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Výchova a vzdelávanie dospelých má významné a nezastupiteľné miesto v pro
cese socializácie dospelého indivídua. Nezabúdame pritom na intencionálne (zámer
né, cieľavedomé) pôsobenie (daľšie odborné vzdelávanie dospelých) a funkcionálne 
(spontánne, živelné) vplyvy (sociálne prostredie , kultúra, médiá). 

Socializácia je permanentný proces, ktorého podstatu vidíme v zvnútornení spo
ločnosťou akceptovaných a ponúkaných noriem, hodnôt, postojov, požiadaviek sprá
vania sa a kultúry. Dospelý človek je takto, ako bytost" sociálna, pripravený na výkon 
roly (muža a ženy, partnera, rodiča, profesijná rola). Obsah socializácie v dospelosti 
sa mení na základe predpokladaného a očakávaného plnenia životných úloh a pod 
vplyvom konkrétnych životných situácií. Dôkazom úspešnej socializácie je osob
nostný rast, postup v kariére a obohatenie. 

Odehnal (1981) definuje socializáciu ako súhrn procesov vzájomnej interakcie 
medzi spoločnosťou a jednotlivcom, v ktorom spoločnosť pôsobí na jednotlivca tak , 
aby ho pripravila na určitý spôsob participácie na spoločnosti, a v ktorom si jednotli
vec v dôsledku tohto pôsobenia spoločnosti osvojuje učením to, čo je v tejto parti
cipácii potrebné. V dôsledku toho sa jednotlivec postupne premieňa z biologického 
organizmu novorodenca na dospelú kultúrnu osobu so špecificky rudskými činnosťa
mi a vlastnosťami, ktorá je určitým spôsobom začlenená do spoločnosti, a ktorá sa 
potom, v dospelosti a v starobe dalej mení v zhode s postupnými zmenami spôsobu 
začlenenia do spoločnosti . 

Okrem skutočného socializačného pôsobenia existujú i rôzne druhy mimosociali
začného pôsobenia spoločnosti na vývin jednotlivca. 

Odehnal (1981) uvádza tri druhy mimosocializačného pôsobenia spoločnosti : 

1. Socializácia sa úzko spája s individualizáciou . Tá vedie ku vzniku individuál
nych odlišností medzi jednotlivcami. Napr. matka môže svojimi osobnými vlast-
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nosťami (temperament) ovplyvniť vytváranie individuálnych zvláštností u svojho 
dieťaťa . Tak socializačné pôsobenie spolu s individualizačným pôsobeným dáva špe
cifický charakter osobnosti , ktorá je jej objektom. 

2. Existujú však aj vplyvy, ktoré sú v rozpore so socializáciou. Medzi ne patri 
predovšetkým patogénne pôsobenie sociálnych faktorov (napr. vplyv rodiny na vznik 
duševnej poruchy). 

3. Ešte výraznejšie je protispoločenské pôsobenie určitých osôb alebo sociálnych 
skupín, ktoré sa vymykajú norme spoločenského systému. Tieto vplyvy môžu vyústiť 
napr. v osobnosť mladého delikventa a neskôr dospelého zločinca . 

Problematike socializácie sa venuje aj Švec (1995), ktorý uvádza vyčerpávajúcu 
definíciu socializácie. Chápe ju ako celospoločenský proces včleňovania jednotlivcov 
do svojej komunity so špecifickou kultúrou. Socializácia je sociálny formatívny pro
ces, ktorým jednotlivci a skupiny žijúce v zemepisnej blízkosti ustanovujú si pomer
ne stály poriadok, zahrňujúci spoločnú kultúru a zmysel skupinovej jednoty. Je to 
proces výchovy jednotlivca v rodine a v iných inštitúciách k porozumeniu a prijatiu 
zvykov, štandardov, tradícií a sociokultúry skupiny, ktorej je členom , a s ktorou koo
peruje (Good, 1973, in: Švec, 1995). 

Ďalej Švec (tamže) pokračuje, že proces socializácie sa uplatňuje v organizova
ných i neorganizovaných procesoch sociálneho učenia sa očakávaniam , návykom, 
spôsobilostiam, hodnotám, presvedčeniam a iným požiadavkám nevyhnutným pre 
efektívnu účasť v sociálnych skupinách a pre vykonávanie sociálnych rol ( dieťaťa , 

školáka , občana, pracovníka, rodiča) v celoživotnom cykle ľudského indivídua. Hlav
né socializačné činitele sú rodina, náhradná rodina, mimorodinné výchovné ústavy, 
reedukačné zariadenia, škola, školské výchovné zariadenia, osvetové inštitúcie (naj
mä masmédiá), záujmové spoločenské organizácie (detské, mládežnícke, ženské, po
litické, náboženské , profesijné a iné organizácie) a pracoviská. 

