 
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ukázalo, že  pomer šancí sa zamestnať štatisticky významne ovplyvňovali  štyri ukazovatele (PDD1, PDD2, 

PDD3, PDD5). Každé zvýšenie veku umiestnenia do detského domova o jeden rok, zvýšilo pomer šancí sa 

zamestnať približne 1,3 krát - EXP (B) = 1,265  (p <0.05).  Podobne tomu bolo aj pri dĺžke pobytu 

v detskom domove.  Nárast dĺžky pobytu o jeden rok opäť zvýšil aj pomer šancí nájdenia si zamestnania - 

EXP (B) = 1,304   (p <0.05).  Pri zahrnutí ďalších  ukazovateľov a kontroly konštantnosti ich vplyvu sa 

štatisticky významný vplyv veku prvého umiestnenia a dĺžky pobytu v detskom domove stratil.  

Rozhodujúcejšiu úlohu nadobudli faktory opustenia detského domova v čase plnoletosti (PDD3) a návštevy 

špeciálnej školy (PDD5). Ak mladý človek neodíde z detského domova ihneď v čase plnoletosti ale zostane 

na skupine pre mladých dospelých, šance nájdenia si zamestnania sa zvyšujú vyše 5 krát ((EXP(B) = 5,192 

(p <0.05). Ak počas pobytu dieťa nemá skúsenosť so špeciálnou školou znamená to opäť priaznivú okolnosť 

– pomer šancí sa zamestnať sa zvyšuje približne tri krát  - EXP (B) = 3,251(p <0.05). V prostredí detského 

domova sú to priaznivé okolnosti. Pri porovnaní výšky pomerov šancí sa najrozhodujúcejšie  ukázalo 

rozhodnutie neodchádzať ihneď v čase plnoletosti. Na tento fakt nadväzujú širšie súvislosti - deti, ktoré 

ostávajú v detských domovoch aj po 18 roku veku  v prevažnej miere neukončili špeciálne školy a dopĺňajú 

si svoje ďalšie vzdelanie. Na odchod v čase plnoletosti sú naopak naviazané nepriaznivé faktory, ktoré 

prvému zamestnaniu skôr neprajú. Ak dieťa musí odísť ihneď ako je to možné, znamená to, že sa 

konfrontuje s viacerými náhlymi životnými zmenami naraz, čo zvyšuje  pravdepodobnosť, že pri hľadaní 

bývania, na trhu práce a v ďalšom živote zlyhá. 

 

Práca s pôvodnou rodinou počas pobytu v detskom domove 

Do prostredia detského domova možno zaradiť aj okolnosti zamerané na  prácu s pôvodnou  rodinou. 

Podskupina detí odchádzajúcich priamo do života je špecifická tým, že ju tvoria chlapci a dievčatá, ktorým 

sa tento návrat nepodaril. Pôvodnú rodinu preto vnímajú v inom kontexte ako deti, ktoré sa do nej vrátili 

ešte pred dosiahnutím plnoletosti. Aj keď rodina môže byť psychickou oporou v rôznych oblastiach, pre 

túto  podskupinu mladých ľudí  znamená pretrvávajúce problematické vzťahy, ktoré boli príčinou ich 

vyňatia. Očakávame, že úloha rodiny vo vzťahu k pracovnému uplatneniu tu bude  preto komplikovanejšia 

(Valle, Bravo, 2013)).  Aktuálne sa práca s rodinou v prostredí detského domova spája s personálnymi 

problémami – malé počty sociálnych pracovníkov, administratívne bariéry, byrokratizmus,  miera 

vzájomnej spolupráce pri opatreniach smerujúcich k návratu (detský domov, obec/mesto, orgán 

sociálnoprávnej ochrany) (Mikloško, 2014).  Normatívnymi cieľmi sociálnoprávnej ochrany je čo 

najrýchlejšie prehodnotenie pomerov dieťaťa. Ak sa nezlepšia,  hľadá sa  náhradná rodinná starostlivosť 

alebo je dieťa prijaté do profesionálnej rodiny v rámci detského domova. Benefity vzájomných kontaktov sú 

rôzne – od priaznivých výsledkov až po zistenia jej problematickej role pri osamostatňovaní (Škoviera, 

2008, Valle, Bravo, 2013). Na Slovensku doposiaľ neexistujú štúdie, ktoré by vyhodnocovali súvislosti 

rodinných väzieb  počas pobytu v detskom domove v kontexte neskoršieho prechodu do samostatného 

života. Niektoré zahraničné práce poukazujú na to, že ak tieto vzťahy existujú, sú stabilné, založené na 
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podpornom pute, zohrávajú v čase odchodu kľúčovú rolu. Rodina nachádzajúca sa v blízkosti detského 

domova môže poskytnúť symbolickú podporu i praktickú pomoc. Sú to najmä vlastné matky, ktoré sú 

deťmi na prahu dospelosti považované za dôležité (Stein, Munro, 2008). Pozitívnu rolu zohráva  aj širšia 

rodina (Stein, 2012, Stein, Munro, 2008). Ak je kontakt s najbližšou rodinou priaznivý alebo je previazaný 

na podporné širšie príbuzenstvo, je tento fakt pri opúšťaní rezidenčnej starostlivosti oporou (Sinclair, 2005). 

Rôzne práce tiež naznačujú, že deti s psychickými problémami alebo deti s poruchami učenia sa späť k 

svojim rodičom vracajú zriedkavejšie. Príčina brániaca návratu do rodiny nemusí byť len na strane detí. Aj 

nepripravenosť rodiny prijať dieťa môže spôsobiť dlhodobé problémy, ktoré znižujú šancu na návrat po 

prvom neúspešnom kontakte s rodinou (Mikloško, 2014, Sinclair, 2005, Smith, 2009). Podobné problémy 

majú aj rodiny so slabými rodičovskými zručnosťami tam, kde dieťa čelí domácemu násiliu, kde je 

prítomná agresivita, pretrvávajúce nepriateľské postoje, finančné problémy alebo komplikácie s bývaním 

(Mikloško, 2014). Návrat a vzájomné vzťahy nie sú jednorazovým aktom, ale ide o dlhodobý proces 

reintegrácie dieťaťa, ktorý sa môže v priebehu času meniť (Thoburn, 2009). Ovplyvňujú ho aj ďalšie 

okolnosti napr. ako dieťa  vníma vlastných rodičov, v akej sú situácii, či existuje obojstranná ochota na 

vzájomný kontakt (Sinclair, 2005). Zo strany detského domova je  posilnenie pôvodného rodinného 

prostredia,  nájdenie náhradnej rodiny prioritou, keďže riešenia ktoré nemajú rodinnú formu, nemožno 

akceptovať ako rovnocenné (Guráň, Kovacs, Šebová, 2007). 

V oblasti práce s pôvodnou rodinou sme preto zisťovali rolu  šiestich ukazovateľov. Ako prvé nás 

zaujímalo,  či prichádzalo počas pobytu  v detskom domove k výkonu  sociálnej práci alebo nie (PRSR1). 

Ak táto prebiehala zaujímalo nás,   či malo dieťa konkrétnu skúsenosť s  rodinným prijatím (PRSR2), aký 

bol počet umiestnení (PRSR3), celková dĺžka doby prijatia (PRSR4)  a vek dieťaťa v čase prvej rodinnej 

skúsenosti (PRSR5). Poslednou okolnosťou na, ktorú sme sa zamerali bola referenčná osoba, s ktorou malo 

dieťa najčastejšiu skúsenosť(PRSR6). Hlavný predpoklad výberu šiestich ukazovateľov  spočíval 

v kontexte, ktorú môže rodinné prostredie počas umiestnenia zohrávať.  Očakávali sme, že vzájomné 

kontakty, skúsenosť s pôvodnou rodinou, ako aj dĺžka pobytu v detskom domove sa pozitívne odzrkadlí aj 

na pracovnom uplatnení ihneď po odchode. Hlavný predpoklad bol, že deti, ktoré mali skúsenosti 

s pôvodnou rodinou, sa tak v čase odchodu majú kam vrátiť a existujú väzby na možnosti bývania,  čo môže 

priaznivo vplývať aj na ich životný štart, v porovnaní s deťmi, ktoré odchádzajú bez akýchkoľvek vzťahov 

priamo do samostatného života. Ak existuje práca s rodinou a sanácia, zvyšuje sa možnosť,  že  pomery 

v rodine sa od doby vyňatia dieťaťa zlepšili. Vzhľadom na pôvodné empirické zistenia pomerov šancí sa 

ukázalo, že práca s rodinou je počas pobytu v detskom domove vo vzťahu k zamestnanosti indiferentná 

(Fico, 2016). Z dôvodu povahy dát, sme použili bivariačné zistenia, ktoré  poukázali na vzájomnú 

nezávislosť u všetkých ukazovateľov - s výnimkou  (PRSR6) – referenčná osoba, s ktorou malo dieťa 

skúsenosť. Tu sa ukázala pozitívna a stredná až podstatná súvislosť s nájdením si prvého  zamestnania 

(Cramers V= 0.514, p < 0.05). Jediná okolnosť, ktorá  do neskoršej zamestnanosti môže zasiahnuť je fakt, či 
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malo dieťa skúsenosť s prijatím mimo blízkej rodiny (ujo, teta).  Indiferentné sú okolnosti dĺžky pobytu, 

počtu a veku prvého prijatia, alebo celkovej dĺžky pobytu v rodine. 

Charakteristiky pôvodných rodín v čase vyňatia 

Predchádzajúce východisko sa zameriavalo na prácu s rodinou počas pobytu v detskom domove. Primárne 

vymedzovalo determinanty, zaoberajúce sa charakterom a priebehom vzájomných kontaktov počas 

umiestnenia. Predpokladáme, že jadro pretrvávajúcich problémov na trhu práce  odkazuje nielen na povahu 

rezidenčného prostredia, priebeh sociálnej  práce s pôvodnou rodinou, ale aj na ukazovatele, ktoré môžu 

mať svoj začiatok v pôvodných rodinách. Deti  v detských domovoch pochádzajú najmä z rozvedených 

viacpočetných rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej situácii. So vzrastajúcim počtom detí  sa 

socioekonomická situácia objektívne zhoršuje (Fico, 2016).   Deti, ktoré sú v detských domovoch  

umiestnené,  majú  rodičov s prevažne najvyšším vzdelaním neukončenou alebo ukončenou základnou 

školou. Ich životné dráhy sú sprevádzané rôznymi sociálnymi, kultúrnymi a ekonomickými hendikepmi, 

ktoré zužujú možnosti dostupných volieb.  Tie z nich, ktoré pochádzajú z početnejších rodín, sa môžu 

častejšie nachádzať v segregovanom prostredí a mať k dispozícii menej interpersonálnych a materiálnych 

zdrojov, ktoré by potrebovali  pri hľadaní pracovného uplatnenia (Šeďová, Rabušicová, 2004) V tejto 

súvislosti nás zaujímalo, či  budú vybrané charakteristiky rodín zasahovať do vzťahu zamestnanosti a ak 

áno, ktoré z nich to budú a ako silný bude tento vzťah. Zisťovali sme, či  problematická životná situácia 

rodín sa prenesie aj na problematické pracovné uplatnenie mladých ľudí  po ich odchode.  V oblasti 

zameranej na rodinné charakteristiky sme skúmali päť ukazovateľov. Sociálni pracovníci sa najčastejšie 

stretávajú so situáciami zanedbávania detí. Tie sú veľmi často sprevádzané ďalšími okolnosťami, ako 

predchádzajúce záškoláctvo, trestná činnosť, drogová závislosť rodičov, podozrenie z týrania alebo 

zneužívania. Vyskytujú sa aj prípady ťažkých zdravotných komplikácií rodičov, sprevádzané ich úmrtím 

(Mikloško, 2014). Dôvody vyňatia sú najmä  na strane rodičov a veľmi zriedkavo na strane samotných detí. 

Platí, že čím vyšší vek dieťaťa v čase vyňatia, tým väčší podiel dôvodov na strane dieťaťa. Ak sú aj dôvody 

na strane detí, predpokladáme, že súvisia najmä s nefungujúcimi rodinnými vzťahmi. Závažnosť prvotných 

tráum, s ktorými sa dieťa muselo konfrontovať, môže byť so zamestnanosťou v súvise (Fico, 2015). Ako 

prvé sme sa zamerali na  dôvody vyňatia (CHPR1). Nasledovala veľkosť rodiny (CHPR2), rodinný stav 

(CHPR3), najvyššie ukončené vzdelanie matky (CHPR4) a socioekonomická situácia rodiny keď bolo dieťa 

vyňaté (CHPR5). Hlavné východisko sledovalo  predpoklad pozitívneho vzťahu zamestnanosti v kontexte 

„lepších“ rodinných ukazovateľov (menšia početnosť objektívnych dôvodov vyňatia, vyššie dosiahnuté 

vzdelanie rodičov, lepšia ekonomická situácia pôvodnej rodiny, menší počet detí v rodine). Domnievali sme 

sa, že asociácia v uvedených kategóriách  bude mať na neskoršiu  zamestnanosť priaznivý vplyv. Pôvodné 

empirické zistenia ukázali štatisticky významný vzťah iba pri jednom ukazovateli – najvyššom ukončenom 

vzdelaní matky. Vyššie vzdelanie znamenalo vyšší pomer šancí sa zamestnať EXP (B) = 3,189 (p <0.05). 

Toto vzdelanie asociovalo aj s lepším socioekonomickým statusom rodiny, neabsolvovaním špeciálnej 
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školy dieťaťa, ako aj s neopúšťaním detského domova ihneď v čase plnoletosti, čo je jeden z  kľúčových 

prediktorov neúspechu na trhu práce.  Deti, pochádzajúce z rodín v ktorých rodič dosiahol vyššie  vzdelanie 

tak majú aj v prostredí detského domova vyššie šance, že budú v tomto prostredí čeliť okolnostiam, ktoré sú 

vzhľadom na neskoršiu zamestnanosť priaznivejšími faktormi. 

Charakteristiky detí 

Po bližšom vymedzení prostredia detského domova a rodinných okolností, z ktorých deti pochádzajú, sme 

sa zamerali aj na  individuálne charakteristiky detí. Šesť z nich sa zaoberá vybranými vlastnosťami 

a individuálnymi detskými črtami. Najskôr sme sa zamerali na úlohu pohlavia (CHD1). Zisťovali sme, či 

medzi chlapcami a dievčatami budú existovať v zamestnanosti rozdiely.  Veľká väčšina detí v detských 

domovoch sú vnímané ako rómske (Mikloško, 2014). Analýza vzorky ukázala, že 33% z detí bolo 

považovaných za príslušníkov rómskej minority (Fico, 2016). Znamená to, že každé tretie dieťa by sa dalo  

v detských domovoch subjektívne priradiť k  rómskej menšine. Okrem toho, že deti v detských domovoch 

absolvujú v porovnaní s ostatnou detskou populáciou špeciálne školy častejšie, špecificky rómske deti tu 

čelia ešte vyššiemu riziku vypadnutia so stredného prúdu vzdelávania a zaradenia do systému špeciálneho 

vzdelávania. Každoročne absolvuje špeciálne školy približne 40% detí zo všetkých detí v primárnom 

vzdelávaní v ústavnej starostlivosti detských domovov (Friedman, Gallová,  Kriglerová, Kubanová, 

Slosiarik, 2009, Ročné výkazy o poskytovaní  starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a detskom 

domove pre maloletých bez sprievodu).   Na druhej strane - ak dieťa vyrastá mimo rodiny, v ktorej predtým 

zažívalo násilie alebo bolo vystavené najrôznejším situáciám zanedbávania, jeho výsledky v škole sa môžu 

v prostredí detského domova  zlepšiť (Berlin, Vinnerljung,  Hjern, 2011). Na druhej strane vnímaná etnicita 

je jedným zo znevýhodňujúcich faktorov, ktorá spolu s kombináciou dosiahnutého vzdelania môže brániť 

uplatneniu sa na trhu práce. V dôsledku týchto skutočností sme zisťovali ako bude etnicita a dosiahnuté 

vzdelanie vplývať na neskoršiu zamestnanosť (CHD2, CHD5).  U detí, žijúcich mimo svojich pôvodných 

rodín, nie je zriedkavosťou, že trpia rôznymi zdravotnými problémami alebo diagnózami, súvisiacimi s ich 

špecifickou minulosťou. Keďže častejšie spadajú do kategórie „ťažko prijateľných“, oveľa častejšie sa 

ocitajú práve v detských domovoch a nie v náhradných rodinách (Knorth, Harder, Zandberg, Kendrick, 

2008).  Formálna diagnóza sa prejavuje rôznymi spôsobmi – poruchy správania, rôzne druhy duševných 

porúch, zdravotného postihnutia. To môže vyúsťovať nielen k následným  komplikovaným životným 

cestám, ale aj k  priamemu stretu so zákonom – či už počas pobytu, resp. po odchode z detského domova. 

Tieto skutočnosti sme sledovali pomocou dvoch ukazovateľov (CHD3, CHD4).  Ďalšiu okolnosť na ktorú 

sme sa zamerali bolo  udržanie pracovného uplatnenia – konkrétne, či sa zabezpečené zamestnanie počas 

pobytu udrží aj v prvých mesiacoch po odchode (CHD6).  Predpokladali sme, že neexistencia formálnej 

diagnózy, absencia konfliktu so zákonom  bude mať na neskoršiu zamestnanosť pozitívny vplyv. Opačné 

očakávania sme mali v prípade ukazovateľov zameraných na vnímanú etnicitu ako rómsku,  nízko 

dosiahnuté vzdelanie alebo neexistenciu pracovnej skúsenosti pred odchodom.  Súhrnné zistenia poukázali 
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na kľúčové okolnosti troch ukazovateľov.  Prvým bolo vzdelanie dieťaťa – jeho rast štatisticky významne 

vplýval na pomer šancí sa zamestnať EXP (B) =7,773   (p <0.05). Do zamestnanosti zasahoval aj 

ukazovateľ vnímanej etnicity. Deti, ktoré neboli vnímané ako rómske, mali takmer štyri krát väčšiu šancu sa 

zamestnať  EXP (B) =  3.869 (p <0.05).  Najkľúčovejším ukazovateľom sa ale ukázala pracovná skúsenosť 

ešte pred odchodom. EXP (B) =  13,364 (p <0.05). Ak existuje, je vysoká pravdepodobnosť, že si 

zamestnanie  mladí ľudia udržia aj v prvých rokoch po odchode.  S výskytom uvedených ukazovateľov 

súviseli aj ďalšie priaznivé asociácie -  dlhší pobyt  v detskom domove, na skupine pre mladých dospelých,  

príslušnosť k majorite,  vyššie dosiahnuté vzdelanie, ktoré je podmienkou na zostanie v detskom domove aj 

po dovŕšení plnoletosti. Byť vnímaný ako Róm, naopak znamená vyššiu pravdepodobnosť absolvovania 

špeciálnej školy, odchod ihneď v čase plnoletosti alebo častejší návrat späť do pôvodnej rodiny. 