Citovaní autori , ale i ďalší autori (Hyhlík a Nákonečný, 1973; Janoušek, 1981; 
Geist, 1992; Hartl, 1993; Inkels, 1969; Strieženec, 1996; Kollárik, 1992 a iní) sa vo 
vyššie uvedenom stotožňujú. 

Výchova je základným zdrojom a podstatou procesu socializácie, teda i resocia
lizácie. V socializácii je nevyhnutné práve výchovu akceptovať ako formotvorný pro
ces. Prostredníctvom socializácie sa v jednotlivcovi utvárajú systémy hodnôt, 
v ktorých prvoradú úlohu prisudzujeme ciaravedomej výchove (Perhács a Paška, 
1995). Výchova má sociálny charakter. Vychádza z dualistiky chápanej osobnosti 
človeka, ktorá je bytosťou biologickou i sociálnou. Cieľom výchovy je sociálna bytosť, 

a ten istý cier má i socializácia. 
"Výchova je zámerná, cieIavedomá sústava činností, proces zameraný na rela

tívne trvalé utváranie osobnosti človeka (formovanie jeho základných osobnostných 
znakov: názorov, presvedčenia, postojov, citov), utváranie podmienok umožňujúcich 
jeho rozvoj a stimulujúcich jeho snahu stať sa integrovanou a socializovanou osob
nosťou" (Palán, 1987). 

I keď sa uvádza, že výchova funkcionálna má v dospelosti prevahu nad výchovou 
intencionálnou, nemožno jej význam podceňovať. Súhlasíme predovšetkým s tvrde
ním Palána (1987), že práve výchova intencionálna je podstatou re edukácie a reso
cializácie - u skupín problémového obyvateľstva (občania po výkone trestu, aktuálne 
abstinujúci drogovo závislí a pod.). 

240 



ŠÍROVÁL. / RESOCIALIZÁCIA AKTUÁLNE ABSTINUJÚCICH DROGOVO 
ZÁVISLÝCH Z ASPEKTU socIÁLNEJ ANDRAGOGIKY 

Človek sa vo svojom živote neraz dostane do rozporu so sociálnymi normami , 
hodnotami spoločnosti . Tento rozpor je niekedy len vnútorný, pre ostatných nepo
strehnuteľný, alebo sa vplyvom vonkajších okolností prehlbuje, čo vedie k obrovskej 
priepasti medzi jednotlivcom a okolím. Socializácia sa náhle naruší. Priblížime si 
proces resocializácie v prípade, ked je protisocializačným faktorom závislosť dos
pelého od návykových látok. 

Súžitie s drogou mení celkový pohľad človeka na svet. Ten z množstva postih
nutých, ktorý sa chce vrátiť, musí voliť cestu resocializácie . Resocializácia znamená 
návrat k socializácii a umožňuje návrat späť do sociálnych štruktúr. Predstavuje 
tlak na aktuálne abstinujúceho, má prevýchovný charakter v snahe úspešných zmien 
na úrovni kognitívnej, psychickej a následne nato i sociálnej. Resocializácia predsta
vuje návrat k norme. Hoci polemika, čo je a čo nie je "normálne" je v tomto smere 
značne rozsiahla. Norma je totiž vytvorená umelo, historicky podmienená, ovplyv
nená kultúrou, istej spoločnosti žijúcej na území geograficky určenej krajiny. Podľa 
Murdzu (1992) je norma osobitný mechanizmus označovaný ako sociokultúrna regu
latíva. Sociálna norma je informáciou o očakávaní výskytu určitého správania a ko
nania primeraného danej situácii, ktorá je determinovaná reálnymi spoločenskými 
vzťahmi a sprevádzaná prislušnými sankciami. Sociálne normy zabezpečujú začle
nenie subjektu do sposločnosti, plnia funkciu socializácie . 

To, čo v danom prípade považujeme za opozitum normy je deviácia, inak od
chýlka, resp. úchylka. Deviáciu hodnotíme jednak pozitívne, vysoko kladne, napr. 
talent, vysoká inteligencia. Hodnotíme ju aj negatívne, vtedy spôsobuje nositeľovi 
značné adaptačné problémy. Môže ísť konkrétne aj o drogovú závislosť, delikventné 
správanie, neurotické správanie, depresie a pod. 

Charvátová (1976) zdôrazňuje, že v priebehu života sa každý biologický tvor 
modifikuje tým, že reaguje na podnety a učí sa. Proces učenia sa rovná procesu so
cializácie, ktorou jedinec vrastá do spoločnosti a stáva sa spoločenskou bytosťou . Re
akcie na isté podnety sa vonkajšími i vnútornými podmienkami postupne ustaľujú , 

forma správania sa častým opakovaním upevňuje a stáva sa šablónovitou. Naučiť 
biologický organizmus tejto šablóne (norme) reakcií je cieľom socializácie! Stáva sa 
však, že indivíduum s touto šablónou nevie zaobchádzať. Príčiny možno hľadať v gé
noch, vo vrodených vlastnostiach, vo výchove a jej nezdravých vplyvoch a pod. Pri
chádza k tomu, že zrazu niečo "nesedí". Skúsenosťami, odvahou, podporou dokáže 
človek modifikovať, obmieňať prvotné nánosy naučených reakcií, ale stáva sa, že aj 
nie. Sú situácie a udalosti, ktorým sa začne postupne vyhýbať . Či už nedostatok 
podnetov, alebo neúspechy, zlyhania a rozpory so sebou samým alebo vonkajším sve
tom sú príčinou prvotných stresov, frustrácií, deprivácií a pod. Tie vyusťujú do 
porúch socializácie, ktorých konkrétnym obrazom, znova zdôrazňujeme, sú závislos
ti, delikvencie, neurózy, depresie a iné. 

"Resocializácia predstavuje obnovovanie socializácie po jej strate, spôsobenej 
dlhším odlúčením od spoločnosti alebo nedostatočnou socializáciou, spôsobenou vply
vom asociálneho prostredia alebo vrodenými dispozíciami. Realizuje sa prostred
níctvom výchovných a vzdelávacích programov, individuálnej starostlivosti . Ich 
cieľom je zaradenie jednotlivca späť do spoločnosti" (Palán, 1987). 

"Resocializačnú výchovu chápeme ako prekonávanie negatívneho postoja vy
chovávaného jednotlivca k súboru noriem, ktoré mu určujú určité povinnosti a prá
va" (Czapow a Jedlewski, 1981). 
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V tomto bode sa prikláňame k názoru Oberučovej (1993), že jednotlivec, ktorý sa 
z akejkoľvek príčiny vyčlení so sociálnej štruktúry, po uplynutí istého času (ak ne
predpokladáme vážne poruchy psychické čí fyzické alebo suicidiálne správanie) sa 
chce alebo musí vrátiť do society, z ktorej vyšiel. Na to, aby tento proces návratu čo 
najoptimálnejšie prekonal, sa orientujú tri druhy aktivít: sú to jednak aktivity vy
chádzajúce zo samotného jednotlivca (napr. prehíbenie sebapoznania, zvyšovanie 
odolnosti voči záťaži, pevná vôľa); aktivity môžu vychádzať aj z okolitého prostredia, 
v ktorom sa práve jednotlivec nachádza (napr. resocializačné zariadenie, nápravno
výchovné zariadenie, liečebný ústav, psychiatrická klinika a pod.); v neposlednom 
rade i aktivity inštitúcií napomáhajúcich opätovné začlenenie do spoločnosti (úrady 
práce, sociálne oddelenia miestnych úradov, sociálne kurátorstvo sporadenskými, 
informačnými, konzultačnými službami a pod). Nemenej významná je podpora 
primárneho prostredia (rodiny, priateľov, pracovného kolektívu a pod). 

U nás je stála etapa resocializácie aktuálne abstinujúcich drogovo závislých na 
nízkej úrovni rozvoja. Chýbajú financie, skúsenosti a v neposlednom rade i klienti, 
ktorí z nevedomosti či nezáujmu takéto zariadenia ešte stále v plnej miere nevyuží
vajú. Možno je chyba v tom, že na jednej strane závislí a na druhej strane odborníci 
nedoceňujú podporný význam procesu resocializácie, ktorý poskytuje možnosť odpú
tať sa od závislosti na návykových látkach i s veľkým percentom, že sa relaps v po
dobe opätovného návratu k droge nezopakuje. 

Resocializácia aktuálne abstinujúcich drogovo závislých dopíňa a je nevyhnut
ným zavŕšením snahy o úspešnú liečbu drogovej závislosti u konkrétneho jednotliv
ca. Uskutočňuje sa umiestnením aktuálne abstinujúceho do resocializačného 

strediska. 
Jedným z mála na Slovensku s daným cieľovým zameraním je resocializačno-te

rapeutické zariadenie RETEST. 
Resocializačno-terapeutické stredisko ( ďalej RETEST) zaraďujeme do terciárnej 

oblasti zariadení, ktoré sa na tejto úrovni zaoberajú riešením sociálneho problému 
drogová závislosť. Spomenieme ešte napr. fungujúce Občianske združenie ROAD so 
sídlom v Bratislave, Občianske združenie PROVITAL v Koší pri Prievidzi a pod. 

Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Zb. z. uvádza, HV resocializačnom stredisku 
možno poskytovať starostlivosť drogovo závislému maloletému so skončenou povin
nou školskou dochádzkou alebo plnoletému občanovi po skončení liečby v zdravot
níckom zariadení na liečbu drogovo závislých osôb na základe odporúčania tohto 
zdravotníckeho zariadenia. 

V resocializačnom stredisku sa poskytuje resocializácia a rehabilitácia s cieľom 
aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov a 
sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom 
prostredí; ďalej nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopa
trenie; liečebno-výchovná starostlivosť a ďaIšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, 
záujmová činnosť, kultúrna činnosť a pracovná terapia. 

RETEST zriadilo miestne zastupiteIstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súlade s paragrafom 15 ods. 2 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislava v znení neskorších predpisov, podIa zákona SNR Č. 135/1992 Zb. o posky
tovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami a čl. 26 ods. 4 písm. i) 
Štatútu hlavného mesta Bratislavy uznesením Č. 309 dňa 1. 4. 1997 ako preddav
kovú organizáciu so sídlom na Ľadovej ulici č . 11 v Bratislave. 
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Centrum je určené pre občanov závislých od psychotropných látok vo veku od 
osemnásť rokov, ktorí sa v dôsledku rozvoja choroby dostali prechodne alebo trvalo 
do situácie, kedy nie sú samostatne schopný resocializácie a majú záujem začleniť sa 
do normálneho pracovného, rodinného a spoločenského života. 

Do centra sa príjímajú občania z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Vo výni
močných prípadoch môžu byť príjatí občania z ostatných častí hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Prijímanie občanov do centra sa realizuje tak, že občan podáva žiadosť o prijatie 
do centra v budove centra. Základným predpokladom pre prijatie občana do centra 
je overiteľný doklad zdravotníckeho zariadenia zaoberajúceho sa liečbou závislostí 
od psychotropných látok, že menovaný je osoba závislá, liečená , aktuálne absti
nujúca. 

Starosta písomne oznámi žiadateľovi , či jeho žiadosti vyhovel alebo ju zamietol. 
Zmluva o prijatí do centra sa vyhotovi v dvoch exemplároch, z ktorých jeden sa 

odovzdá občanovi a druhý bude u sociálneho pracovníka centra. 
Na návrh vedúceho centra starosta môže občanovi zrušiť pobyt v centre, ak tento 

vá žne narúša spolužitie s ostatnými obyvateľmi , alebo úmyselne poškodzuje majetok 
centra, prípadne narúša resocializačný proces. 

Do centra nemožno prijať občanov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje liečenie 
v lôžkovom zdravotníckom zariadení; občanov s takým zdravotným poškodením , 
ktoré ohrozuje ostatných spolubývajúcich; občanov závislých, aktuálne užívajúcich 
drogy; občanov závislých pred nástupom výkonu trestu alebo počas jeho prerušenia; 
cudzích štátnych príslušníkov. 

V rámci koplexnej starostlivosti centrum zabezpečuje pre občanov umiestnených 
v tomto zariadení prechodné ubytovanie (minimálna dížka tri mesiace , optimálne 
trvanie pobytu je rok, rok a pol); stravovanie; základnú zdravotnícku starostlivosť; 
odbornú starostlivosť zameranú na cieľ a poslanie tohto centra (zaradenie klientov 
do každodenného života) vrátane sociálneho a psychologického poradenstva; priestor 
pre záujmové aktivity ubytovaných podľa možností centra (kultúrne a športové 
podujatia, posilňovňa); v spolupráci so Spoločnosťou Božieho slova v Bratislave (Ver
bisti) priestor pre duchovné služby (minimálne jedenkrát v týždni); prácu v pries
toroch centra, resp. pomoc pri získavaní trvalého pracovného pomeru. 

- Kapacita zariadenia je 16 - 18 lôžok pre mužova ženy. 
- Klienti si za pobyt platia iba symbolických 100, - Sk denne. 
- Prevádzková doba zariadenia je nepretržitá, teda 24 hodín. 
Aktivity zariadenia sledujú cieľ, ktorý je v úspešnej resocializácii klientova vy

plývajú tiež z ideologického rámca metódy, ktorú zariadenie a jeho terapeutický tím 
na tento cieľ využíva. Ide o komunitný spôsob resocializácie klientov. 

Konkrétne aktivity RETESTu s cielom resocializácie sú tieto: 

Ranné a večerné stretnutia členov komunity 

Pevnou súčasťou dňa sú stretnutia skupín, ktoré komunitu tvoria, tým myslíme 
skupinu klientov, terapeutov i skupinu ostatného personálu. 