Kontextuálne okolnosti prechodu 

V poslednej  identifikovanej oblasti, sme sa zamerali na kontextuálne okolnosti prechodu. Skúmali sme   

charakter  prostredia, do ktorého mladí ľudia po odchode vstupujú. Ide o oblasť, ktorá sa už  netýka 

prostredia detského domova, charakteristík detí ani predchádzajúcich rodinných ukazovateľov. Táto môže 

byť ale rovnako dôležitá a pri hľadaní zamestnania  zohráva kľúčovú rolu. Zozbierané údaje ukázali, že 

približne polovica z mladých ľudí, ktorí opustili v sledovanom období detské domovy, si po odchode 

založila rodinu. Absolútna väčšina z tých, ktorí uviedli, že po odchode majú vlastné deti, ich mala v rodine. 

Stratégie zabezpečovania si bývania spočívali najmä v odchodoch do vlastného bývania -  v  dvoch tretinách 

boli uvádzané odchody mimo rodiny. Iba minimum situácií bolo takých, ktoré poukazovali na úplnú 

absenciu zabezpečeného ubytovania (Fico, 2015,2016).  Ročné výkazy o poskytovaní  starostlivosti 

a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu). Keďže bývanie je 

jedným zo základných predpokladov nájdenia si zamestnania zaujímal nás jeho charakter. Jeho rôzne formy 

môžu súvisieť s rozličným uplatnením  - v závislosti od toho, či ide o trvalejšie, dočasné bývanie, alebo 

bývanie u rodičov, v rodinnom prostredí, z ktorého bolo dieťa vyňaté. Zisťovali sme  aj vplyv návratu do 

pôvodnej rodiny, keďže absolútna väčšina detí má svojich rodičov a teda nie sú siroty ani polosiroty 

(KCHPO3). Predpokladali sme tiež, že na  zamestnanosť môže mať vplyv aj priemerná miera evidovanej 

nezamestnanosti v kraji, kde si mladí ľudia hľadajú prácu (KCHPO4). Ľahšie sa môže nachádzať práca 

v kraji, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia alebo kde je dlhšia doba po odchode 

z náhradnej starostlivosti (KCHPO5). Ak si mladý človek po opustení z detského domova dokáže nájsť 

bývanie a založiť si rodinu, ide o okolnosti  asociujúce aj s pracovným uplatnením. Miera vlastného 

prorodinnného správania tak môže zohrávať svoju rolu . Existuje predpoklad, že  osamotení mladí ľudia si 

po odchode hľadajú prácu ťažšie v porovnaní s tými, ktorí si založili rodinu alebo majú deti  (KCHPO1, 

KCHPO2). V zhodnotení výsledkov sa z hľadiska empirických zistení vybraných ukazovateľov ukázala 

najrozhodujúcejšia rola  formy prvého bývania EXP (B) = 34,911  (p <0.05). Ak mladí ľudia po odchode 

odídu bývať mimo svojej pôvodnej rodiny, do nejakej formy samostatného bývania  majú takmer 35 
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násobnú šancu, že sa zamestnajú v porovnaní s tými, ktorí odišli späť do svojich pôvodných rodín. Podobne 

sa priaznivou okolnosťou ukázalo nemať po odchode deti EXP (B) =  14,492 (p <0.05) alebo  si založiť 

vlastnú rodinu (partnerský vzťah)  čo opäť  zvýšilo pomer šancí  vyše šesť krát EXP (B) = 6,178 (p <0.05).  

Ak nie sú v rodine alebo partnerskom vzťahu po odchode deti, je to vzhľadom na zamestnanosť priaznivá 

okolnosť.  Najmenšia, aj keď stále štatisticky významná súvislosť sa ukázala pri dĺžke odchodu z detského 

domova. Vzďaľujúca sa doba odchodu zvyšuje tento pomer 1,1 krát EXP (B) = 1,103 (p <0.05). 

Kontextuálne okolnosti prechodu sa ukázali ako kľúčové, či už z hľadiska celkového rozptylu ako aj počtom 

štatisticky významných ukazovateľov. Išlo o oblasť, ktorá v porovnaní s ostatnými okruhmi dosahovala 

najväčší počet rozhodujúcich ukazovateľov.  

Výskumný zámer 

Z prechádzajúcich zistení vyplýva že problematika prechodu z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti do 

samostatného života nie je „jednofaktorovým“ problémom (Filadelfiová, Bodnárová, 2000, Dixon, 2007, 

Packman, Hall, 2009). Na úspešnejší životný štart poukazuje viacero na seba nadväzujúcich okolností, ktoré 

ak sú prítomné, zvyšujú pomer šancí sa zamestnať.  Nejde preto iba o  „individualizáciu  inštitucionálnych 

dôsledkov“. Aj v prostredí detských domovov sa dajú nájsť priaznivé okolnosti (Lukšík,  Škoviera,  Kuruc, 

Hargašová, 2013, Lukšík, 2014,). Do úvahy treba brať znevýhodňujúce charakteristiky pôvodných rodín 

v čase vyňatia.  Ale ide aj  o ďalšie súvislosti, ktoré  ak sú prítomné môžu mať  na zamestnanosť vplyv. 

Výskumný zámer  spočíva v  porovnaní ukazovateľov  pomerov šancí EXP (B),    s regresnými 

koeficientmi, vyjadrujúcimi vzťah  nezávislých faktorov s  dĺžkou doby potrebnou na  nájdenie si prvého 

zamestnania.  Hlavným  cieľom výskumného zámeru je zistiť  či  ukazovatele, ktoré vplývali na pomer 

šancí, budú hrať svoju rolu aj pri dĺžke hľadania si prvej práce alebo  sa tieto budú  líšiť - v takom prípade je 

užitočné vedieť, či treba brať  do úvahy   možnosti iných alternatív a ak áno, ktorých.  

Metódy zberu a dáta 

Ako základná metóda zberu dát bol použitý online dotazník, ktorý vypĺňali sociálni pracovníci v  detských 

domovoch  na celom Slovensku. Celkovo sa podarilo získať údaje od 269 mladých ľudí, ktorí v priebehu 

rokov 2002-2012 opustili náhradnú inštitucionálnou starostlivosť v čase plnoletosti alebo v neskoršom veku 

a budujú si svoj samostatný život. Ako závislá premenná  je definovaný  údaj o dĺžke hľadania si prvej 

práce po odchode z detského domova (v mesiacoch). Vo vzorke si našli zamestnanie takmer dve tretiny 

mladých ľudí. Približne polovica z tých, ktorí sa zamestnali, si našla prvú prácu až po rôzne dlhom čase po 

odchode. V analýze sme preto pracovali  iba s časťou vzorky.   Hodnoty regresných koeficientov  (B)  

ukazujú, o koľko sa zmení závislá premenná (dĺžka doby hľadania si zamestnania v mesiacoch), ak sa 

nezávislý prediktor zmení o jednotku (pri kontrole konštantnosti vplyvu ostatných premenných).   

Z hľadiska vysvetleného rozptylu (R2) sme usudzovali na celkovú mieru vplyvu zahrnutých ukazovateľov.  

Čim dosahuje R2 väčšiu hodnotu, tým väčším rozptylom sa na dĺžke doby potrebnej na nájdenie si prvej 
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práce sa sledované determinanty  podieľajú (De Vaus, 2002, Field, 2013, Mareš, Rabušic, Soukup, 2015, 

Tarling, 2009) 

Zhrnutie výsledkov 

V prvej analyzovanej oblasti zameranej na prostredie detského domova zvyšovali pomer šancí štyri 

ukazovatele – zvyšujúci sa vek dieťaťa v čase príchodu do detského domova, zvyšujúca sa dĺžka pobytu 

v detskom domove, naviazaná na pobyt na skupinách pre mladých dospelých, zostanie v detskom domove aj 

po dovŕšení plnoletosti  a  neabsolvovanie špeciálnej školy. Pri porovnaní pomerov šancí EXP(B) 

s neštandardizovanými regresnými koeficientmi sa ukázala zhoda u jednej charakteristiky – veku odchodu 

(tab.č.1). Ten  zohrával  najrozhodujúcejšiu rolu aj u výšky  pomerov šancí. Opustenie detského domova 

v čase plnoletosti predĺžilo dobu hľadania si prvej práce u podskupiny mladých ľudí, ktorí si ju našli 

v priemere o vyše tri mesiace (B=3,726 p<0.01).  Odchod z detského domova ihneď v čase plnoletosti 

neznižuje len pomer šancí na zamestnanie ale súčasne aj predlžuje dobu, za ktorú si ju  mladí ľudia  po 

odchode po dovŕšení plnoletosti našli. Pri pohľade na štandardné regresné koeficienty β, ktoré poukazujú na 

relatívnu silu vplyvu všetkých zahrnutých ukazovateľov umožňujúcich porovnanie bez ohľadu na merané 

jednotky zahrnutých charakteristík (model.5, tab.č.1) možno vidieť, že ide opäť o ukazovateľ 

najrozhodujúcejší.  Zvyšné okolnosti - zvyšujúci sa vek dieťaťa v čase umiestnenia, dlhší pobyt v detskom 

domove, nenavštevovanie špeciálnej školy  dobu potrebnú na nájdenie si zamestnania  potenciálne skracujú  

- v ani jednom prípade nejde ale o štatisticky významné výsledky. Tieto ukazovatele naopak pri dĺžke doby, 

na rozdiel od pomerov šancí  strácajú svoj vplyv. Indiferentnú rolu zohráva aj  nájdenie si bývania ihneď 

v čase odchodu, rovnako aj fakt, či dieťa pochádzalo zo štátneho alebo súkromného detského domova - 

výška hodnôt regresných koeficientov je blízko nule (neexistencia rastúcich alebo klesajúcich lineárnych 

súvislostí). 

Tabuľka 1 Prostredie detského domova 

MODEL B (SE) β 

95% interval 

spoľahlivosti R2 
R2 

change 
F 

F 

sig. 
MIN MAX. 

1. 
1. -0,090 0,138 -0,135 -0,364 0,184 

0,006 0,003 0.227 0.797 
2. -0,058 0,126 -0,094 -0,308 0,193 

2. 

1. -0,097 0,129 -0,146 -0,354 0,160 

0,139 0,134 4.156 0.009 
2. -0,041 0,118 -0,067 -0,276 0,195 

3. 
3,664

** 
1,060 0,367 1,553 5,774 

3. 
1. -0,093 0,130 -0,140 -0,335 0,166 

0,142 0,002 3.136 0.019 
2. -0,040 0,119 -0,066 -0,277 0,196 
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3. 
3,596

** 
1,076 0,361 1,453 5,739 

4. 0,556 1,234 0,049 -1,903 3,015 

4. 

1. -0,118 0,134 -0,177 -0,385 0,149 

0,149 0,007 2,617 0,031 

2. -0,066 0,124 -0,109 -0,313 0,180 

3. 
3,659

** 
1,082 0,367 1,504 5,81 

4. 0,488 1,241 0,043 -1,984 2,959 

5. -0,594 0,763 -0,087 -2,115 0,926 

5. 

1. -1,121 0,135 -0,181 -0,390 0,149 

0,150 0,002 2,184 0,054 

2. -0,068 0,124 -0,112 -0,316 0,180 

3. 
3,726

** 
1,100 0,374 1,533 5,919 

4. 0,420 1,259 0,037 -2,089 2,928 

5. -0,557 0,773 -0,081 -2,097 0,983 

6. 0,485 1,200 0,045 -1,905 2,876 

    ** p<0.01  

 

1. PDD1= vek dieťa v čase umiestnenia v detskom domove (ďalej „DD“)  

intervalová premenná (min. 0 rokov – max. 18 rokov) 

2. PDD2=  dĺžka pobytu v DD 

premenná (min. 0 rokov – max. 26 rokov) 

3. PDD3 = opustenie DD v čase plnoletosti  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – no)  

4. PDD4 = zabezpečenie bývania v čase odchodu  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno) 

5. PDD5 = návšteva špeciálnej školy   

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1-áno) 

6. PDD6 = štátny/neštátny DD  

kategoriálna binárna premenná (0-nie, 1-áno) 

 

V druhej sledovanej oblasti zameranej na prácu s rodinou v bivariačných porovnaniach štatisticky 

významne so zamestnanosťou asocioval jeden ukazovateľ – prijatie do rodiny v rámci širšieho príbuzenstva 

(ujo, teta). Toto prijatie  zároveň aj predlžuje priemernú dobu, hľadania si prvej práce.  V porovnaní 

s prijatím do pôvodnej rodiny si ju mladí ľudia hľadali v priemere  o vyše tri mesiace (B=3,606, p<0.05) 

(tab.č.3). Ak skúsenosť s rodinným prostredím – pôvodným alebo náhradným bola v bivariačných 

porovnaniach vo vzťahu k zamestnanosti indiferentná, fakt umiestnenia do rodiny je okolnosťou ktorá  dobu 

na nájdenie si zamestnania predlžuje (B= 1,279 p<0.05) (tab.č.2). Tí mladí ľudia, ktorí mali skúsenosť 

počas pobytu v detskom domove s  rodinným prostredím si hľadali prácu v priemere o vyše mesiac dlhšie, 



101 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

v porovnaní s tými, ktorí touto skúsenosťou neprešli. Z hľadiska celkovo vysvetleného rozptylu išlo 

v porovnaní s  predchádzajúcou oblasťou o podstatne menšiu hodnotu R2.- napriek štatistickej významnosti 

ide o rozptyl s  celkovo zanedbateľným vplyvom. 

Tabuľka 2 Prostredie detského domova  - práca s rodinou počas pobytu v detskom domove  

práca s rodinou počas pobytu v detskom 

domove a dĺžka hľadania si 

prvého zamestnania 

B (SE) ß 

95% interval 

spoľahlivosti (B) 

MIN MAX 

PRSR2 = skúsenosť s rodinným prostredím 

(pôvodným, náhradným) 
1,279* 0,571 0,179 0,149 2,408 

R2=0,039 *p<0.05 kódovanie: 0-nie 1- áno. 

Tretia oblasť, zameraná na charakteristiky biologickej rodiny v čase vyňatia pôvodne poukazovala na   

jednu  štatisticky významnú súvislosť – vyššie ako základné vzdelanie matky, ktoré zvyšuje  pomer šancí sa 

zamestnať. V kontexte dĺžky hľadania si prvého pracovného uplatnenia (tab.č.4) sa v jednotlivých  

alternatívach regresných modelov ani u jedného sledovaného ukazovateľa štatisticky významná súvislosť  

nepreukázala. Znamená to, že charakteristiky pôvodnej rodiny sú vzhľadom aj na vzťah dĺžky hľadania si 

prvej práce nezávislé. Na druhej strane možno z hodnôt regresných koeficientov identifikovať  potenciálny 

trend.  Pravdepodobne dlhšie si  môžu hľadať  prácu deti, ktorých dôvody vyňatia boli na ich strane. Ďalej 

to boli rodiny,  ktoré boli  v zlej ekonomickej  situácií, s väčším počtom detí. Naopak, potenciálne kratšie si 

zamestnanie hľadajú deti, ktorých matka mala v čase vyňatia vyššie ako základné vzdelanie, ako aj tie, ktoré 

pochádzali z rozvedených rodín.  Najsilnejšia  nezávislosť od dĺžky hľadania prvej práce dosahovali  

ukazovatele počtu dôvodov vyňatia. Celkovo možno  konštatovať, že charakteristiky rodiny v čase vyňatia 

sa pri hľadaní práce podieľali len minimálnym rozptylom.  Vplyv všetkých uvedených ukazovateľov je  

štatisticky nevýznamný  a z praktického hľadiska vecne zanedbateľný. 

Tabuľka 3 Prostredie detského domova  - práca s rodinou počas pobytu v detskom domove 

práca s rodinou počas pobytu v detskom domove 

a dĺžka hľadania si prvého zamestnania 
B (SE) ß 

95% interval 

spoľahlivosti 

(B) 

MIN MAX 

PRSR6 =  prijatie po sanácii (pôvodná vs. širšia 

rodina) 
3,606* 1,571 0,410 0,376 6,836 

R2=0,168 *p<0.05 kódovanie: 0 – pôvodná rodina 1 – širšia rodina 
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Tabuľka 4 Charakteristiky pôvodnej rodiny 

MODEL B (SE) β 

95% interval 

spoľahlivosti R2 
R2 

change 
F 

F 

sig. 
MIN MAX. 

1. 
1. -0,06 0,440 -0,02 -0,884 0,873 

0,000 0,000 0,000 1.000 
2. -0,04 1,792 0,000 -3,581 3,573 

2. 

1. 0,145 0,454 0,041 -0,762 1,052 

0,024 0,024 0,527 0,665 2. 0,010 1,784 0,001 -3,533 3,572 

3. 0,274 0,138 0,160 -0,102 0,450 

3. 

1. 0,136 0,463 0,039 -0,789 1,061 

0,024 0,000 0,394 0,812 
2. 0,058 1,833 0,004 -3,604 3,720 

3. 0,175 0,140 0,161 -0,104 0,454 

4. -0,082 0,614 -0,017 -1,308 1,144 

4. 

1. -0,011 0,460 -0,03 -0,931 0,0908 

0,078 0,054 1,062 0,390 

2. 0,406 1,805 0,028 -3,202 4,014 

3. 0,115 0,140 0,106 -0,165 0,396 

4. -0,156 0,603 -0,032 -1,360 1,048 

5. -1,258 0,657 -0,240 -2,572 0,055 

5. 