Témami týchto stretnutí sú momentálne pocity, aktuálny telesný i duševný stav, 
program dňa, rozhovory o priebehu dňa, hodnotenia, rekonštrukcie istých situácií. 
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Schôdze komunity 

Sú zamerané na rozdeľovanie úloh, udeľovanie priepustiek, hlásenie závad, 
podávanie sťažností, riešenie všeobecných problémov i konfliktov medzi klientmi 
a personálom, klientmi navzájom, hodnotenie jednotlivých klientov i života v komu
nite . 

Skupinová terapia 

Ide o špecializované skupinové sedenia s jednotlivými terapeutmi podľa služby. 
Každý z nich je zameraný vo svojom terapeutickom programe na niečo iné, avšak 
tak, aby jeho časť bola logickou čiastkovou činnosťou sledujúcou všeobecný cieľ ak
tivít komunity. Musí dávať zmysel a byť zrozumiteľná aj pre klientov, ktori musia 
mať pocit, že ich terapeuti skutočné vedú k návratu do spoločnosti a nie k ďaľšiemu 
tápaniu a strácaniu podstaty života v spoločnosti. 

Individuálna terapia 

Sám klient má možnosť volby pri výbere individuálneho terapeuta, ktorým môže 
byť psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník alebo iný odborník, ktorý absol
voval psychologicko-terapeutický výcvik a samozrejme je interným či externým čle
nom odborného personálu. Základom individuálnej terapie je terapeutický rozhovor 
ako forma rozvinutej komunikácie klienta a terapeuta. Využívajú sa aj iné metódy -
gestalt - terapia, behaviorálna terapia, psychoanalyticky orientovaná individuálna 
terapia a pod. 

Pracovná terapia 

Práca je jednou zo základných potrieb človeka a je formou jeho kultivácie. 
Aktívna účasť klientov na pracovných činnostiach v RETESTe (napr. upratovanie 
izieb, práca v kuchyni, priprava jedla, upratovanie chodieb, čistenie okien, starostli
vosť o záhradu) je spôsobom vytvárania spoločensky uznávaných návykov a zruč
ností u klientov. V rámci každodenného režimu je presne stanovený čas na prácu, čo 
vedie klientov k tomu, aby si uvedomili, že práca (resp. zamestnanie) je nevyhnut
nou súčasťou každodenných povinností. Pasivita vo forme nezamestnanosti môže 
viesť k návratu ku droge. Tohto rizika si musia byť klienti vedomí. Nesplnenie 
istých pracovných povinností sa v centre sankcionuje (opakovanie činnosti i v nasle
dujúce dni, splnenie povinností v čase osobného vorna, zákaz vychádzky a pod.). 

Rodinná terapia 

Okrem prvej stredy v mesiaci je každá streda určená stretnutiam rodičov klien
tov alebo klientov s ich rodinnými príslušníkmi. Určujúcim faktorom použitia rodin
nej terapie pri práci s klientom je poznanie, že práve rodina a primárne prostredie 
má veľký podieľ pri vytváraní a udržovaní psychických porúch. 

Osobné volno 

Vedieť správne využiť vorný čas je skutočným umením. Investovať energiu do 
činností, ktoré nám robia radosť, v ktorých sme lepší než priemerní. 
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Je to čas, na ktorý majú klienti právo, ale snahou terapeutického prostredia je 
kontrola toho, ako ho klienti trávia. Klienti sa venujú najmä čítaniu kníh, počúva
niu hudby, tvorbe pesničiek, športovým aktivitám, práci v záhrade, pleteniu. V rám
ci svojho osobného voľna majú právo vychádzok, návštev kina, divadla, športových 
akcií, môžu cez víkendy odísť domov. 

Spoločenské a rekreačné podujatia 

Ak to podmienky a financie centra dovoľujú, personál venuje svoje úsilie vhodnej 
investícii do rôznych spoločenských podujatí a rekreácií mimo zariadenia. 

Život komunity RETESTu je určený režimom dňa , zásadami správania sa klien
tov v rámci zariadenia, povinnosťami klientov v zariadení, pravidlami správania sa 
klientov pri každodenných skupinových stretnutiach komunity a trestným poriad
kom v pripade nedodržiavania režimu dňa, povinností a pod. 

Zásady správania sa klientov v RETESTe 

Každý klient musí povinne plne rešpektovať zásady správania sa. Sú akýmsi do
hovorom medzi klientmi, terapeutickým i ostatným personálom a stanovujú tak hra
nice, normy, ale nie hierarchiu. Ktoré sú to? 

- Abstinencia, zákaz nosenia a prechovávania drog (okrem cigariet, kávy po dobu 
resocializácie v centre). 

- Zákaz použitia fyzickej sily voči ostatným. 
- Zákaz sexuálnych kontaktov v centre. 