1. -0,019 0,464 -0,005 -0,945 0,908 

0,080 0,002 0,896 0,504 

2. 0,476 1,828 0,033 -3,177 4,130 

3. 0,112 0,142 0,103 -0,171 0,395 

4. -0,183 0,611 -0,038 -1,404 1,038 

5. -1,176 0,698 -0,224 -2,572 0,220 

6. 0,273 0,738 0,049 -1,203 1,749 

          

1 CHPR1 – počet dôvodov vyňatia 

 intervalová premenná (1 

2. 
CHPR2 = dôvody vyňatia na strane rodiča/dieťaťa 

kategoriálna  binárna premenná (0 – dôvody na strane rodiča, 1 – dôvody na strane dieťaťa) 

3. 
CHPR 3 = počet detí v pôvodnej rodine 

intervalová premenná (1 – 15 detí) 

4. 
CHPR 4 = rodinný stav v čase vyňatia 

kategoriálna binárna premenná (0 – nerozvedená rodina, 1 – rozvedená rodina) 

5. 
CHPR 5 = najvyššie ukončené vzdelanie matky 

kategoriálna binárna premenná (0 – základná škola, 1 – vyššie vzdelanie ako základná škola) 

6. 

CHPR 6=  ekonomická situácia pôvodnej rodiny 

kategoriálna binárna premenná (0 – dobrá alebo veľmi dobrá, 1 – zlá alebo veľmi zlá) 
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V oblasti charakteristík detí pôvodne zohrávali rolu tri ukazovatele – existencia pracovnej skúsenosti ešte 

pred odchodom,  vyššie dosiahnuté vzdelanie v strednom prúde vzdelávania a nebyť vnímaný ako dieťa 

pochádzajúce z rómskej minority. Rovnaké tri ukazovatele zahrnuté do modelov zisťujúcich  vplyv na dĺžku 

doby nájdenia si zamestnania sa už ukázali ako štatisticky nevýznamné. Na základe hodnôt regresných 

koeficientov možno opäť vyčítať potenciálny trend, z vecného hľadiska, ide ale o zanedbateľné súvislosti 

(tab.č.5.).  Uvedené tri ukazovatele môžu bez štatisticky významného vplyvu  skracovať čas potrebný  na 

nájdenie zamestnania. 

Tabuľka 5 Charakteristiky dieťaťa 

MODEL B (SE) β 

95% interval 

spoľahlivosti R2 
R2 

change 
F 

F 

sig. 
MIN MAX. 

1. 
1. -0,015 0,759 -0,003 -1,534 1,504 

0,141 0,020 0,582 0,562 
2. -0,814 0,755 -0,142 -2,326 0,698 

2. 

1. -0,012 0,765 -0,002 -1,545 1,521 

0,143 0,020 0,389 0,762 2. -0,819 0,763 -0,143 -2,347 0,708 

3. 0,201 1,377 0,019 -2,557 2,959 

3. 

1. -0,241 0,765 -0,042 -1,771 1,293 

0,263 0,069 1,018 0,406 
2. -0,864 0,751 -0,150 -2,368 0,640 

3. 0,221 1,354 0,021 -2,493 2,935 

4. -1,561 0,922 -0,224 -3,409 0,286 

4. 

1. -0,400 0,759 -0,069 -1,922 1,122 

0,338 0,114 1,396 0,241 

2. -1,193 0,765 -0,208 -2,727 0,340 

3. 0,081 1,336 0,008 -2,597 2,759 

4. -0,679 1,051 -0,097 -2,785 1,428 

5. 1,600 0,960 0,259 -0,326 3,525 

5. 

1. -0,369 0,763 -0,064 -1,889 1,161 

0,353 0,124 1,253 0,295 

2. -1,564 0,906 -0,272 -3,381 0,253 

3. -0,055 1,352 -0,005 -2,768 2,657 

4. -0,818 1,070 -0,117 -2,965 1,328 

5. 1,484 0,976 0,240 -0,473 3,441 

6. -0,164 0,212 -0,123 -0,590 0,262 

 

1. CHD1 = pohlavie 

kategoriálna binárna premenná (0 – žena, 1 – muž) 

2. CHD2 = najvyššie dosiahnuté vzdelanie dieťaťa  

kategoriálna binárna premenná (0 – vyššie vzdelanie, 1 – základná špeciálna škola) 
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3. CHD3 = záznam o konflikte so zákonom  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno ) 

4. CHD4 = formálna diagnóza  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno ) 

5. CHD5= národnosť vnímaná ako rómska  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno ) 

6.     CHD6 = skúsenosť s pracovným uplatnením pred odchodom  

        kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno) 

 

Najrozhodujúcejšou oblasťou ovplyvňujúcou prechod do samostatného života sa pôvodne ukázali 

kontextuálne okolnosti po prechode, kde z piatich charakteristík ovplyvňovali výšku  pomer šancí štyri - 

odchod do prvého bývania  mimo biologickej rodiny, nemať deti,  byť v partnerskom,  manželskom vzťahu. 

S  rastúcou dĺžkou doby po odchode pomer šancí sa zamestnať rovnako rástol. Pri porovnaní s regresnými  

koeficientmi si udržali štatistickú významnosť dva – založenie si vlastnej rodiny (partnerský vzťah) a dĺžka 

doby po odchode (tab.č.6). Ak prvá okolnosť – partnerský vzťah. založenie si vlastnej rodiny, skracuje aj 

čas na nájdenie si prvej práce (B= -2,382, p <0.05),  rastúca dĺžka doby po odchode má na hľadanie si prvej 

práce opačný vplyv – čím je mladý dospelý dlhšie z detského domova preč, tým si prácu aj dlhšie hľadá 

(B=0,116, p <0.05).  Z vecného hľadiska ide ale o malé a pomerne zanedbateľne rozdiely, hlavne v prípade 

dĺžky doby,  počas ktorej je mladý človek preč z detského domova.  Vplyv na dĺžku hľadania si prvej práce 

stratil najrozhodujúcejší ukazovateľ – forma prvého bývania. Aj u ostatných z nich  možno predpokladať  

nezávislosť -  ako od priemernej evidovanej nezamestnanosti v kraji, kde sa hľadala práca, ako aj faktu, či 

mladý človek mal po odchode deti alebo nie. 

Tabuľka č. 6 kontextuálne okolnosti po odchode 

MODEL B (SE) β 

95% interval 

spoľahlivosti R2 
R2 

change 
F 

F 

sig. 
MIN MAX. 

1. 
1. -2,382* 1,153 -0,298 -4,705 -0,059 

0,124 0,089 2,191 0,124 
2. 1,082 1,541 0,099 -2,049 4,157 

2. 

1. -2,364* 1,168 -0,296 -4,718 -0,011 

0,241 0,090 1,450 0,241 2. 1,082 1,561 0,101 -2,064 4,229 

3. -0,667 2,726 -0,035 -6,161 4,828 

3. 

1. -2,569* 1,204 -0,321 -4,998 -0,140 

0,316 0,102 1,220 0,316 
2. 1,092 1,569 0,102 -2,072 4,256 

3. -1,164 2,818 -0,062 -6,846 4,519 

4. -0,097 0,128 -0,116 -0,355 0,162 

4. 
1. -1,977 1,151 -0,247 -4,229 0,345 

0,450 0,230 2,506 0,045 
2. -0,169 1,546 -0,016 -3,288 2,951 
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3. -1,650 2,647 -0,088 -6,992 3,691 

4. -0,085 0,120 -0,101 -0,327 0,158 

5. 0,116* 0,044 0,381 0,027 0,205 

* p<0.05 

1. KCHPO1 = založenie si rodiny po odchode z DD 

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno) 

2. KCHPO2 = vlastné deti po odchode z DD  

kategoriálna binárna premenná (0 – nie, 1 – áno) 

3. KCHPO3 = forma prvého bývania  

kategoriálna binárna premenná (0 – v rodine, 1 – mimo rodiny) 

4. KCHPO4 = priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v kraji  

intervalová premenná  (min. 5 % – max. 22 %) 

5. KCHPO5 = dĺžka doby po odchode z DD 

intervalová premenná (min. 1 mesiac – max. 60 mesiacov) 

 

Diskusia a záver 

Mladí ľudia, vyňatí z biologických rodín v dôsledku  patologického prostredia, absencie funkčných 

rodinných noriem, prežili v detských domovoch rôzne dlhý čas. V porovnaní s deťmi z bežných rodín majú 

odlišné životné trajektórie a sťažený životný štart. Ak deti z populácie bez skúseností s umiestnením, ako 

znak osamostatnenia svoje rodiny opúšťajú, mladí ľudia z detských domovov sa do pôvodných rodín 

naopak často vracajú. Ak deti z bežných rodín odchádzajú až po zaistení základných predpokladov 

stabilnejšieho bývania, z detských domovov sa odchádza predovšetkým do nestabilného a nezaisteného 

bývania. V lepšom prípade sú to domovy na polceste, ubytovne, útulky, dočasné bývanie u kamarátov. 

Osamostatňovaniu detí z bežnej populácie predchádza postupnosť krokov, vytvárajúcich priestor na životnú 

perspektívu a vlastné uplatnenie. U detí so skúsenosťami z detských domovov je tomu naopak – odchod je 

často nárazový s nutnosťou konfrontácie s viacerými životnými zmenami naraz. Tie zahŕňajú okamžité 

hľadanie bývania, zamestnania, v prostredí s odlišne nastavenými pravidlami v porovnaní s tými, na ktoré 

boli z minulosti zvyknuté. Podstatná časť z nich prepadá až do stavu bezdomovectva len čo minú príspevok 

na osamostatnenie. Niektorí sa stávajú klientmi sociálnych služieb. Slabú zamestnanosť možno vysvetliť aj 

kultúrnym a sociálnym kapitálom pôvodných rodín, neumožňujúcimi využiť sociálne siete a komunitné 

znalosti, keďže ide o rodičov,  nachádzajúcich sa  najmä na spodných priečkach sociálneho rebríčka. Rodina 

tu neslúži ako výťah k lepšiemu socioekonomickému statusu dieťaťa. Pracovné uplatnenie po opustení 

detských domovov nie je samozrejmosťou. Väčšina z mladých ľudí sa po odchode buď nikdy nezamestná, 

alebo sa uplatní najmä v prekarizovanej dočasnej práci. Za mierou pracovného uplatnenia sa neskrýva iba 

jediný faktor, ktorého odstránenie by šance na zamestnanie automaticky zlepšilo. Aj tu sa potvrdzuje téza, 

že úspešnosť na trhu práce je spojená so vzájomne prepojenými a na seba nadväzujúcimi okolnosťami. Ak 

je komplex týchto okolností a charakteristík prítomný, potom sa pravdepodobnosť úspešnosti zvyšuje. 

Mieru uplatnenia sa na pracovnom trhu je tak možné predikovať na základe prítomnosti viacerých 

ukazovateľov, a to vo všetkých štyroch skúmaných oblastiach. Väčšina charakteristík a okolností, ktoré mali 
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vplyv na pomer šancí, strácala pri dĺžke hľadania si prvej práce svoj vplyv. V kontextuálnych 

charakteristikách prechodu, ktoré sa v pôvodných zisteniach ukázali ako kľúčové,  sa s neskoršou 

zamestnanosťou spája najmä forma prvého zabezpečeného bývania. Odchod do nájomného i sociálneho 

bývania, bývania zabezpečeného zamestnávateľom, domovov na polceste, alebo akejkoľvek formy bývania 

mimo vlastnej rodiny, zásadne zvyšoval pomer šancí sa zamestnať. V porovnaní s mladými ľuďmi, 

odchádzajúcimi späť do rodín, dosahovala táto skupina vyššie pracovné uplatnenie. Bývať mimo vlastných 

rodín nemal už ale vplyv na dĺžku hľadania si prvej práce. Znamená to, že mladí ľudia, ktorí si našli  prácu 

v prvom bývaní  mimo rodiny až po určitom čase,  si ju nehľadali štatisticky významne kratšie v porovnaní 

so skupinou, ktorá si ju našla v priebehu určitej doby po odchode do vlastných rodín. Opačné zistenia 

dosahoval  ukazovateľ rastúcej dĺžky doby po odchode. Ten  sa podieľal  ako na zvýšenom pomere šancí sa 

zamestnať  a  zároveň predlžoval aj  dĺžku doby hľadania si prvej práce. Mladí ľudia, ktorí nemajú 

zabezpečenú prácu ihneď po odchode si ju hľadajú tým dlhšie, čím sa vzďaľoval dátum opustenia detského 

domova.  Ak si mladí ľudia založia rodinu, znamená to  v porovnaní s ostatnými, žijúcimi ako single, bez 

partnera aj kratšie hľadanie si prvej práce. Z prostredia detského domova sa  ako rizikový faktor ukázal vek 

odchodu - ak sa tak stane ihneď v čase plnoletosti, práca sa v porovnaní so skupinou mladých dospelých 

hľadá dlhšie, so zvýšeným rizikom výskytu absencie akéhokoľvek pracovného uplatnenia. Podobne má 

negatívny vplyv aj skúsenosť s rodinným prostredím, alebo prijatie počas pobytu v detskom domove  

v rámci širšej rodiny.  Štatisticky významný vplyv dĺžky hľadania si prvej práce už  nepreukázal u žiadnej 

z charakteristík pôvodnej rodiny v čase vyňatia dieťaťa alebo individuálnych charakteristík, napriek tomu, 

že hodnoty potenciálne potvrdzovali negatívne trendy u väčšiny skúmaných ukazovateľov. Najlepšou 

prevenciou pred pracovným zlyhávaním detí, odchádzajúcich z detských domovov je nedovoliť, aby boli do 

detských domovov umiestnené. Vzhľadom k súčasnej praxi to však zatiaľ nie je možné. Život v detských 

domovoch je pretrvávajúcou realitou pre mnohé kategórie detí, ktoré z najrôznejších dôvodov nedostali 

možnosť vyrastať vo svojich vlastných alebo  náhradných rodinách. Napriek tomu je nutné vnímať toto 

prostredie diferencovane a nie čierno-bielo. Je rozumné sa pýtať, aké okolnosti detí vyňatých zo svojich 

pôvodných rodín v dlhodobej perspektíve otvárajú priestor na lepšiu zamestnanosť, pracovné uplatnenie 

a aké situácie tieto cesty naopak zatvárajú a spôsobujú prepad do stavu bezdomovectva a dlhodobej 

nezamestnanosti.  Z analýzy výsledkov vyplýva, že  mladí ľudia so skúsenosťou s náhradnou 

starostlivosťou nie sú automaticky determinovaní na životné cesty neúspechu, sociálneho vylúčenia alebo 

zlyhania na trhu práce, aj keď je tu vysoké riziko, že sa tak po odchode stane.  Na druhej strane majú 

zistenia aj svoje obmedzenia - údaje zo vzorky pochádzajú iba od mladých ľudí s minulosťou pobytu 

v detských domovoch, na ktorých mali kontakt sociálni pracovníci. Znamená to, že zistenia sú platné najmä 

pre mladých ľudí, ktorí boli zrejme menej „problémoví“ a svoj život po odchode a prechod do dospelosti 

a samostatnosti mali menej komplikovaný, keďže ostali v kontakte so sociálnymi pracovníkmi aj po 

odchode z detských domovov. Poukazujú na to aj empirické zistenia, v ktorých priebeh pobytu v detskom 

domove u absolútnej väčšiny detí bol hodnotený ako bezproblémový alebo neutrálny. Z dôvodu plnoletosti 
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odchádza každoročne z detských domovov veľké množstvo detí. O veľkej časti týchto mladých ľudí, na 

ktorých neexistoval kontakt z hľadiska trhu práce, neexistujú hodnoverné informácie práve z 

kľúčového obdobia tesne po ich odchode do samostatného života, a to aj napriek tomu, že ide o skupinu, 

ktorá je rizikovejšia a prepad do stavu bezdomovectva alebo dlhodobá nezamestnanosť je v tejto sociálnej 

kategórií oveľa pravdepodobnejšia. Skúmaná bola kategória mladých ľudí, u ktorých sa návrat do 

biologických rodín nevydaril. Z hľadiska úlohy rodiny sa výraznejšie prejavujú obmedzenia, vyplývajúce 

z faktu dlhého odlúčenia detí od vlastných rodičov. Ako bariéra môže potom pôsobiť zanedbávanie 

vzájomných kontaktov, neochota stretávať sa so svojimi deťmi alebo odmietanie rodiny zo strany 

samotných detí. Priaznivejšiu rolu môže rodina zohrávať u tej kategórie detí, ktoré z detských domovov 

odišli skôr ako v čase plnoletosti – buď v dôsledku úspešnej sanácie rodinného prostredia, pominutia 

dôvodov, pre ktoré boli vyňaté alebo prijatia do náhradnej rodinnej starostlivosti. Do detailu nepoznáme 

individuálne životné príbehy, subjektívne dôvody a výpovede o skúmaných oblastiach, ktoré by mladí ľudia 

mohli uvádzať ako faktor, potenciálne zlepšujúci alebo zhoršujúci pracovnú situáciu. Interpretácia je preto 

obmedzená na objektívne ukazovatele, bez hĺbkového poznania a interpretácie faktorov samotnými 

mladými ľuďmi. Pracovné uplatnenie a povaha zamestnania je skúmaná v krátkom časovom horizonte – 

najčastejšie v prvých dvoch rokoch po odchode, kedy so súhlasom mladých ľudí  bolo možné zbierať údaje 

o ich zamestnanosti a pracovnom uplatnení.  Nepoznáme dlhší časový vývoj. Nevieme preto odpovedať na 

otázku, ako sa vyvíja pracovná a bytová situácia v dlhodobejšom trende,  či sa zlepšuje alebo nie,  

respektíve ako sa mení prechod od prekarizivovanej  k trvalejšie udržateľnej práci. 
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RIZIKOVÉ A PROTEKTÍVNE FAKTORY REZIDENCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI  

Z PERSPEKTÍVY ADOLESCENTOV VO VÄZENÍ 

RISKY AND PROTECTIVE FACTORS OF RESIDENTIAL CARE FROM PERSPECTIVE 

ADOLESCENTS IN JAIL 

Anna Semanová 

 

Abstrakt 

Príspevok prezentuje výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v Českej republike vo väznici pre 

mladistvých odsúdených mužov. Prieskum mal exploračný charakter a jeho cieľom bola deskripcia 

rizikových, ale aj protektívnych faktorov z perspektívy adolescentov vo výkone trestného opatrenia odňatia 

slobody1 a identifikácia súvislostí medzi ich pobytom v rezidenciálnej starostlivosti a ich trestnou 

činnosťou. Výberový súbor tvorili šiesti adolescenti odsúdení za majetkovú alebo násilnú trestnú činnosť a 

informácie boli získavané pološtrukturovaným rozhovorom. Vzhľadom na veľkosť výberového súboru 

výsledky nemožno zovšeobecniť, avšak vzhľadom na svoj kvalitatívny charakter poskytujú cenné 

informácie, ktoré autorka príspevku v závere formuluje v podobe odporúčaní do špeciálnopedagogickej 

praxe. 