Povinnosti klientov 

K uvedeným zásadám možno pričleniť i povinnosti klientov, na ktorých takto 
kladie odborný i ostatný personál isté konkrétne požiadavky. Sú to tieto: 

- Zachovávať domáci poriadok, zásady a denný režim resocializačného centra 
RETEST. 

- Uhrádzať úhradu za ubytovanie, stravu, energiu a služby v určených ter
mínoch. Ak si môže závislí zaobstarať peniaze na drogu, môže si ich získať aj na 
záchranu života. 

- V spolupráci s povereným zamestnancom centra aktívne sa podieľať na zabez
pečovaní trvalého príjmu a trvalého bývania. 

- Zúčastňovať sa práce v dielni umiestnenej v priestoroch centra alebo vykoná
vať činnosť v pracovnom pomere sprostredkovanom centrom, pravidelne sa zúčast
ňovať na upratovaní pracovných a obytných priestorov centra, na príprave stravy, 
na praní a inej starostlivosti o posteInú a osobnú bielizeň a ostatnej resocializač
no-terapeutickej činnosti, ktorá je súčasťou procesu resocializácie a režimu 
v centre. 

Pravidlá skupinových stretnutí členov komunity 

Klientova účasť na každodenných stretnutiach je povinná, musí byť aktívna, pri
nášajúca iným isté obohatenie. Medzi tieto pravidlá patria: nejem; neklamem; som 
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úprimný; neskáčem do reči; prihlásim sa ak chcem niečo povedať; odchádzam len vo 
výnimočných situáciách a s odôvodnením; nespím; neotáčam sa chrbtom; nie som 
vulgárny; nerobím si žarty z ostatných; neignorujem otázky; tolerujem okolie; nevy
rušujem; nevynášam informácie; hovorím za seba; dodržiavam príchody; pomôžem 
novému klientovi zapadnúť; využívam možnosť povedať STOP, keď vediem dialóg; 
neizolujem sa a nevytváram podskupiny; nezamlčujem podstatné informácie. 

Sankcie 

- Porušenie vyššie uvádzaných zásad alebo nesplnenie povinností môže byť dôvo
dom, pre ktorý môže poverená osoba s okamžitou platnosťou ukončiť platnosť zmlu
vy s klientom. Klient musí v takomto prípade opustiť priestory centra. V prípade 
odmietnutia je vyvedený políciou. Prípadné finančné pohľadávky sú riešené súdnou 
cestou. 

- Nedodržanie režimu dňa , drzé vystupovanie, ignorovanie pokynov terapeutov, 
neskoré návraty z vychádzok, nedovolené alebo zakázané telefonovanie a iné formy 
porušovania disciplíny a marenia psychoterapie sa rieši zákazom dovoleniek, záka
zom konzumu cigariet, odopretím účasti na záujmových aktivitách. 

- Ak sa klienti na akciách usporiadaných mimo centra nesprávajú v zmysle 
pravidiel slušného správania, akcie sa neusporadúvajú až do odvolania. 

- Pri nedodržaní nočného pokoja, sa večierka nasledujúci deň posúva o čas ne
dodržania nočného pokoja. 

- Nedodržanie pracovného času sa nahrádza odpracovaním vo vornom čase . 

V predchádzajúcich riadkoch sme priblížili, ako vyzerá proces resocializácie 
v konkrétnych podmienkach zariadenia RETEST. 

Aké je však chápanie sociálneho problému drogová závislosť a procesu resocia
lizácie z aspektu sociálnej andragogiky? 

Predovšetkým ozrejmíme predmet sociálnej andragogiky, ktorý je vo výchovnej 
práci s dospelými v oblasti sociálnej siete ( starostlivosť o dospelých v ústavoch pre 
dospelých, činnosť úradov práce pre nezamestnaných, činnosť humanitných a chari
tatívnych organizácií, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, geragogika). 
Nositerom problému drogová závislosť je osobnosť dospelého človeka, príčiny i dôs
ledky drogovej závislosti konkrétneho klienta sú aj sociálneho charakteru (strata 
zamestnania, zanedbanie starostlivosti o deti, sociálna izolácia a pod.) a cesta 
k trvalej , resp. čo najdlhšej abstinencii ako jednej z podmienok začlenenia sa do spo
ločnosti , vedie aj cez výchovné (prevýchovné, znovuvýchovné, resocializačné) pôsobe
nie . Výchovné pôsobenie považujeme za najvyššiu formu psychického pôsobenia na 
emocionálnu zložku osobnosti, zmyslom ktorého je navodiť plánovitú, cieľavedomú 
a systematickú zmenu v psychike osobnosti aktuálne abstinujúceho závislého klien
ta. Ale nielen vplyv na emocionálnu zložku osobnosti človeka ale i ovplyvňovanie 
racionálnej zložky osobnosti človeka (odovzdávanie informácií, ovplyvňovanie pre
svedčenia, názorov) a pôsobenie na vegetatívno-reflexívnu zložku osobnosti človeka 
(ovplyvňovanie vzniku pozitívne hodnotených návykov a zručností) má svoje opods
tatnenie. 

Inovačný pohlad na resocializáciu aktuálne abstinujúcich drogovo závislých 
prináša sociálny andragóg najmä cez poznanie osobnosti dospelého človeka : 
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- Osobnosť dospelého čloueka má biologický základ. Udržanie rovnováhy tela 
a duše človeka (homeostáza) znamená podporovať u klienta záujmy v oblasti pohy
bových aktivit, ktoré pôsobia regeneračne, antistresovo. 

- Osobnosť dospelého je psychologický celok. To znamená okrem iného pomôcť 
klientovi poznať vlastnú osobnosť, jej štruktúru (povahu, charakter, temperament 
a pod.), vychádzať z pozitívnych čŕt jeho dospelej osobnosti, posilňovať ich a tie os
tatné analyzovať a naučiť klienta s nimi komunikovať, viesť klienta k hľadaniu 
spôsobov, ako prežívať skutočnú eufóriu a radosť zo žitia. Ide o podporu jeho schop
ností, záujmov. 

- Dospelý člouek je sociálna bytosť. Táto skutočnosť je daná klientovým fungo
vaním v rámci užších sociálnych štruktúr (rodina, spolupracovníci), ale i širších 
(podnik, komunita); jeho rolami v nich (rodič, pracovník, brat, študent) s istými 
pozíciami, postojmi, statusmi. 

nZ výchovného hladiska najväčšiu dôležitosť má sociálna zložka osobnosti . Člo
vek ako individuálna jednota duševných vlastností a pochodov, založená na jednote 
tela sa prejavuje v spoločenských vzťahoch" (Perhács a Paška, 1995). 

Tu sa zameria sociálny andragóg na obnovu a prehÍbenie spoločenských vzťahov , 
posilnenie väzieb, komunikácie s prostredím (hranie roly rodič - dieťa, zamestná
vatel - zamestnanec) na špecifické sociálne kompetencie (prehrávanie rol, napr. ako 
si hladať prácu, prijímací pohovor) ako prostriedky adaptácie klienta v danom pro
stredí . To znamená, že skúsenosť z hrania rol má hodnotný význam . Celkový pobyt 
v zariadení je vlastne pre klienta skúsenosťou, ako viesť každodenný život v spo
ločnosti bez návratu k droge. Získať niečo skúsenosťou je pre dospelú osobnosť 
ľahšie zrozumitelné, ako holé informácie a poučovanie . 

- Osobnosť dospelého je uychouatelná bytosť. Je to dôležité poznanie pre pre
výchovu. Ale nemožno zabudnúť na to, čo z jeho osobnosti môžeme zmeniť (sprá
vanie, postoje, zručnosti , návyky). 

Základným prostriedkom prevýchovy i v tomto prípade musia byť neskreslené 
informácie o tom, aká je skutočná , reálna situácia klienta, aké sú hrozivé dôsledky 
jeho závislosti. To znamená priviesť klienta ku správnemu kritickému a rozumovo 
odôvodniteľnému názoru na jeho situáciu. 

Druhým prostriedkom, ktorý môže sociálny andragóg pri svojej práci využiť je 
rozhovor (s jednotlivým klientom, skupinou). Otvorená komunikácia, rovnocenný 
vzťah medzi oboma stranami pôsobia tiež prevýchovne a posilňujú motiváciu klien
ta. 

Perhács a Paška (1995) zdôrazňujú, a my s nimi plne súhlasíme, že výchovným 
pôsobeným musí sociálny andragóg u dospelého jednotlivca vypestovať kladný citový 
postoj , ktorý by mu umožnil zdravé citové názory na život, na medziludské vzťahy 
a reálny optimistický postoj k hodnotám vytvoreným spoločnosťou, ako aj vlastným 
individuálnym pričinením . Ako dalej vyplýva zo slov Perhácsa a Pašku (1995) sprá
vanie dospelého jednotlivca je ovplyvniteľné, plastické a prejavuje sa viditefnými 
reakciami . To musí sociálny andragóg využiť pre vytváranie klientových pozitívnych 
zručností a návykov (máme tým na mysli zručnosti ako ranné vstávanie do práce, 
odprevádzanie detí do školy a pod., preberanie zodpovednosti za každodenné povin
nosti). V záujme tohto ciela sociálny andragóg vysvetluje, analyzuje, zdôvodňuje, 
argumentuje, presviedča . 
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Ďalšou úlohou andragóga je naučiť klienta správnemu spôsobu života, odolá
vaniu a obrane voči stresu. 