Abstract 

The paper present results of the survey, which has been realized in Czech Republic in jail for minors 

convicted men. Survey has exploration character and his aim was description risky, but also protective 

factors from perspective adolescents in jail and identification conclusion between their stay in residential 

care and their criminal activity. The sample consisted of six adolescents convicted of a criminal activity 

against property or violent crime and information was obtained by semistructured interview. Given the size 

of this sample consisted results can´t be generalized, but given the qualitative character provide valuable 

information, whit authoress of the paper formulated as recommendations to special education-practice. 

Teoretické východiská  

Rezidenciálna starostlivosť tak, ako ju definuje Labáth (2004, s. 10) predstavuje „celodennú nepretržitú 

formu pomoci alebo ochrany s rozmanitou škálou „služieb“ pod jednou strechou“. V kontexte nášho 

príspevku rezidenciálnou starostlivosťou rozumieme také typy rezidenciálnych inštitúcii pre deti 

a adolescentov, ktoré plnia náhradnú (detské domovy), terapeutickú, korektívnu a reedukačnú funkciu (SR – 

reedukačné centrá, ČR – výchovné ústavy, pobytové strediská výchovnej starostlivosti). Cieľom detského 

domova, ktorý zabezpečuje výkon ústavnej starostlivosti (ČR – výkon ústavnej výchovy) je dočasná 

                                                 
1 V celom príspevku dodržiavame odbornú terminológiu platnú v Českej republike, v ktorej sme prezentovaný prieskum 

realizovali. 
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náhrada prirodzeného rodinného prostredia alebo náhradného rodinného prostredia (podľa § 49 ods. 2 

zákona č. 27/2009 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) s cieľom zabezpečenia 

harmonického rozvoja osobnosti vzhľadom na vek a potreby jedinca. Naproti tomu cieľom reedukačných 

centier (resp. výchovných ústavov a pobytových stredísk výchovnej starostlivosti) je výkon ústavnej 

starostlivosti alebo ochrannej výchovy s cieľom optimalizácie vývinu jedinca, jeho konverzie v oblasti 

citov, eliminácie minulého správania a jeho nahradenia inými adaptívnejšími spôsobmi správania a súčasne 

utvárania budúceho spôsobu konania a prežívania (Komárik 1999). Bez ohľadu na diferentné špecifické 

zameranie oboch typov rezidenciálnych inštitúcií, ako aj ich zameranie pre iné typy detí a adolescentov, 

cieľom všetkých uvedených inštitúcii je harmonický rozvoj osobnosti jedinca a optimalizácia jeho vývinu. 

Ako však Labáth (2004, s. 11) uvádza, pobyt v rezidenciálnej inštitúcii „má vždy isté riziko vedľajších 

negatívnych vplyvov“. Hussey a Guo (2002) a Harden (2004) v tejto súvislosti konštatujú, že najmä 

adolescenti v rezidenciálnej starostlivosti za komplementárneho vplyvu nízkeho socioekonomického statusu 

rodiny, nedostatočného rodinného fungovania a stability, prežitého zanedbávania a týrania i abúzusu 

alkoholu a drog rodičov sú považovaní za najrizikovejšiu skupinu v súvislosti s rozvojom rizikového – 

delikventného správania.  

Rizikové a protektívne faktory rezidenciálnej starostlivosti  

Podľa teórie problémového správania (Problem behavior theory) sú rizikové faktory spojené so zvýšenou 

štatistickou pravdepodobnosťou rizikového správania a protektívne faktory sú analogický spojené so 

zníženou štatistickou pravdepodobnosťou rizikového správania (Jessore 1991, 2014). Teória však 

nepotvrdzuje ich vzájomnú kauzalitu alebo časovú prioritu. Rizikové – delikventné správanie je výsledkom 

niekoľkých faktorov, mechanizmov i rozmanitosťou efektov intervencii (Thornberry, Ireland, Smith 2001). 

V súvislosti s uvedeným Matos, Simões (2003, In: Simões, Matos, Batista-Foguet 2008) uvádzajú, že 

protektívne faktory sú „iba“ alternatívnym a komplementárnym prístupom k prevencii rizikového – 

delikventného správania.  

V súčasnosti je aj napriek zjavnej korelácii ešte stále nedostatok empirických štúdii na klinických vzorkách 

adolescentov v rezidenciálnej starostlivosti, ktoré by objasňovali problematiku rizikových a protektívnych 

faktorov rezidenciálnej starostlivosti vo vzťahu k delikventnému správaniu adolescentov. Melkman (2015) 

považuje za rizikový faktor rezidenciálnej starostlivosti najmä negatívny vplyv rovesníkov. Na silnú 

asociáciu medzi rovesníkmi s rizikovým správaním a vlastným zapojením adolescenta do podobného 

správania poukazujú napríklad štúdie Barnesa et al. (2006) či Bowmana et al. (2007). Štúdie Browna et al. 

(1997, In: Melkman 2015) a Dishiona (2000) v tejto súvislosti potvrdili, že deviantní rovesníci 

u adolescenta nielen posilňujú existujúce rizikové správanie, ale aj podporujú vznik rizikového správania. 

V kontexte rezidenciálnej starostlivosti predstavuje najvýraznejšie riziko heterogenita klientov inštitúcie 

umiestnených v jednej výchovnej skupine z hľadiska závažnosti ich správania a konania, pričom 

diferencovanosť z pohľadu nariadeného výkonu ústavnej výchovy a rozhodnutí o uložení ochrannej 
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výchovy nie je vždy dostatočná. Matoušek (1999) v tejto súvislosti uvádza, že interakcia rovesníkov 

v uzavretom a osobnostne homogénnom kolektíve vedie k násobeniu ich osobných problémov a teda môže 

viesť okrem iného aj ku delikventnému správaniu. Na základe teoretických východísk Czapówa a 

Jedlewského (1981), Matoušeka (1999), Labátha (2004) za rizikový faktor rezidenciálnej starostlivosti 

v zhode s autormi považujeme i dĺžku pobytu jedinca v rezidenciálnej starostlivosti. Tá vedie k zníženej 

schopnosti adaptácie jedinca na civilný život, čo môže mať za dôsledok nielen neschopnosť osamostatnenia 

sa jedinca, ale aj tendenciu žiť v inštitucionálnych podmienkach (pod vplyvom rovesníkov s delikventnou 

minulosťou, ktorí boli alebo aktuálne sú vo výkone trestu je väznica „ideálnym“ miestom). Shoemaker 

(1996), Farrington (1998) a Hill (2002) vo svojich kriminalistických štúdiách juvenilnej delikvencie tiež 

uvádzajú významný vplyv situačných faktorov, t.j. príležitosti k páchaniu trestnej činnosti, ktoré sú 

zohľadňujúc skladbu klientov a totálny charakter niektorých inštitúcii relevantné aj pre rezidenciálnu 

starostlivosť.  

Významným protektívnym faktorom rezidenciálnej starostlivosti je prítomnosť pozitívnych modelov 

v rezidenciálnej inštitúcii a kvalita vzťahu s dospelými. Ako argumentujú Palareti a Berti (2009) kvalita 

relačnej klímy komunity, prítomnosť rutiny, rituálov a podpora prosociálnych aktivít sú rozhodujúcimi 

faktormi pre zmenu detí a adolescentov v rezidenciálnej starostlivosti. V tejto súvislosti dôležitými 

psychosociálnymi kompetenciami ľudských zdrojov ako protektívnych faktorov v rámci rezidenciálnej 

starostlivosti sú podľa Aguilar-Vafaie et al. (2011) pomoc, starostlivosť a prosociálne správanie. Melkman 

(2015) za protektívny faktor považuje aj rodičovskú podporu. V mnohých klinických, vývinových 

a kriminalistických štúdiách je síce rodina označovaná primárne ako rizikový faktor, no odborná vedecká 

literatúra v oblasti náhradnej starostlivosti v posledných rokoch čoraz výraznejšie akcentuje potrebu 

zapojenia rodiny do procesu výchovy, resp. reedukácie (napr. Ambrózová 2001, Vojtová 2012, Škoviera 

a Murínová 2012, Melkman 2015). Štúdie, ktoré analyzujú tento faktor v kontexte správania detí 

a adolescentov nie sú konzistentné, avšak podporu jedinca v rezidenciálnej starostlivosti zo strany rodiny 

ako protektívny faktor v súvislosti s delikvenciou potvrdila napríklad štúdia Hoeve et al. (2009). Dôležitým 

protektívnym faktorom je aj orientácia jedinca na budúcnosť a jej podnecovanie v rámci rezidenciálnej 

starostlivosti (Melkman 2015). Umožňuje totiž jedincovi preskúmať jeho budúce možnosti a stanoviť si 

osobné ciele (Nurmi, Poole, Seginer 1995). Anticipácia budúcnosti významne predikuje jeho súčasné 

správanie v zmysle uvedomenia si a zvažovania dôsledkov súčasného správania i oddialenia okamžitého 

uspokojenia svojich potrieb (Zimbardo a Boyd, 1999). Ako konštatuje Nurmi (1991), neschopnosť, resp. 

neochota orientácie na budúcnosť významne predikuje rozvoj rizikového správania. Protektívnym faktorom 

je aj vnímaná sociálna kontrola rezidenciálnych inštitúcii, pretože odráža rešpekt a dodržiavanie 

konvenčných hodnôt i nesúhlas so správaním, ktoré porušuje spoločenské normy, čo podporuje osobnú 

kontrolu pri potencionálnom rozvinutí delikventného správania (Aguilar-Vafaie et al. 2011). 

V neposlednom rade sa ako protektívny faktor potvrdila i religiozita jedinca podporovaná a rozvíjaná 
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v rezidenciálnej inštitúcii, ktorá je dobrým ukazovateľom celej rady dôležitých vývinových výsledkov u detí 

a adolescentov (napr.: Furstenberg, Cook, Eccles, Elder, Sameroff, 1999; Johnson, Jang Li, Larson 2000; 

Johnson, Tompkins, Webb, 2000; Bridges, Moore, 2002 In: Aguilar-Vafaie et al. 2011). 

Adolescentný klient rezidenciálnej starostlivosti ako páchateľ trestného činu  

Podľa Kozoňa (2006), najmenej tretina adolescentných väzňov minimálne raz prechodne žila v ústavnom 

zariadení. Na základe analýzy kriminality mladistvých v Českej republike za rok 2014 môžeme konštatovať, 

že z počtu 42 odsúdených adolescentných páchateľov až 57% z nich žilo vo výchovných ústavoch na 

základe nariadeného výkonu ústavnej výchovy alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy (Požár 2015, 

In: Marešová a kol. 2015). Najčastejšie sa adolescenti dopúšťali previnenia2 krádeže (59,5%) prevažne 

vlámaním, marenia výkonu úradného rozhodnutia (16,7% - t.j. prevažne opakované úteky3) a lúpeže (9,5%). 

Menej frekventovanými previneniami bolo porušovanie domovej slobody, výtržníctvo, ublíženie na zdraví, 

podvod a násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi. Uvedené previnenia boli spáchané často vo 

vzájomnej kombinácii, pričom najčastejšie išlo o kombináciu krádeže a porušovania domovej 

slobody, potom krádeže a marenia výkonu úradného rozhodnutia a k tomu sa často pridružovalo i 

poškodenie cudzej veci. Páchatelia sa trestných činov dopúšťali rovnakou mierou sami 

i v spolupáchateľstve. Analýza v tejto súvislosti preukázala, že nežiaduci vplyv na správanie adolescenta 

mali osoby, medzi ktorými sa adolescent pohyboval alebo medzi ktoré smeroval po návrate alebo úteku 

z výchovného ústavu. Nešlo pritom vždy iba o konštantné pôsobenie, ale aj o ojedinelý exces. Ďalší 

významný vplyv analýza potvrdila na strane rodičov. V rodinnej anamnéze páchateľov bolo zaznamenané 

problémové správanie v rodine (vlastný alebo nevlastný rodič, súrodenci alebo ďalší príbuzní), 

zanedbávanie starostlivosti o dieťa, opilstvo, nezamestnanosť, domáce násilie, páchanie trestnej činnosti, 

resp. výkon trestu. V 30% prípadov bola uvedená záťaž identifikovaná na strane oboch rodičov. 

O adolescenta vo výchovnom ústave sa rodičia pritom zaujímali prevažne iba minimálne a v jednom prípade 

dokonca explicitne uviedli, že syna po výkone ústavnej výchovy nechcú späť do svojej starostlivosti. 

Nebolo tiež výnimkou, že rodičia napomáhali adolescentovi v marení výkonu rozhodnutia výkonu výchovy 

alebo pri návrate do rodinného prostredia či pri dovolenke devalvovali dosiahnutý výchovný efekt. 

V siedmich prípadoch bol pri spáchaní previnení preukázaný vplyv návykových látok (predovšetkým 

alkoholu). Vplyv návykových látok sa prejavil aj v súvislosti s páchaním trestnej činnosti priamo vo 

výchovnom ústave. Previnenie sa v takých prípadoch týkalo nedovolenej výroby a iného nakladania 

s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi.  

Vzhľadom k tomu, že do výchovných ústavov sú detí a adolescenti umiestňovaní i na základe spáchania 

činu, v dobe ktorého neboli ešte trestnoprávne zodpovední, a súčasne za ktorý im nebolo možné podľa 

                                                 
2 Trestný čin spáchaný mladistvým sa nazýva previnením.  Analýzu trestnej činnosti uvádzame v súlade s českým trestným 

zákonníkom č. 40/2009 Sb. 
3 Útekov z výchovného ústavu sa dopúšťalo až 83% páchateľov. 
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trestného zákona uložiť výnimočný trest, ale iba ochrannú výchovu v občiansko-právnom konaní (resp. 

rozhodnutie o uložení ochrannej výchov mohlo nahradiť výkon ústavnej výchovy), považujeme za potrebné 

konkretizovať aj kategóriu mladistvých recidivistov. V prevažnej väčšine bol ako prvý trest adolescentom 

uložené podmienečné odsúdenie vo výmere od jedného mesiaca až po 18 mesiacov so skúšobnou dobou od 

jedného do štyroch rokov. V ôsmych prípadoch bol adolescentom uložený trest verejne prospešných prác v 

rozmedzí od 30 do 110 hodín4, v štyroch prípadoch bolo upustené od potrestania a v dvoch prípadoch bola 

samostatne uložená ochranná výchova. Mladiství páchatelia sa dopúšťali recidívy všeobecne aj druhovo, 

avšak prevažovala špeciálna recidíva, t.j. recidíva konkrétneho previnenia. V prevažnej väčšine išlo 

o krádeže, v niekoľkých prípadoch lúpeže, ale aj prípad čistej špeciálnej recidívy marenia výkonu úradného 

rozhodnutia. Ako Požár (2015, In: Marešová a kol. 2015) v závere analýzy v súvislosti so zameraním nášho 

príspevku konštatuje, mladistvý recidivista (okrem iných charakteristík) býva na základe súdneho 

rozhodnutia umiestnený vo výchovnom zariadení, avšak často je na úteku a počas tejto doby pácha trestnú 

činnosť.  

Cieľ prieskumu 

V rámci realizovaného prieskumu sme si stanovili nasledujúce tri ciele: 

 identifikovať rizikové faktory sociálneho zlyhania, resp. vylúčenia rezidenciálnej starostlivosti 

z perspektívy adolescentov vo väzení; 

 identifikovať protektívne faktory rezidenciálnej starostlivosti z perspektívy adolescentov vo väzení.   

 identifikovať súvislostí medzi ich pobytom v rezidenciálnej starostlivosti a ich trestnou činnosťou. 

Metodika a metódy prieskumu 

Prieskum exploračného charakteru bol realizovaný na kultúrne príbuznej vzorke vo väznici pre mladistvých 

v Českej republike v roku 2015. Prieskum prebiehal v rámci širšieho výskumného projektu zameraného na 

zisťovanie efektivity individuálnej terapeutickej intervencie v procese resocializácie u mladistvých vo 

výkone trestného opatrenia odňatia slobody. 

Prieskumnou metódou bol pološtrukturovaný rozhovor. Pri voľbe metódy sme vychádzali z 

konštruktivistickej tézy, že človek prisudzuje na kognitívnej úrovni istý zmysel javom i situáciám (v našom 

prípade protektívnym a rizikovým faktorom rezidenciálnej starostlivosti) práve na základe svojich názorov a 

prežitej skúsenosti. Podľa Svobodu (2012, s. 55) sa metóda rozhovoru prostredníctvom kladenia otázok 

snaží porozumieť pohľadu participantov na určité javy či problémy v celom jeho kontexte. Prisudzované 

významy participantov sme analyzovali prostredníctvom metódy spracovania dát, tzv. interpretatívnej 

fenomenologickej analýzy (ďalej ako IPA), ktorá vychádza z fenomenológie, hermeneutiky a ideografie. 

IPA zisťuje a popisuje skúsenosť participantov z hľadiska toho, ako si oni sami utvárajú a konštruujú realitu 

a aký zmysel a význam jej pripisujú (Šuráňová 2013). Získané výsledky v rámci IPA nemožno vzhľadom na 

                                                 
4 Maximálna možná výmera pre mladistvého páchateľa je 150 hodín verejne prospešných prác. 
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veľkosť výberového súboru zovšeobecniť, ale poskytujú cenné postrehy (Reidet al. 2005, In: Šuráňová 

2013, s. 105), ktorými možno ďalej rozvíjať teórie, modely a vysvetlenia umožňujúce lepšie porozumieť 

ľudskej skúsenosti (Fade 2004) v kontexte rezidenciálnej starostlivosti. IPA tvorí dvojstupňový induktívny 

interpretatívny proces, v rámci ktorého sa nachádzajú vzory a vzťahy v rámci koncepčných skupín a medzi 

nimi. Vysvetlenia zahŕňajú témy, ktoré sú systematicky vzťahovo prepojené a nepodliehajú modelu príčina-

následok.  

Charakteristika výberového súboru  

Výberový súbor tvorilo šesť adolescentov vo výkone trestného opatrenia odňatia slobody odsúdených za 

majetkovú a/alebo násilnú trestnú činnosť. Za majetkovú trestnú činnosť bol odsúdený jeden adolescent. 

Traja boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a dvom bol uložený súhrnný trest za majetkovú i násilnú 

trestnú činnosť. Násilná trestná činnosť u dvoch odsúdených adolescentov zahŕňala aj trestné činy 

nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví spáchaného voči pracovníkom výchovných ústavov. Iba 

v prípade jedného adolescenta išlo o prvé potrestanie, ostatní piati adolescenti už boli v minulosti i viackrát 

trestne stíhaní a potrestaní, avšak u všetkých bol aktuálny výkon trestného opatrenia odňatia slobody prvým. 

Z pohľadu delikventného správania ich ale môžeme označiť ako recidivistov. Priemerný vek spáchania 

prvého trestného činu u týchto piatich adolescentov bol 14 rokov, pričom najnižší vek bol 12 rokov 

a najvyšší vek 16 rokov. V rodinnej anamnéze štyroch adolescentov bola prítomná kriminálna záťaž 

u rodičov alebo blízkych osôb. V osobnej anamnéze boli identifikované opakované pobyty v rôznych 

zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy. Dvaja participanti mali nariadenú ústavnú výchovu 

a štyria uloženú ochrannú výchovu, pričom dvaja z nich boli umiestnení na oddelení špecializovanom na 

výchovno-liečebnú starostlivosť pre deti s extrémnymi poruchami správania (označované aj ako EPCHO) 

s najprísnejším režimom. Dvaja participanti absolvovali aj pobyt v detskom domove a jeden participant bol 

v pestúnskej starostlivosti. Priemerný vek participantov bol 17,1 rokov.  

Výsledky a interpretácia 

Traja participanti (n=6) na základe vlastnej retrospektívnej atribúcie uvádzali priamu súvislosť medzi ich 

pobytom v rezidenciálnom zariadení a spáchaním trestného činu/trestných činov.  

B: „bol som v pasťáku (pozn. autorky – výchovný ústav), to bola príprava na kriminál ... to skoro väčšina tu 

týchto ľudí, skoro všetci boli v pasťáku odtiaľ“ 

Za najrizikovejší faktor na základe výpovedí piatich participantov považujeme absenciu protidrogovej 

liečby, prípadne možnosť získania a požívania drog i počas pobytu v rezidenciálnom zariadení. Drogová 

závislosť adolescentov totiž bola najčastejším dôvodom ich útekov a taktiež príčinou ich majetkovej trestnej 

činnosti, ktorá bola zameraná na získanie finančných prostriedkov na nákup drog.  

A: „on utekal skôr kvôli drogám a ja som tiež utekal kvôli drogám“ 
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Druhým najrizikovejším faktorom na základe počtu výpovedí participantov (4) je negatívny príklad, resp. 

vplyv rovesníkov v rezidenciálnej inštitúcii, ktorý však nemal priamu súvislosť so spáchaním trestného činu 

formou spolupáchateľstva. V dvoch prípadoch však adolescenti utiekli z výchovného ústavu spoločne 

s rovesníkom čo bolo u participantov vzhľadom na frekvenciu ich útekov klasifikované ako trestný čin 

marenia výkonu úradného rozhodnutia a na základe spáchania aj iného trestného činu na úteku avšak už nie 

v spolupáchateľstve im bol uložený úhrnný trest odňatia slobody nepodmienečne. Negatívny vplyv 

rovesníkov podľa participantov častejšie viedol ku delikventnému správaniu adolescenta v zmysle straty 

pozitívnej životnej perspektívy (E: „všetci mi hovorili, že ja nedopadnem dobre, a že sa nikdy nezmením“), 

minimalizovania jeho zábran a premyslenej (najmä majetkovej) trestnej činnosti.  

B: „tam sú rovnakí ľudia ako tu, akurát, že ten režim ...“ 

Dvaja z participantov negatívny príklad uviedli aj v súvislosti s procesom reedukácie, čo argumentovali 

vplyvom negatívneho vzoru vychovávateľa alebo negatívneho príkladu vo filme Bastardi a ich snahou 

prekonať proklamované správanie.     

L: „mladí, proste mladí debilovia, 15 rokov, 14, 16, frajeri zo seba sme robili, preháňali sme to, preháňali, 

potom sme tam videli film Bastardi, tak sme chceli byť zrazu väčší frajeri, no a preháňali sme to, no ale furt 

viac a viac a viac, potom už to bolo, že proste neviem, už strašné“    

Tretím najrizikovejším faktorom je na základe analýzy výpovedí participantov nedôslednosť 

vychovávateľov v procese reedukácie a nedostatočné zabezpečenie objektu, resp. voľný režim inštitúcie. 

R: „to bol taký pasťák, že furt som bol vonku, sám napríklad, furt som volal domov, furt som bol na počítači, 

každý deň ... my sme tam skoro nemali ani mreže, tam bol plot, že som ... že by som ho proste prekročil ... 

keď už to má byť pasťák, tak nech je to pasťák, tam sa utekalo tak, že som išiel na raňajky napríklad, 

najedol som sa a proste som si vzal tašku s vecami na chrbát a proste som len tak odišiel a šiel som 

pomaličky a nikto za mnou „nevoňal“ až potom som videl, že ma hľadali vychovávatelia autom. Ja som stal 

na zastávke a som videl, že už ma tri auta hľadajú.“ 

Naopak, spravodlivosť, dôslednosť a prísnosť označili dvaja participanti za protektívny faktor rezidenciálnej 

starostlivosti. 

R: „podľa tých známok, že oni to nemuseli robiť proste, oni to mohli prehliadnuť tu žiacku a proste nás 

normálne dať na vychádzku, ale proste nie, že dostali ste päťku, tak za to ste neišiel von alebo ste, ja 

neviem, upratal niečo alebo tak, proste niečo také. Keď ste povedal trebárs sprosté slovo, tak vám strhol 

z vreckového korunu za jedno sprosté slovo. Ja som trebárs nemal tri mesiace ani jednu korunu vreckové. 

Ale potom to pomohlo, pomohlo to veľmi.“      
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D: „aj učiteľky má podporovali od malička. Som tam bol od 12 rokov do 15 a za tie tri roky vždy ma k tomu 

(k športovaniu) nútili. Napríklad, ja som bol lenivý a ja som bol za to aj rád, teraz som za to úplne rád, lebo 

keby som bol doma, tak by som ani nevedel, čo je to volejbal, čo je to bežkovanie, čo je to futbal. Ja som to 

doma vôbec nevedel, ja som robil úplne kraviny.“ 

Za najvýznamnejšie protektívne faktory však participanti (3) označovali rovnako možnosť osvojenia si 

nových zručnosti a schopnosti v podobe sebaobslužných činnosti, hygienických návykov, domácich prác i 

športových zručnosti a sociálnu oporu poskytovanú vychovávateľom.  

E: „v tom pasťáku, tak tam mi tiež pomôžu, tam mi aspoň vysvetlia nejaké veci“  

R: „proste vzťah k nejakému vychovávateľovi ... že boli dobrí, proste ... to trebárs, že chceli pre nás dobre.“ 

D: „napríklad, keď som bol v pasťáku, tak som nevedel, zo začiatku, keď som tam bol, tak som napríklad 

nevedel strieľať, akože zo vzduchovky. Pán riaditeľ ma tam naučil proste všetko, ako si mám k tomu ľahnúť, 

ako mám zavrieť oko a všetko“  

Považujeme za dôležité uviesť, že význam sociálnej opory poskytovanej vychovávateľom nestrácal na 

svojej hodnote u jedného participanta ani vo väzení. To sa prejavilo najmä pri neosobnej odpovedí 

vychovávateľky na list participanta, ktorý mal participant v rámci resocializačného programu adresovať 

blízkej osobe po dosiahnutí svojich prvých úspechov v rámci výkonu trestného opatrenia odňatia slobody. 

Uvedený participant pritom nechcel kontaktovať svojich rodičov ani starých rodičov, ale svoju 

vychovávateľku vo výchovnom ústave. 

D: „napísal som pani vychovávateľke, čo ma tam mala, akože na skupine. No, akože odpísala mi, ale akože 

odsekli ma, že ich to nezaujíma, rakovina ... akože pozdravuje ma a tak, ale odsekla ma, že (,) akože pán 

riaditeľ, akože bol tam jeho podpis, že je na mňa akože hrdý, že v tom pokračujem a tak (z) no, proste mi 

naznačil tým, že nech mu nepíšem druhýkrát také kraviny.“  
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Tabuľka 1 Protektívne a rizikové faktory rezidenciálnej starostlivosti z perspektívy adolescentov vo väzení  

A. Retrospektívne porozumenie protektívnych faktorov rezidenciálnej starostlivosti 

 Participanti 

 D  L  E  A R B 

1. Možnosť vzťahovej osoby 

      1.1 sociálna opora *  *  *  

2. Výchovný režim 

      2.1 spravodlivosť *    *  

      2.2 prísnosť a dôslednosť  *    *  

2. Osvojenie si nových zručnosti a schopnosti 

(sebaobslužné činnosti, domáce práce, športové zručnosti)  
*  *  *  

B. Retrospektívne porozumenie rizikových faktorov rezidenciálnej starostlivosti 

 Participanti 

 D  L  E A R B 

1. Výchovný režim 

1.1 Nedostatočné zabezpečenie objektu –  

voľný režim 
 *  *  * 

1.2 Nedôslednosť   * * *   

1.3 Negatívny príklad 

- rovesníkov *  * *  * 

- v procese reedukácie   *  *   

1.4 Absencia protidrogovej liečby/možnosť    

získania drog  
* *  * * * 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Diskusia 

Výsledky nami realizovaného prieskumu sú čiastočne konzistentné s výsledkami štúdii autorov 

prezentovaných v teoretických východiskách príspevku. Na základe ich vzájomnej komparácie 

konštatujeme, že v rámci nášho prieskumu sa v súvislosti s rizikovými faktormi najviac potvrdil negatívny 

vplyv rovesníkov v rezidenciálnej starostlivosti (Matoušek 1999; Barnes et al. 2006; Bowman et al. 2007; 

Melkman 2015). Tento faktor v našom prieskume úzko súvisel s faktorom nedostatočného zabezpečenia 

objektu, resp. voľného režimu výchovného ústavu, ktorý je ekvivalentný situačným faktorom, ktoré 

uvádzajú Shoemaker (1996), Farrington (1998) a Hill (2002). Uvedené výsledky prieskumu korelujú i 

s kriminalistickou teóriou kontroly, podľa ktorej k deviácii (delikvencii a kriminálnemu konaniu) dochádza 

vo chvíli absencie dostatočnej kontroly. Za kontrolu sa pritom nepovažuje iba represia alebo autoritatívne 

vymáhaná poslušnosť, ale aj jemnejšie mechanizmy, ktoré jedinca pútajú k spoločnosti a to pozitívna 

emocionálna väzba na nekriminálnych jednotlivcov alebo inštitúciu či úspech, uznanie a pod. (Hirschi 1969, 

In: Mazák 2014). V tejto súvislosti sa v rámci nášho prieskumu potvrdili ako rizikový faktor nedôslednosť 

v rámci výchovného režimu rezidenciálnej inštitúcie i nevhodný príklad nielen na strane rovesníkov, ale aj 

v procese reedukácie. Adamík Šimegová (2011) v tejto súvislosti uvádza, že nefunkčnosť anticipácie trestu 



120 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

u agresora upevňuje antisociálne postoje a celkovú pripravenosť na trestnú činnosť, ktorá sa prejavuje 

pokračujúcim a často i stupňujúcim sa konaním. Analogický ako protektívny faktor rezidenciálnej 

starostlivosti sa v tejto súvislosti v rámci nášho prieskumu potvrdila spravodlivosť, prísnosť, dôslednosť 

v rámci výchovného režimu inštitúcie a možnosť vzťahovej osoby – sociálna opora. To zodpovedá i 

výsledkom štúdie Palaretiho a Bertiho (2009) o význame kvality vzťahu adolescentov s dospelými 

v rezidenciálnej starostlivosti, kvality relačnej klímy komunity a podpore prosociálnych aktivít, ale aj štúdie 

autorského kolektívu pod vedením Aguilar-Vafaie (2011), ktorý potvrdil význam psychosociálnych 

kompetencií ľudských zdrojov rezidenciálnej starostlivosti a to najmä pomoci, starostlivosti a prosociálneho 

správania. Naopak, v rámci nášho prieskumu sa ako protektívneho faktoru rezidenciálnej starostlivosti 

nepotvrdil vplyv religiozity. Piati participanti sa nepovažovali za veriacich, neabsolvovali náboženskú 

výchovu, nenavštevovali spoločenstvo veriacich, ani v súčasnosti väzenskú kaplnku a rovnako ani 

neprejavujú záujem o duchovnú službu. Iba jeden z participantov sa považoval za veriaceho a na predlaktí 

mal vytetovaný ruženec. Svoje tetovanie však odôvodňoval primárne tradíciou v ich komunite a viera pre 

neho nebola protektívnym ani podporným faktorom. V tejto súvislosti je však potrebné zohľadniť i to, 

že Česká republika je krajinou s nízkym množstvom ľudí deklarujúcich príslušnosť k cirkvi alebo k 

náboženskej spoločnosti a v rámci Európy ma druhý najnižší podiel občanov hlásiacich sa k nejakému 

náboženstvu. V rámci nášho prieskumu sa nepotvrdil dostatočne ani rizikový faktor dĺžky pobytu 

v rezidenciálnej inštitúcii. Aj napriek tomu, že sa v osobnej anamnéze participantov nášho výberového 

súboru potvrdili dlhodobé pobyty v rezidenciálnych inštitúciách, participanti v rámci retrospektívnych 

atribúcii za rizikový faktor v tejto súvislosti uvádzali nutnosť pobytu v rezidenciálnom zariadení bez zjavnej 

významnosti dĺžky ich pobytu v týchto inštitúciách. Zistený výsledok prieskumu zodpovedá teórii 

Rosenthalovému efektu a teórii amerického sociológa Beckera o deviantnej identite jedinca. Deviantná 

identita jedinca sa podľa Beckera (1963) začne u jednotlivca rozvíjať pod vplyvom jeho označenia ako 

deviantnej osoby, jeho umiestnenia do špecifickej – prevažne totálnej inštitúcie čím dochádza k sekundárnej 

deviácii a rozvoju deviantnej kariéry. Aj keď v súvislosti s dĺžkou pobytu v rezidenciálnej starostlivosti ako 

rizikového faktoru autori Czápow, Jedlewski (1981) a Matoušek (1999) uvádzajú zníženú schopnosť 

adaptácie jedinca na civilný život a osamostatnenia sa, v rámci nášho prieskumu participanti v kontexte 

rezidenciálnej starostlivosti označovali ako protektívny faktor práve možnosť osvojenia si nových zručnosti 

a schopnosti. V rámci nášho prieskumu sa nám však nepodarilo potvrdiť priamu súvislosť nadobudnutia 

zručnosti a schopnosti v rámci rezidenciálnej starostlivosti s ich adaptáciou na civilný život a ich 

osamostatnenie sa a to v dôsledku toho, že všetci participanti do výkonu trestného opatrenia odňatia slobody 

nastúpili z prebiehajúceho (resp. útekom prerušeného) výkonu ústavnej alebo ochrannej výchovy. V rámci 

prieskumu participanti taktiež vôbec neuvádzali rodičovskú podporu, resp. jej absenciu ako protektívny 

alebo rizikový faktor rezidenciálnej starostlivosti. To môže byť dôsledkom ich konceptov, resp. mentálnych 

konštruktov, ktoré rezidenciálnu starostlivosť a rodičovskú podporu nepovažujú za rovnocenné alebo 

komplementárne. Súčasne je potrebné brať do úvahy, že rodina a rodinná výchova je častou príčinou 
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umiestnenia jedinca do rezidenciálnej starostlivosti. Na strane druhej, vzhľadom na východiskovú 

konštruktivistickú tézu pri plánovaní a realizácii nášho prieskumu musíme konštatovať, že to, že participanti 

spontánne neprisudzovali význam rodičovskej podpore v súvislosti s rezidenciálnou starostlivosťou 

nedevalvuje jej vplyv ako protektívneho faktoru. Dôkladnejšie poznanie vplyvu rodičovskej podpory ako 

protektívneho faktoru si podľa nášho názoru vyžaduje jednak identifikáciu a deskripciu konceptov 

a mentálnych konštruktov participantov v tomto kontexte, orientáciu výskumníka na túto oblasť 

a v neposlednom rade i poznanie možnosti spolupráce rodiny a rezidenciálnych inštitúcií. Ak však 

vychádzame z rodinnej anamnézy našich participantov, potencionálny protektívny vplyv rodinnej podpory 

sa u participantov nejaví ako veľmi reálny. Práve naopak, na našom výberovom súbore sa potvrdila 

kriminálna záťaž na strane rodičov u štyroch participantov (n=6) a preto môžeme predpokladať nízky podiel 

rodinnej podpory na efektívnej reedukácii a resocializácii adolescenta. Rodina v tejto súvislosti skôr 

nadobúda charakter rizikového faktora delikvencie na úrovni jednotlivcov tak, ako to prezentujú 

kriminalistické, vývinové i klinické štúdie. Význam rizikového faktoru skôr na individuálnej úrovni, než na 

strane rezidenciálnej starostlivosti je v odbornej literatúre a štúdiách prezentovaný aj v súvislosti s drogovou 

závislosťou jednotlivcov. V rámci nášho prieskumu sa však absencia protidrogovej liečby, resp. možnosť 

získania drog potvrdila ako rizikový faktor rezidenciálnej starostlivosti. Možnosť a tiež pretrvávajúca 

potreba získania drog, ktorá odzrkadľuje absenciu cielenej protidrogovej liečby, resp. intervencie spolu 

s nedostatočným zabezpečením objektu a nedôslednosťou výchovného režimu podľa nášho názoru do 

značnej miery korelujú s rizikovým faktorom situačných faktorov (pozri vyššie štúdie autorov Shoemaker 

1996; Farrington 1998; Hill 2002) práve na úrovni jednak jednotlivých rezidenciálnych inštitúcii, ale aj na 

úrovni systému rezidenciálnej starostlivosti. V rámci nášho prieskumu sa tiež nepotvrdilo ako protektívny 

faktor rezidenciálnej starostlivosti podnecovanie a podpora orientácie jedinca na budúcnosť. Je však 

potrebné uviesť, že identifikáciu tohto faktoru do značnej miery determinoval i charakter nášho prieskumu. 

Na strane druhej, sa v súvislosti s týmto faktorom potvrdila čiastočná korelácia s vplyvom rovesníkov ako 

rizikového faktoru, ktorý viedol ku delikventnému správaniu adolescenta v zmysle straty pozitívnej životnej 

perspektívy (E: „všetci mi hovorili, že ja nedopadnem dobre, a že sa nikdy nezmením“).  

Záver  

Uvedené výsledky prieskumu nemožno vzhľadom na veľkosť výberového súboru zovšeobecniť, avšak 

zastávame názor, že bez poznania rizikových a protektívnych faktorov na úrovni kvalitatívnej deskripcie 

nemožno dostatočne efektívne plánovať možnosti reedukácie i prevencie. Melkman (2015) zastáva názor, že 

intervenčné úsilie by malo byť zamerané skôr na rizikové faktory než na ochranné faktory vzhľadom na ich 

obmedzený vplyv. K názoru Melkmana sa prikláňame avšak iba v súvislosti s absenciou zámernej a 

cieľavedomej protidrogovej liečby v rámci rezidenciálnej starostlivosti. Primárne zastávame názor, že v 

rámci rezidenciálnej starostlivosti sa opomína význam značného protektívného potenciálu ľudských zdrojov 

a ich psychosociálnych kompetencii – vychovávateľov a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov 
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rezidenciálnych inštitúcii. Z toho dôvodu je naším zámerom apelovať práve na pedagogických a ďalších 

odborných zamestnancov s pripomenutím ich kľúčovej roly pri reedukácii a resocializácii dieťa alebo 

adolescenta a významu korektívnej emočnej skúsenosti pre túto skupinu detí a adolescentov v rezidenciálnej 

starostlivosti. I na základe výsledkov prieskumu tiež odporúčame v rezidenciálnej starostlivosti podporiť a 

rozvíjať cieľavedomý a systematický proces redefinovania a formovania pozitívnej osobnej identity 

jednotlivca prostredníctvom posilňovania pozitívnych vzorcov správania a jeho orientácie na budúcnosť. 

Zastávame názor, že tým sa súčasne eliminuje vplyv rizikového faktoru kolektívu osobnostne homogénnych 

rovesníkov. Uvedené odporúčania si však podľa nášho názoru v kontexte rezidenciálnej starostlivosti 

vyžadujú i kreovanie programov vzdelávania pre rozvoj a aktualizáciu profesionality v rámci 

pregraduálneho, postgraduálneho i kontinuálneho vzdelávania pedagogických a ďalších odborných 

zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie. 
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DESKRIPCIA VYBRANÝCH KATEGÓRII ŽIVOTNEJ SPOKOJNOSTI DETÍ 

V REEDUKAČNÝCH CENTRÁCH 

DESCRIPTION OF THE SELECTED LIFE SATISFACTION TOPICS OF CHILDREN IN RE-

EDUCATIONAL CENTRES 

Jarmila Žolnová 

 

Abstrakt 

Štúdia reflektuje aktuálny stav vnímania životnej spokojnosti u detí umiestnených do reedukačných centier. 

Analyzuje zistenia domácich výskumov v tomto kontexte. Pedagóg aktívne a cieľavedome rozvíja 

kompetencie detí v príprave na povolanie a spôsobe trávenia voľného času. Vyjadrenie subjektívnej 

spokojnosti detí v reedukačných centrách má nižšiu štatistickú hodnotu ako je to u detí v rodinách. Toto 

poznanie autorka popisuje a vyvodzuje odporúčania do praxe. 

 

Abstract 

Study reflects current state of the life satisfaction perception in children placed in the re-educational centres. 

Moreover, it analyses findings from the national and foreign researches in the area, which are supplemented 

by the research results. Author supposes that for the active professional competencies development in 

children it is necessary to know the state of satisfaction with the professional training and preparation and 

the leisure time activities. Author describes this finding and draws the recommendations for practice. 

 

Teoretické východiská 

Svetová zdravotnícka organizácia sa od roku 1982 usiluje o komplexný prístup ku kvalite života 

interkultúrnym projektom WHOQOL (World Health Organisation – Quality of Life –Svetová zdravotnícka 

organizácia – Kvalita života). WHOQOL definovala kvalitu života ako ponímanie vlastného miesta v 

živote, v kontexte s kultúrnymi a hodnotovými systémami. Zahŕňa v sebe rozsah telesného a psychického 

zdravia, stupeň nezávislosti, sociálnych vzťahov a vzťahov k prostrediu, v duchovnej oblasti vzťah k 

náboženstvu a osobnú vieru jedinca (Doležalová, Ondráková a Nowosad, 2011). Objektívne ukazovatele a 

udalosti prechádzajú v konečnom dôsledku naším individuálnym filtrom, vďaka ktorému má životná 

udalosť na rôznych ľudí rôzny emočný vplyv a býva vnímaná i interpretovaná odlišne. Adekvátna percepcia 

a interpretácia reality je jedným z primárnych ukazovateľov psychického zdravia a realistického, 

racionálneho spôsobu myslenia. Je základným predpokladom na prežitie kvalitného a spokojného života 

(Kondáš, 1994). Prežívanie spokojnosti, zvládanie prekážok, dosahovanie kvalitných cieľov považujeme za 

cestu pozitívneho vývinu jednotlivca. Kvalita života je hodnotená podľa osobných cieľov a ich dosiahnutím 

a cestou k ich dosiahnutiu. Lehmanov (Macejková a kol., in Verešová 2009) model kvality života je 

chápaný ako riadiaci mechanizmus celého procesu. Podporuje to aj triviálny fakt, že väčšina ľudí má veľkú 
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schopnosť udržiavať svoju úroveň životnej spokojnosti na relatívne stabilnej úrovni prostredníctvom 

kognitívnych i konatívnych aktivít, a to i pri stále sa meniacich podmienkach.  

Životnú spokojnosť môžeme vo všeobecnosti definovať ako subjektívny zážitok, ktorý sa vzťahuje 

k potrebám jedinca. Ku konceptu životnej spokojnosti pristupujú autori (Hnilicová a Bencko, (2005) a 

Vaďurová a Mühlpacher, (2005)) z dvoch hľadísk. Objektívne hľadisko je vymedzené splnením 

požiadaviek, týkajúcich sa materiálnych a sociálnych požiadaviek života, ako výsledok súhry sociálnych, 

ekonomických zdravotných a environmentálnych podmienok ovplyvňujúcich život ľudí pričom objektívna 

zložka obsahuje kultúrne a spoločenské aspekty objektívneho blahobytu. Uvádzajú ich pod spoločným 

názvom objektívna kvalita života. Subjektívna kvalita života pozostáva zo všeobecnej spokojnosti jedinca, 

zo vzťahu k jeho osobným cieľom, k očakávaniam, záujmom, hodnotám a životnému štýlu vôbec. Uvedená 

zložka vyjadruje spokojnosť so zmenenými oblasťami života a dôležitosť, ktorú im jedinec prisudzuje a 

premieta sa v subjektívnej kvalite života (Kordáčová, 2012). Subjektívne a objektívne ukazovatele životnej 

spokojnosti sa v rámci jednotlivých pojmov môžu prelínať. Miesto objektívneho ukazovateľa nemusí byť 

hodnotené len pomocou objektívnych charakteristík daného miesta, ale aj prostredníctvom percepcie týchto 

charakteristík miestnymi obyvateľmi (Vaďurová a Mühlpacher, 2005). Spokojnosť a subjektívna pohoda sú 

v trojakom vzťahu. Spokojnosť je považovaná za komponent, faktor a mediátor subjektívnej pohody. 

Spokojnosť má teda špecifické postavenie, je indikátorom subjektívnej pohody a súčasne aj pôsobiacim 

činiteľom sprostredkujúcim zmeny subjektívnej pohody. Je chápaná ako subjektívny, individuálny aspekt 

kvality života predstavujúci interné psychologické procesy človeka, ktoré môžeme zastrešiť pojmom 

životná spokojnosť. Vzťahuje sa na kognitívne, posudzovacie procesy, ide o globálne hodnotenie kvality 

života podľa osobou zvolených kritérií. Jednotlivé subjektívne úsudky sú závislé na porovnaní podmienok 

jedinca o ktorých je presvedčený, že sú ideálnymi alebo vhodnými v porovnaní so štandardom (Čmáriková, 

2016). Džuka (2016) v konštruktoch kvalita života a subjektívna pohoda nachádza zhodnosť a podobnosť. 

Zhodnosť: kognitívny komponent subjektívnej pohody - spokojnosť so životom v špecifických oblastiach je 

takmer identický so subjektívnou kvalitou života. Podobnosť: subjektívna povaha obsahu obidvoch 

konštruktov a predpokladaný homeostatický mechanizmus regulácie. Domnieva sa, že pri sú časnej úrovni 

poznania obidva konštrukty - subjektívnu pohodu a subjektívnu kvalitu života možno naplniť odlišným 

obsahom. Odlišnosť je v tom, že afektívne hodnotenie je typické pre subjektívnu pohodu, kognitívne 

hodnotenie je charakteristické pre subjektívnu kvalitu života a jeho základom je psychická vyváženosť. 

Citovaný autor navrhuje pri meraní rozlišovať: objektívnu kvalitu života - objektívne podmienky života, 

subjektívnu kvalitu života – na základe individuálneho úsudku hodnotené podmienky života a subjektívnu 

pohodu – emocionálnym systémom hodnotené podmienky vlastného života.  

Životná cesta jedinca je sledom mnohých paralelne prebiehajúcich aktivít. Vytvárajú zložitú sieť, v ktorej je 

potrebné sústrediť pozornosť na oblasť sociálnych vzťahov a s nimi spojené činnosti, ktoré sú subjektívnym 

ukazovateľom prežívania, vytvárajúce sa v objektívnych životných podmienkach.  



128 |  z o  z a r i a d e n i a  d o  s a m o s t a t n é h o  ž i v o t a  

 

Ukazovateľom kvality života je primerané vzdelanie. Kvalifikovaný mladý človek má viac šancí uplatniť sa 

na trhu práce s lepším ohodnotením. Vyššie vzdelanie znamená viac možností osobnostného rozvoja. Aj 

preto je potrebné vytvárať podmienky pre rovnosť prístupu k vzdelaniu (Blaško, 2012). Mladí ľudia 

spokojnosť so životom zameriavajú na hodnoty, ako sú láska, zdravie, šťastie, vzdelanie, múdrosť, dobro 

(Sejčová, 2006). Získanie vzdelania je ukončením jednej etapy života a naplnením životného cieľa. Hodnota 

vzdelania je vytváraná výchovným prostredím rodiny, školy a spoločnosťou.  

Veľkú spokojnosť s pobytom v diagnostickom i reedukačnom centre v prieskume Pétiovej (2011, s. 10) 

vyjadrilo 4,5 % detí, „pretože si uvedomili, že v diagnostickom alebo reedukačnom centre sa majú lepšie 

než doma“. Až 39,0 % detí prejavilo čiastočnú spokojnosť. Pobyt v centre majú nariadený a musia ho 

absolvovať. Výraznú nespokojnosť prezentovalo 16,1% opýtaných, ktorí zároveň priznali, že myslia len na 

to, ako pôjdu z tohto zariadenia preč. 

Rozdiel životnej spokojnosti detí v závislosti od emočného vzťahu a výchovného riadenia v rodine 

poukazuje na fakt, že mladiství vnímali emočný vzťah podľa rodičov ako záporný, čo odôvodňovali tým, že 

„konflikty vznikajú hlavne kvôli používaniu pravidiel, zákazov, príkazov, ktoré dospievajúci pokladá za 

neodôvodnené a príliš obmedzujúce“ (Uhláriková, 2010, s. 31 - 32). Vnímaný pocit šťastia u detí s 

problémami vo vzťahoch významne závisí na množstve spoločne stráveného voľného času v rodine. 

Vnímanie šťastia u detí sociálne exkludovaných významne súvisí s pohľadom do budúcností, spokojností so 

sebou samým, so svojím životom. Deti, ktoré sa tešia na budúcnosť sú so sebou spokojne, a cítia sa šťastné 

(Hodačová, Hlaváčková, Csémy, Šmejkalová a Čermáková, 2011). 

Řehulková a Řehulka (2008) uvádzajú, že kvalitu života českých adolescentov negatívne ovplyvňujú nízke 

hodnoty spirituálnych faktorov. Ide o absenciu konkrétneho životného plánu, orientovanie sa na komerčné 

hodnoty, jednoduché materiálne zážitky a naivitu v hľadaní transcendentálnych hodnôt.  

Výskumný problém 

Deti s poruchami správania majú nereálne predstavy o ďalších úlohách v živote. Avšak často rodičia nie sú 

tými, ktorí by životné ciele deťom ukazovali svojím spôsobom života. A preto odpovede na témy o ďalšom 

smerovaní v živote hľadajú medzi rovesníkmi, staršími deťmi, ktoré samy prechádzajú obdobím hľadania 

zmyslu života. Chýbajúca podpora zdravého prostredia je nahrádzaná kohortou, ktorá má iné zámery, ako je 

prežívanie kvalitného života. Falošná „láska, pomoc, bezpečie“ vedie k nežiaducemu správaniu dieťaťa. 

Problémové správanie sa u dieťaťa zacykluje a upevňuje. Životné skúsenosti menia hodnoty, vnímanie, 

postoje. Deti, ktoré prichádzajú do reedukačného centra, majú za sebou životné skúsenosti, keď zažívali 

bolesť, trápenie. Reedukačné centrum je miestom, kde deti s podporou odborného personálu poznávajú 

svoje „ja“ spoločensky akceptovateľne a rozvíjajú ho do vyšších kvalít. Zaujíma nás, ako sú deti v 

reedukačných centrách spokojné so spôsobom trávenia voľného času? Ako hodnotia svoju profesionálnu 
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prípravu? Vnímajú tieto ukazovatele subjektívnej pohody rovnako ako rovesníci, ktorí žijú v rodinách a 

vzdelávajú sa na stredných školách hlavného prúdu? 

Výskumné súbory, metóda  

Skupinu respondentov tvorili deti s poruchami správania z reedukačných centier a deti stredných odborných 

škôl hlavného prúdu. Výberový súbor reprezentovalo 129 detí, t. j. 56, 09 % zo základného súboru. Išlo o 

chlapcov a dievčatá zo stredných odborných škôl pri reedukačných centrách. Kritériom výberu detí do 

súboru bolo štúdium na strednej odbornej škole pri reedukačnom centre. Druhým kritériom bol intelekt detí, 

pohybujúci sa v pásme normy. Vek respondentov sa pohyboval od 16 – 19 rokov. Priemerný vek 

respondentov bol 17,5 roka. Kontrolný súbor bol zložený z detí stredných odborných škôl hlavného prúdu v 

počte 101. Išlo o chlapcov a dievčatá približne rovnakého študijného zamerania vo výberovom súbore 

(krajčírka, automechanik, stolár). Kritériom bolo, že respondent navštevoval strednú odbornú školu. 

Priemerný vek respondentov bol 16,8 roka. 

Metodika výskumu je založená na stratégiách deskriptívnej analýzy a komparácie premennej životnej 

spokojnosti detí s poruchami správania z reedukačných centier, t. j. výberový súbor s premennými životnej 

spokojnosti detí na strednej odbornej škole bežného typu, čo predstavuje kontrolný súbor. 

Zber dát bol uskutočnený dotazníkovou metódou. Autormi Dotazníka životnej spokojnosti sú Fahrenberg, a 

kol. (2001), do českej verzie ho preložili Rodná a Rodný (2001). Jeho prvoradým cieľom je posúdenie 

celkovej životnej spokojnosti a diferenciácia pri posudzovaní kategórii vytvárajúcich celkovú životnú 

spokojnosť. V príspevku prezentujeme výsledky z kategórie príprava na budúce povolanie a voľný čas. 

Odpovede na jednotlivé výroky respondenti zaznamenali využitím Lickertovej škály, tzn. vyjadrenie stupňa 

spokojnosti či nespokojnosti s výrokmi týkajúcimi sa postoja k siedmim výrokom v každej kategórii. 

Vyjadrený postoj získaval číselné hodnoty: veľmi nespokojný (1), nespokojný (2), skôr nespokojný (3), ani 

spokojný, ani nespokojný (4), skôr spokojný (5), spokojný (6), veľmi spokojný (7). V každej kategórii bolo 

možné dosiahnuť maximálny možný počet bodov 49 a minimálny počet bodov 7. Štatistickú významnosť 

sme zisťovali parametrickým t-testom, so štatisticky významnými rozdielmi na hladine významnosti 0,05 

(p<0,05) a 0,01 (p<0,01). 

Výsledky a ich interpretácia 

Komparácia priemerov závislých premenných životnej spokojnosti majú výpovednú hodnotu v 

reedukačných centrách. Zmiernenie alebo odstránenie negatívnejšieho vnímania premenných životnej 

spokojnosti pozitívnym smerom môže prispieť k zlepšeniu životnej spokojnosti detí v reedukačnom centre a 

v konečnom dôsledku môže dôjsť aj k zlepšeniu procesu reedukácie v reedukačných centrách. Na 

verifikovanie štatistickej významnosti sme použili parametrický t-test.  
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Tabuľka 1 Analýza a komparácia životnej spokojnosti detí v premennej príprava na budúce povolanie 

výberového súboru a kontrolného súboru  

Premenné 
A.M. S.D. t-test 

VS  KS  VS KS  p 

1 4,85 5,19 1,82 1,56 0,13 

2 4,02 5,30 1,94 1,44 0,00•• 

3 4,73 4,99 1,81 1,49 0,25 

4 4,77 5,28 1,67 1,24 0,01• 

5 4,44 5,08 1,89 1,40 0,00•• 

6 4,49 5,26 1,79 1,34 0,00•• 

7 4,18 5,22 1,84 1,43 0,00•• 

•-p<0,05; ••-p<0,01             (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Legenda:  

1 –  So svojím postavením v triede som... 

2 –  Keď myslím na to, aká je moja budúcnosť vo vyštudovanom odbore, som... 

3 –  S úspechmi, ktoré dosahujem v škole, som...   

4 – S možnosťami, ako prejaviť svoje schopnosti a vedomosti v odbore, som... 

5 – S atmosférou/klímou v triede som... 

6 – Čo sa týka mojich povinnosti a záťaže v príprave na budúce povolanie, som... 

7 –  S pestrosťou, ktorú mi ponúka príprava na budúce povolanie, som...  

A.M. – aritmetický priemer, S.D. – štandardná odchýlka, VS – výberový súbor, KS – kontrolný súbor  

V premennej príprava na budúce povolanie komparáciou obidvoch súborov sa preukázala štatistická 

významnosť vo výrokoch 2, 4, 5, 6, 7. Vyššiu spokojnosť (v dotazníku „skôr spokojný“) vnímajú deti v 

školách hlavného prúdu (kontrolný súbor). Vyššie vnímanie spokojnosti kontrolným súborom je dané 

vlastným a širokým výberom prípravy na budúce povolanie. Spokojnosť v danej premennej sa prejavuje aj 

možnosťou využitia prípravy študijného odboru do budúcnosti, s možnosťou preukázania svojich schopností 

a vedomostí v odbore, spokojnosťou s klímou v triede, s povinnosťami a záťažou v príprave na budúce 

povolanie a konečnou pestrosťou samotnej prípravy. Opierame sa o tvrdenia Sekeru (2008), ktorý 

poukazuje na potrebu možnosti výberu študijného odboru z ponúkaných odborov. Tu vzniká otázka, či deti 

v škole pri reedukačnom centre študujú v odbore, ktorému sa naozaj chcú v budúcnosti venovať a pracovať 

v ňom. Súbežne si môžeme klásť aj otázku, aký je ich reálny záujem o profesionálnu prípravu. Usudzujeme 

teda, že deti v škole pri reedukačnom centre by boli spokojnejšie (v dotazníku životnej spokojnosti záver 

výsledku pozostával zo škály „ani spokojný/ani nespokojný“), keby mali širšiu možnosť výberu z odborov 

budúceho povolania. Aplikovanie stratégií rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti v edukačnom 

procese, ako je afektívne prežívanie, kognitívne zvládanie situácií a regulácie správania spojených s 
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tvorivým myslením, je prístupom rozvíjania „tvorivosti, hodnotiaceho myslenia, nonkognitívnych funkcií“ 

(Zelina, 1996, s. 21, 222). 

Tabuľka 2 Analýza životnej spokojnosti detí v premennej voľný čas výberového súboru a kontrolného 

súboru 

Premenné 

A.M. S.D. t-test 

VS KS VS KS p 

1 4,76 5,30 1,76 1,59 0,01• 

2 4,54 5,66 1,83 1,33 0,00•• 

3 4,72 5,76 1,87 1,29 0,00•• 

4 4,62 5,88 1,98 1,22 0,00•• 

5 4,03 5,85 2,24 1,29 0,00•• 

6 4,40 5,83 1,86 1,24 0,00•• 

7 4,64 5,77 1,91 1,41 0,00•• 

•-p<0,05; ••-p<0,01         (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Legenda:  

1 –  S dĺžkou času venovaného svojej mimoškolskej činnosti som ... 

2 – S možnosťou trávenia svojho voľného času som...  

3 – S kvalitou odpočinku, ktorý mi prináša voľný čas a víkendy, som.... 

4 –  S množstvom voľného času, ktorý mám k dispozícii pre svoje koníčky a záľuby, som... 

5 – S časom, ktorý môžem venovať svojim blízkym osobám a priateľom, som...    

6 – S pestrosťou trávenia svojho voľného času som.... 

7 – Keď myslím na to, koľko uvoľnenia mi prináša môj voľný čas, som... 

A.M. – aritmetický priemer, S.D. – štandardná odchýlka, VS – výberový súbor, KS – kontrolný súbor  

Adekvátne vyplnenie voľného času plní funkciu prevencie sociálno-patologických javov. V premennej 

voľný čas možnosť využitia voľného času, jeho dĺžky, kvality odpočinku, ktorý voľný čas prináša, pestrosť 

vyplnenia voľného času sa pohybuje v štatistickej významnosti u detí z reedukačných centier v pásme 

spokojnosti (v dotazníku „skôr spokojný“). Domnievame sa, že pozitívum treba hľadať u zamestnancoch 

reedukačných centier, ktorí deťom nechávajú sociálny priestor pre slobodné rozhodnutie sa, čo budú 

a s kým budú tráviť voľný čas v priestoroch centra. Môžeme predpokladať, že deti sa venujú svojim 

záľubám, športovým činnostiam. Poukazujeme na dôležitosť činností, záujmov a s tým spojenú prácu, ktoré 

sú aktívnou zložkou prevýchovy prostredím (Škoviera, (2002) a Sekera, (2008)). Napriek uvedenému 
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konštatujeme, že životná spokojnosť v spôsobe trávenia voľného času je deťmi v reedukačných centrách 

vnímaná negatívnejšie ako je to u detí žijúcich v rodinnom prostredí. 

Diskusia a záver 

V príprave na budúce povolanie sú nerozhodní v spokojnosti so svojou budúcnosťou vo vyštudovanom 

odbore, v možnostiach prejaviť svoje schopnosti a vedomosti, v klíme v triede, vo svojich povinnostiach a 

záťaži v príprave na povolanie a pestrosti, ktorú im daná príprava ponúka. S prípravou na povolanie sú 

spokojnejšie deti zo škôl hlavného prúdu. Príprava na budúce povolanie si vyžaduje zohľadniť špecifiká 

vyplývajúce z charakteristík žiakov s poruchami správania, u ktorých je zvýšené riziko vylúčenia zo škôl. 

Neustála zmena školského prostredia má na nich negatívny vplyv. Poukazujeme na vytvorenie bezpečného 

prostredia školy, ktoré posilňuje motiváciu žiakov a zlepšuje neuropsychické predpoklady žiakov a učiteľov 

k plneniu cieľov vzdelávania. Je potrebné poznanie rizík školského prostredia, ktoré umožňuje pedagógom 

využívať školskú prácu k zlepšeniu postojov a rozšíreniu príležitostí pre všetkých žiakov. Stotožňujeme sa s 

názorom Vojtovej (2008) a do pozornosti dávame existenciu troch základných princípov bezpečných 

postupov v rizikových oblastiach školského prostredia. V praxi by sme mali upriamiť svoju pozornosť na 

orientáciu žiaka, na stanovenie edukačných cieľov, na sociálne začlenenie a na samotný proces hodnotenia. 

Dávame do pozornosti pedagógom naše poznanie o potrebe uplatňovania stratégií edukačnej práce s cieľom 

rozvoja osobnosti žiaka. Úlohou pedagóga je viesť žiaka k potrebe celoživotného pracovného rozvoja 

prostredníctvom získania pracovných kompetencií.  

Podľa výskumu Pétiovej (2011, s. 10) z roku 2011, ktorého sa zúčastnilo 292 respondentov diagnostických 

a reedukačných centier, pred umiestnením do prevýchovného zariadenia študovalo až 63 % opýtaných na 

stredných odborných školách a 2,1 % ich študovalo na gymnáziu. Po umiestnení detí, ktoré študovali na 

takýchto školách znamená štúdium v inom študijnom odbore pri prevýchovnom zariadení teda značný 

regres, keďže si nemajú možnosť urobiť ani maturitu. Z toho podľa našich skúseností vyplýva aj 

nespokojnosť detí so štúdiom a ich negatívne pracovné vízie do budúcnosti. V správe o prieskume 

dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre pracovná 

skupina Kancelárie verejného ochrancu práv pod gestorstvom Laššákovej (2013) zistila nižšiu úroveň 

vzdelávania než na školách hlavného prúdu. Deti nemajú adekvátne pomôcky, dielne pre odborný výcvik 

nie sú dostatočne vybavené potrebnou technikou. Stotožňujeme sa s názorom Lukšíka (2016) o zavedení 

vzdelávania, ktoré zodpovedá požiadavkám pracovného trhu. Podľa nášho názoru je najzodpovednejšie 

vytvárať tzv. otvorené oddelenia reedukačného centra, t. j. pokračovanie v profesionálnej príprave na 

strednej škole rovnakého zamerania, ktoré dieťa absolvovalo pred príchodom do reedukačného centra. 

Vo výberovom súbore detí spokojnosť v trávení voľného času hodnotia negatívnejšie v dĺžke času 

venovanej mimoškolskej činnosti, v možnosti trávenia voľného času, v kvalite odpočinku, ktorý im prináša 

voľný čas a víkendy, v množstve voľného času, ktorý majú k dispozícii pre svoje koníčky a záľuby, v 
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pestrosti trávenia voľného času a uvoľnenia, ktoré im voľný čas prináša ako deti z kontrolného súboru. 

Tráviť voľný čas v reedukačnom centre sa môže povoliť aj mimo zariadenia bez prítomnosti pedagogického 

zamestnanca, zákonného zástupcu alebo inej poverenej osoby. Pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska 

zákonného zástupcu na určitý čas, najmä v čase školských prázdnin po vyjadrení príslušného orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jeden z najrizikovejších faktorov pôsobiacich na deti je 

množstvo voľného času a ponevieranie sa s ostatnými deťmi (Matoušek a Kroftová, 2003). Naše 

odporúčania smerujú k včasnej intervencii, ktorá je spôsobom zastavenia intenzity rizikových faktorov 

neadekvátneho trávenia voľného času. Prospech intervencie by bol badateľný aj v oblasti ekonomickej 

(včasná eliminácia faktorov by prinášala aj finančné úspory v podobe ústavnej výchovy, ktorá je značne 

nákladnejšia) aj v individuálnom vývine a k ich smerovaniu k dospelosti.  

Pri pobyte detí v reedukačnom  centre doporučujeme zostavovať režim dňa v spolupráci s celým 

spoločenstvom, kde voľný čas je jeho pevnou súčasťou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok je podporovaný projektom KEGA 035PU-4/2014 Zvyšovanie kvality pregraduálnej 

prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie a praxe (2014 – 2016) 
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PRÍPRAVA NA ODCHOD ZO ZARIADENÍ – PREDSTAVENIE AKREDITOVANÉHO 

PROGRAMU VZDELÁVANIA 

CARE LEAVERS PREPARADNESS FOR AN INDEPENDENT LIFE – ACCREDITED 

PROGRAMME OF PROFESSIONALS CONTINUOUS LEARNING 

Lucia Hargašová, Ľubica Lukšíková 

Abstrakt 

Pri realizácii projektu APVV-0368-12: „Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných 

centrách – analýza a inovácia“ bola identifikovaná potreba vytvorenia vzdelávacieho programu pre 

pedagogických a odborných pracovníkov detských domovov a reedukačných centier. Nakoľko v našich 

podmienkach takýto typ programu neexistoval, na základe a) výskumu organizačnej kultúry uvedených 

zariadení, samostatného života mladých ľudí v zariadeniach, b) výskumu dobrých zahraničných praxí  a c) 

predbežným overením pilotného programu,  vznikol program kontinuálneho vzdelávania: „Vzdelávanie 

pracovníkov ústavnej starostlivosti zamerané na prípravu mladých ľudí na odchod zo zariadení“, 

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu. Program pozostáva z troch modulov, pričom 

každý modul obsahuje teoretickú a praktickú časť: 1. Sociálne zručnosti potrebné pre zvládanie ťažkých 

životných situácií a konfliktov, 2. Starostlivosť o seba, 3. Partnerské vzťahy, bezpečná sexualita. 

Abstract 

The need for createing a training for professionals working in residential care facilities (reeducational and 

foster) was identified during work on the project APVV-0368-12 „Training of young people in children´s 

homes and re-education centers – analysis and innovation“. Since such training did not exist, we have 

created a programme of continuous learning for professionals „Training for Professionals in Residential 

Care Focused on Care Leavers Preparedness for an Independent Life“ based on a) Residential organisational 

culture research and independent life of care leavers research, b) Best practices research and c) Preliminary 

evaluation of the training pilot version. The programme is accredited by Slovak Ministry of Education. It 

entails three segments, each containing theoretical and practical information: 1. Social skills needed for 

coping with difficult life situations and conflicts, 2. Care of oneself, 3. Partnership and safe sexuality. 

Úvod 

Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne je 

jedným z výstupov projektu zameraného na analýzu a inováciu prípravy mladých ľudí na odchod 

z ústavných zariadení - reedukačných centier a detských domovov. Cieľom príspevku je popísať proces 

tvorby akreditovaného programu. Rady by sme objasnili, čo jeho vytvoreniu predchádzalo, konkrétne aké 

výstupy a aktivity projektu dali dôvod jeho vzniku a ovplyvnili jeho finálnu podobu. Cieľom je tiež stručne 

predstaviť a popísať program samotný a pokúsiť sa prepojiť ho s našimi výskumnými zisteniami. 
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1. Proces tvorby akreditovaného programu vzdelávania 

Na grafe 1 sú znázornené kroky, ktoré viedli až k vytvoreniu finálnej podoby vzdelávacieho programu. 

V ďalšom texte ich podrobnejšie popíšeme. 

Graf 1 Tvorba akreditovaného programu vzdelávania  

 

1.1 Identifikácia problému 

Vďaka odbornému zameraniu docenta Škovieru, ktorý sa dlhodobo venuje problematike prevýchovy 

a vďaka záujmu profesora Lukšíka, sociálneho psychológa, o deti v ťažkých životných situáciách, sa zrodila 

idea skúmať nielen odbobie samotnej inštitucionálnej výchovy či prevýchovy, ale aj život mladých ľudí po 

odchode z týchto zariadení. Stretla sa skupina viacerých odborníkov a odborníčok z občianskeho združenia 

Prevencia AD a s cieľom preskúmať túto problematiku podala v roku 2011 projektový zámer vo všeobecnej 

výzve Agentúry pre výskum a vývoj. Uvedomovali sme si, že nielen na Slovensku, ale aj v európskom 

rozmere je potrebné vylepšiť prospievanie mladých ľudí, ktorí odchádzajú zo štátnych výchovných 

a prevýchovných zariadení (Vecný zámer projektu, 2012). Títo mladiství, mladistvé a dospelí, dospelé sú 

skupinou, ktorá je v porovnaní s bežnou populáciou rovesníkov viac ohrozená rôznymi sociálno-

patologickými javmi – nezamestnanosťou, bezdomovectvom, zneužívaním drog, partnerskými a sexuálnymi 

problémami až zneužívaním, obchodovaním s ľuďmi a pod. (Eurochild, 2010, Škoviera, Murínová, 2012, 

Lukšík, nepubl., Nie sme zlé, 2013). Síce projekt nebol na prvý krát schválený, podarilo sa nám podať ho 

nasledujúci rok znova a úspešne. Schválený projekt si kládol za cieľ vzpracovať nielen teoretickú analýzu 

problému, ale aj uskutočniť výskum v domácom prostredí, štúdium zahraničných dobrých praxí 

a v neposlednom rade prispieť k vylepšeniu starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti v oblasti prípravy 

na odchod zo zariadení. Zároveň sme medzičasom, v roku 2012, uskutočnili pilotnú štúdiu mládeže 
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z reedukačných centier vďaka projektu Iuventy - Komprax. Z výsledkov projektu Komprax vyplývalo, že 

podpora a rozvoj pracovníkov a pracovníčok zariadení je v tejto oblasti nedostatočná (Lukšík, nepubl., Nie 

sme zlé, 2013). Bolo teda našim zámerom vytvoriť produkt, či službu, ktorá zlepší  ich schopnosti 

a zručnosti pripraviť im zverené deti na ďalší, samostatný, život. 

1.2 Analýza problému a výskumný proces 

Počas realizácie projektu sme sa snažili zamerať na komplexné zmapovanie situácie detí, priebehu ich 

odchodu z inštitucionálnej starostlivosti a na kvalitu života po opustení zariadenia. To obnášalo viacero 

nižšie vymenovaných krokov: 

 analýza doterajších výskumov o inštitucionálnych zariadeniach a pre/výchove 

 analýzu teoretických konceptov danej oblasti 

 analýzu súčasného stavu a nedávnej histórie detských domovov a reedukačných centier na 

Slovensku 

 výskum kultúry vybraných zariadení na Slovensku 

 výskum s absolventmi vybraných zariadení na Slovensku 

 výskum zahraničných praxí v Škótsku a Slovinsku. 

Teoretická analýza uskutočnená v roku 2013 potvrdila už popisované ťažkosti mladých ľudí s úspešným 

zaradením sa do samostatného života v spoločnosti. Okrem iného sme zistili, že výchova v detských 

domovoch na Slovensku prešla v ostatných dvoch desaťročiach viacerými zmenami smerujúcimi 

k deinštitucionalizácii, na rozdiel od prevýchovných zariadení, kde sa trend inštitucionalizácie upevňoval. 

V oblasti náhradnej výchovy sú prítomné dokumenty a záväzky s víziami určujúcimi stratégiu do budúcna, 

kdežto v oblasti prevýchovných zariadení strategický dokument absentoval (Lukšík, Albín Škoviera, Martin 

Kuruc, Lucia Hargašová – 2014). Zaujímalo nás aj to, či a ako sa v príprave mladých ľudí tieto zariadenia 

odlišujú, predovšetkým však boli výskumné aktivity zamerané na identifikáciu tých prvkov v kultúre oboch 

typov zariadení, ktoré pôsobili pozitívne na zaradenie mladých ľudí do spoločnosti. 

Celkovo sa výskumu zariadení a absolventov zúčastnilo 8 zariadení na Slovensku, 95 zamestnancov 

a zamestnankýň a104 detí a mladých dospelých v priebehu roka 2014. Výskumné aktivity boli zacielené na 

postihnutie kultúry vybraných, s nami spolupracujúcich zariadení a tiež zamerané na zisťovanie skúseností 

a kvality života absolventov, tzn. mladých dospelých, ktorí tieto zariadenia už opustili. Vo výskume kultúry 

zariadení sme sledovali mnohé činitele, ktoré môžu prispievať k celkovému nastaveniu prostredia 

a k spôsobu, akým formuje deti do neho umiestnené. Za týmto účelom sme do výskumu zapojili vedenie, 

pracovníkov a pracovníčky ako aj deti zo zariadení. Skúmali sme kvalitatívnymi i kvantitatívnymi 

metódami - mnohých sme zapojili do vyplnenia dotazníkov a časť z účastníčok a účastníkov nám poskytla 

aj interview.  
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Vďaka výskumu v našich podmienkach sme zistili, akým ťažkostiam mladí ľudia čelia pri osamostatňovaní 

sa a tiež, aké vlastnosti, zručnosti, schopnosti, situácie, ľudia a skúsenosti im pomáhali tieto prekážky 

prekonávať. Prvky kultúry zariadení, ktoré boli spojené s pozitívnym prospievaním mladých ľudí po 

opustení zariadení, sú prezentované v príspevku pofesora Lukšíka v tomto zborníku. Medzi tie prvky, ktoré 

sa ukázali ako prospešné pre absolventov zariadení patrili nasledovné charakteristiky zariadení – pomoc, 

podpora a príprava na budúcnosť, triezve plánovanie budúcnosti, udržiavanie zdravých vzťahov, podpora 

sebavedomia, učenie k hospodáreniu s peniazmi a možnosť vystúpenia z každodennej reality (Lukšík, 

2016). Budeme sa k čiastkovým výsledkom vracať pri predstavovaní jednotlivých tematických celkov 

akreditovaného programu vzdelávania. 

Teoretická analýza, rovnako ako zistenia z výskumu, poukázali aj na to, že v danej dobe neexistovala 

systematická príprava profesionálov pracujúcich v zariadeniach pre prácu s mladými ľuďmi zameraná na 

ich osamostatnenie sa. 

1.3 Tri kroky k vylepšeniu vzdelávacieho programu 

Našim cieľom bolo prispôsobiť vzdelávací program čo najviac potrebám a podmienkam tých ľudí, pre 

ktorých má byť určený. Preto sme v procese jeho tvorby oslovili postupne tri skupiny – riaditeľov 

a riaditeľky, dospievajúce deti v zariadeniach a nakoniec zamestnancov a zamestnankyne zariadení. 

O našich výskumných výsledkoch a predovšetkým o zámere vytvoriť vzdelávací program pre zamestnancov 

sme diskutovali na workshope s riaditeľmi a riaditeľkami ôsmich spolupracujúcich zariadení. Ten sa konal 

v marci 2015. Predstavili sme plánované tematické celky vzdelávania založené na výskumných výsledkoch. 

Účastníčky a účastníci workshopu mali možnosť vyjadriť sa k našim záverom, klásť otázky k plánovaným 

aktivitám a usmerniť nás v príprave vzdelávacieho programu svojimi podnetmi. Privítali vzdelávanie ako 

potrebné, no tiež upozornili na časové a finančné zaťaženie, ktoré je s tým spojené. Dôležitou spätnou 

väzbou bola informácia, že motivujúcim momentom pre účasť na vzdelávaní, môže byť aj jeho akreditácia 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Na workshope sa dohodla aj spolupráca s dvoma 

vybranými zariadeniami, jedným detským domovom a jedným reedukačným zariadením, ktoré umožnili 

prvé pilotné testovanie aktivít s deťmi ich zariadení. 

Nasledovala práca na príprave konkrétnych aktivít podľa určených tém. Pilotné overenie aktivít s mládežou 

v ústavných zariadeniach prebehlo v mesiacoch apríl až máj 2015. Do pilotného overenia boli zaradení 

dospievajúci z troch zariadení, ktorí mali v najbližších mesiacoch naplánovaný odchod zo zariadenia. Dvoch 

víkendových stretnutí sa zúčastnili dve skupiny po cca 15 dospievajúcich, spoločne z troch zariadení. Každú 

skupinu viedli lektor a lektorka z nášho tímu. Spätná väzba od mladých dospelých bola prevažne pozitívna. 

„Veľa mi dalo, lebo som videla ostatné baby a hlavne ich správanie a inteligenciu (nehovorím, že som 

svätá). Spríjemnilo mi to víkend, dalo mi to nové hry, čo isto naučím aj iných a spoznala som v pohode 
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milých ľudí. A dalo mi to nové skúsenosti do života. Páčilo sa mi všetko, okrem toho, že sa podaktoré 

dievčatá nevedeli správať. Páčili sa mi hry, film, aktivity, hlavne témy o ktorých sme sa rozprávali. potešilo 

ma to všetko vlastne.“ (účastníčka programu z reedukačného centra) 

Zhustený program, ktorý si absolvovali v čase svojho voľna, bol záťažou pre disciplínu skupiny. No 

odhliadnuc od toho, sme v programe nenarazili na výraznejšie prekážky. 

Účastníčky a účastníci oceňovali najmä inovatívnosť spôsobu práce; zážitok, ktorý im aktivity 

sporstredkovali; ďalej nové informácie a tiež zlepšenie niektorých schopností. Bližšie popisy ku kategóriám 

uvádzame v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Čo sa mi páčilo, čo mi stretnutie dalo? 

Inakosť, novosť Zážitok 

- Spoznanie nových ľudí 

- Iný pohľad na niektoré veci 

- Ako sa iní môžu správať ku nám 

- Lepšie spoznanie sa navzájom 

- Názory iných ľudí 

 

- Dobrá nálada, smiech 

- Hry, film, aktivity, témy, komunikácia, 

scénka 

- Film – odvaha, vytrvalosť 

- Oddych 

- Výborní lektori 

Informácie Schopnosti 

- Nové informácie 

- Zaujímavé veci  

- Strašne veľa vecí, čo v živote využijem 

- Naučila som sa byť ticho a počúvať 

- Viem ako si hľadať prácu 

- Ako sa správať na úrade 

 

Medzi negatíva, ktoré vnímali, patril moment nedobrovoľnosti – nebolo im zo strany vedenia umožnené 

nezúčastniť sa, či odísť zo vzdelávania;  ďalej časová náročnosť programu; ak sa vyskytla zlá atmosféra 

v skupine a medzi negatíva radíme aj minutie sa účinku samotného vzdelávania. Kategórie negatívnej 

spätnej väzby sú popísané v Tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Čo mi na stretnutí vadilo? 

Nedobrovoľnosť Zdĺhavosť 

- Že sme tu museli byť, aj keď sa nám už 

nechcelo 

- Ranné vstávanie 

- Prítomnosť vychovávateľa  

- Nuda, niektoré témy 

- Dlhý čas 

- Niekedy nudné a dlhé 

- Krátke prestávky 

Atmosféra Minutie sa účinku 

- Nerešpektovanie určených pravidiel 

- Nerešpektovanie lektorov 

- Nechápem k čomu toto stretnutie bolo 

 

Na základe skúseností s vedením vzdelávania a skúsenostných aktivít s dospievajúcimi, sme program ďalej 

upravovali a dotvorili ho do formy vhodnej pre zamestnancov a zamestnankyne. Ku každému tematickému 

celku sme pripravili teoretické poznatky ako aj aktivity, ktoré môžu s deťmi vykonávať i také aktivity, ktoré 

si v programe absolvujú sami. Pilotné vzdelávanie so zamestnancami a zamestnankyňami zariadení sa 

uskutočnilo v mesiacoch jún a júl 2015, spoločne si zhruba dvojdenný program absolvovalo 6 skupín po cca 

15 osôb vedených vždy dvoma lektormi, resp. lektorkami. V Tabuľke 3. uvádzame nami vytvorené 

kategórie zo spätnej väzby získanej po ukončení vzdelávacieho programu. 

Tabuľka 3 Spätná väzba od zamestnancov zariadení 

Pozitíva, ktoré vyzdvihli Návrhy na zlepšenie 

- Nové vedomosti , nápady 

- Systémovosť práce, pravidlá, očakávania 

- Neformálne prostredie 

- Praktické aktivity 

- Inšpirácie pre prácu 

- Zážitková forma 

- Zaujímavé témy 

- Plodné diskusie 

- Viac stretnutí 

- Dlhší čas školenia, Krátky čas na témy 

- Vytvorenie spoločnej e-mailovej 

schránky 

- Kontinuálny program vzdelávania 

1.4 Prepracovanie programu a jeho akreditácia 

Na základe získanej spätnej väzby a našich vlastných pozorovaní sme vzdelávací program prepracovali, 

časovo ho rozšírili a umožnili tak hlbšie sa venovať daným témam. V lete 2015 sme vypracovávali 

komplexnejší, podrobnejší a dlhodobješí program, ten sme podali na Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky na akreditáciu ako kontinuálny program vzdelávania pre odborných a pedagogických 

zamestnancov detských domovov a reedukačných centier. V zime 2015 bol schválený. 
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2. Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania 

2.1 Ciele inovačného vzdelávania 

„Cieľom vzdelávania je zdokonaliť a udržať profesijne edukačné kompetencie a kompetencie poradenstva a 

prevencie v špecifických oblastiach prípravy mladých ľudí na odchod zo zariadení ústavnej starostlivosti. 

Cieľom vzdelávania je poskytnúť inovácie z oblasti pedagogiky a psychológie, potrebné na výkon 

pedagogickej a odbornej činnosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti.“ (Vzdelávanie pracovníkov 

ústavnej starostlivosti zamerané na prípravu mladých ľudí na odchod zo zariadení, 2015, s. 2). Vzdelávanie 

je určené pedagogickým (vychovávateľ/vychovávateľka) aj odborným zamestnancom (školský špeciálny 

pedagóg/ka, liečebný pedagóg/ka, sociálny pedagóg/ka, psychológ/ka) detských domovov a reedukačných 

zariadení. Je klasifikované ako inovačné vzdelávanie, na ktoré sa môžu zahlásiť zamestnanci vyššie 

uvedených zariadení po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. 

Ukončenie vzdelávania znamená pre účastníčky a účastníkov pridelenie 15 kreditov v systéme 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Garantom vzdelávania je prof. PhDr. 

Ivan Lukšík, CSc. 

Vzdelávanie je rozdelené do troch vyučovacích modulov, z ktorých každý modul obsahuje 20 vyučovacích 

hodín. Rozsah celého vzdelávania je 60 hodín. Vzdelávanie má kombinovanú formu prednášok so 

sociálnym a zážitkovým učením. Pri každej z tém je poskytnutý vedomostný základ, základné a najnovšie 

zdroje literatúry.  Vybrané  témy sa preberajú s využitím modelových situácií, hrania rolí a seba - 

skúsenostných aktivít (ibid). 

2.2 Obsah vzdelávania a prepojenie s výskumnými zisteniami 

Tri moduly zároveň predstavujú tri tematické celky vzdelávania: 

1. Sociálne zručnosti pre zvládanie ťažkých životných situácii a konfliktov 

2. Starostlivosť o seba 

3. Partnerské vzťahy, bezpečná sexualita 

Na najbližších riadkoch stručne uvedieme, čomu sa v jednotlivých tematických celkoch venuje pozornosť 

v teoretickej i praktickej časti, pričom uvedieme aj základné zistenia z výskumu, ktoré, okrem iných vyššie 

spomínaných vstupov, ovplyvnili podobu vzdelávania. 

2.2.1 Sociálne zručnosti pre zvládanie ťažkých životných situácii a konfliktov 

V osobnej a vzťahovej histórii sú mnohé z detí z detských domovov a reedukačných centier zaťažené 

situáciami traumy, zážitkami konfliktov, či vytvorenia nezdravej vzťahovej väzby, čo často spôsobuje 

komplikácie pri nadväzovaní a udržiavaní zdravých vzťahov, ťažkosti pri zvládaní vlastných 

emócii, zvyšuje riziko zapojenia sa do konfliktov v komunikácii s okolím, spôsobuje  pocity nedôvery či 

naopak vysokú dôverčivosť voči osobám, s ktorými prichádzajú do kontaktu. 
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Vo výskume sme identifikovali prvky kultúry zariadení, ktoré napomáhali neskoršej kvalite vzťahov 

a zvládania ťažkých, či konfliktných situácii mladých ľudí. Bolo to zameranie zamestnancov na zlepšenie 

komunikácie s blízkymi osobami, s ktorými majú mladí ľudia problémové vzťahy, zároveň však snaha 

o náhradu rodičovskej lásky. Prospešným sa ukázalo, ak sa medzi deťmi vyskytovala a udržiavala vzájomná 

pomoc a opora. Mladí dospelí, ktorí v neskoršom živote vykazovali lepšie zvládanie náročných situácii, 

spätne pozitívne hodnotili, že v zariadení mali možnosť a podmienky pre vyrozprávanie svojich problémov 

(Lukšík, 2016). 

Teoretická časť prvého modulu sa preto zameriava na pochopenie dynamiky ťažkých životných situácii, 

konfliktov, problémového správania, narušenej vzťahovej väzby a problematike reziliencie. Praktická časť 

rozvíja rôzne komunikačné techniky, prácu s emóciami i prácu v kontakte s nedobrovoľným klientom, ako 

aj spôsoby rozvíjania reziliencie (Program vzdelávania, 2015). 

2.2.2 Starostlivosť o seba 

V ponímaní starostlivosti o seba medzi deťmi a mladými ľudmi zo zariadení existujú dve tendencie – 

modernistická a postmodernistická koncepcia. Modernistická koncepcia (s prvkami Platónovskej 

a Sokratovskej tradície) dáva do popredia schopnosť sebaobsluhy a samostatnosť detí, plánovanie 

a zodpovednosť, sebakontrolu, hospodárenie a rešpektovanie pravidiel a noriem spoločnosti. 

Postmodernistická koncepcia (s prvkami Dionýzovskej tradície) uznáva vlastnú sebaprezentáciu, okamžité 

potešenie, dôraz na zážitok a spolupatričnosť so skupinou (Lukšík, Lukšíková, 2015). Teoretická časť 

druhého modulu vzdelávania sa zameriava na pochopenie odlišností v rôznych tradíciách chápania 

starostlivosti a v tom, aké hodnoty vyznávajú. V praktickej časti sú zaradené aktivity na zvýšenie 

vzájomného pochopenia rôznych pohľadov na „dobrú starostlivosť“ z perspektívy zamestnancov, detí, 

inštitúcie a spoločnosti. 

Aj v tejto oblasti výskum odhalil prvky kultúry zariadení, ktoré pozitívne súviseli so schopnosťou mladých 

ľudí samostatne sa o seba starať. K lepšej kvalite života prispieva čistota prostredia, rešpekt a úcta voči 

deťom, vedenie detí k rešpektovaniu a pochopeniu pravidiel, sprostredkovanie kontaktu s vonkajším 

prostredím a podpora v rozvíjaní rovesníckych vzťahov. Ako hodnotná bola vnímaná možnosť mať 

k dispozícii vlastné veci, zarobiť si prácou mimo zariadenia, a podpora v hospodárení 

s vlastnými financiami. Celkové nastavenie zariadení a personálu z vnímania negatív smerom 

k pozitívnemu naladeniu a ponuka podpory deťom bez nadužívania trestov sa ukázala ako cenná. 

V neposlednom rade bolo dôležité, ak mali deti možnosť prostredníctvom koníčkov či iných aktivít vystúpiť 

z každodennej reality a boli vedené k plánovaniu vlastnej budúcnosti a vnímaniu reálnych možností po 

odchode zo zariadení (Lukšík, 2016). 

Praktická časť druhého modulu rozoberá problematiku bezpečných pravidiel, budovania sociálnych sietí, 

zdravého životného štýlu a hospodárenia s peniazmi, ďalej spôsoby sebapoznávania detí (ich vlastnej 
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hodnoty, sebaobrazu, zmyslu života), hľadania svojho miesta v komunite a v spoločenských normách. 

Praktická časť zahŕňa aj základ pre komunikáciu s úradmi a inštitúciami. Všetky tieto témy sú rozoberané 

predovšetkým vzhľadom na možnosti prípravy detí už v období počas ich pobytu v zariadení. 

2.2.3 Partnerské vzťahy, bezpečná sexualita 

K zaradeniu témy tretieho modulu nás viedli zistenia z pilotného výskumu (Lukšík, nepubl., Nie sme zlé, 

2013), že dievčatá po odchode z reedukačných centier často zažívali problémy práve v oblasti partnerských 

vzťahov. Tieto javy sa opäť objavovali aj v hlavnom výskume projektu. Okrem toho, sa lektori a lektorky 

počas vedenia vzdelávaní stretli s ťažkosťami v spôsobe komunikácie o partnerských témach. Túžba žiť 

v partnerskom vzťahu a založiť si rodinu je pochopiteľne prítomná aj u mladých opúšťajúcich zariadenia 

a často môže  rodina, či partner pre mladých dospelých predstavovať potenciáne podpornú funkciul pre ich 

kvalitný život. 

Teoretická časť modulu sa zameriava na sprostredkovanie poznatkom o výchove k manželstvu 

a rodičovstvu a aj na didaktiku s témami spojenú. 

V praktickej časti je dôraz kladený na zvládanie komunikácie o intímnych témach. Aktivity sú pripravené 

na témy budovania vzťahu, manželstva a rodičovstva, pochopenie identity a roly ženy a muža, stanovovania 

hraníc intimity, ozrejmenie rizikovosti sexuálnych aktivít a možnosti ochrany pred nimi. 

Záver 

Vytvorený program vzdelávania je aplikovaným výstupom projektu zameraného na prípravu mladých ľudí 

odchádzajúcich z detských domovov a reedukačných centier. Vzdelávanie si kladie cieľ zlepšiť vedomosti 

a zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov týchto zariadení za účelom skvalitnenia prípravy 

mladých ľudí na samostatný život. Vzdelávací program bol zostavený na základe teoretických vedomostí 

o fungovaní inštitucionálnych zariadení a na základe výskumných zistení, na Slovensku i v zahraničí. 

Vzdelávanie bolo podrobené pilotnému testovaniu a jeho podobu ovplyvnila aj spätná väzba získaná priamo 

z radov zamestnancov a tiež detí zo zariadení. Je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu, a teda zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. 

Dúfame, že budúcim účastníkom a účastníčkam pomôže zlepšiť ich prácu, čím sa skvalitní pripravenosť 

mladých ľudí zo zariadení viesť samostatný a spokojnejší život. 

 

 

Táto práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. APVV-0368-12.  
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