- Osobnosť dospelého je navrstvená. Je nemožné si túto dôležitú skutočnosť 
nevšimnúť. Pre pochopenie je zrejmé, že klient má svoje vedomosti, zručnosti, schop
nosti, skúsenosti z predchádzajúcich etáp svojho života, ktoré determinujú jeho 
pohľad na svet, na jeho závislosť, na Iudí a teda i pracovný tým, ktorý sa usiluje ho 
viesť k optimálnej životnej ceste. 

- Osobnosť každého dospelého je jedinečná a neopakovateľná. Ide predovšetkým 
o to, že každý klient reaguje na iný spôsob práce s ním, inak ju prijíma. Je indivi
duálnou osobnosťou s jej vlastným hodnotovým systémom, preto musíme vedieť pri
jať i prípadný neúspech v podobe relapsu klienta. Nie každý klient je totiž ochotný 
prevziať plnú zodpovednosť za seba a svoj život a nie vždy má na to optimálne pod
mienky (kognitívne, psychické, sociálne). Klient má možnosť dobrovoľnej volby a je 
len na ňom , či vo vlastnom záujme aktivizuje pevnú vôľu a sebadisciplínu. 

- Osobnosť dospelého je narušená drogovou závislosťou . Preto si musí sociálny 
a ndragóg uvedomiť príčiny závislosti, okolnosti ktoré klienta k závislosti viedli, po
znať dôsledky jeho závislosti a v neposlednom rade poznať zákonitosti tejto poruchy, 
označovanej : drogová závislosť. 

V závere môžeme uviesť, že práve andragogika a jej subsystém sociálna andra
gogika spája v sebe záujem o dospelého človeka , o problémy, ktoré bránia jeho 
úspešnej socializácii a cez poznanie zákonitostí výchovy vedie cestou resocializácie 
dospelého človeka k obnove narušenej socializácie. 

Súhrn 

Sociálna andragogika, ako jeden z troch subsystémov andragogiky (profesijná, 
kultúrna a sociálna), predstavuje výchovnú prácu s dospelými v oblasti sociálnej sie
te ( starostlivosť o dospelých v ústavoch pre dospelých, činnosť úradov práce pre ne
zamestnaných, činnosť humanitných a charitatívnych organizácií , penitenciárna 
i postpenitenciárna starostlivosť, geragogika). Možnosť aplikácie jej teoretickej bázy 
je vychádzajúc z jej predmetu, i v oblasti resocializácie konkrétnej predmetnej skupi
ny dospelých, a to aktuálne abstinujúcich drogovo závislých . Východiskom uvedené
ho tvrdenia je predovšetkým skutočnosť, že nositeľom problému drogová závislosť je 
osobnosť dospelého človeka (poznanie jej charakteristík), príčiny i dôsledky drogovej 
závislosti konkrétneho klienta sú i sociálneho charakteru (strata zamestnania, za
nedbanie starostlivosti o deti, sociálna izolácia a pod.), drogová závislosť je vážnym 
sociálnym problémom a cesta k trvalej resp. čo najdlhšej abstinencii ako jednej 
z podmienok začlenenia sa do spoločnosti vedie aj cez výchovné (prevýchovné, zno
vuvýchovné, resocializačné) pôsobenie. Intencionálna výchova je tak podstatou ree
dukácie a resocializácie u skupín problémového obyvateIstva - aktuálne abstinujúci 
drogovo závislí. Resocializácia sociálnej andragogiky predsta vuje tlak na aktuálne 
abstinujúceho, má prevýchovný charakter v snahe úspešných zmien na úrovni kog
nitívnej, psychickej a následne na to i sociálnej. 

Prakticky to znamená, resocializácia aktuálne abstinujúcich drogovo závislých 
dopíňa a je nevyhnutným zavŕšením snahy o úspešnú liečbu drogovej závislosti 
u konkrétneho jednotlivca. Uskutočňuje sa umiestnením aktuálne abstinujúceho do 
resocializačného strediska. 
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Jedným z mála na Slovensku s daným cieIovým zameraním je resocializač

no-terapeutické zariadenie RETEST so sídlom na Ľadovej ulici 11 v Bratislave. 
V resocializačnom stredisku sa poskytuje resocializácia a rehabilitácia s cieľom 

aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov 
a sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodze
nom prostredí; ďalej nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a za
opatrenie; liečebno-výchovná starostlivosť a ďalšia starostlivosť, ktorou je 
poraden-
stvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť a pracovná terapia. Centrum je určené pre 
občanov závislých od psychotropných látok vo veku od osemnásť rokov, ktorí sa 
v dôsledku rozvoja choroby dostali prechodne alebo trvalo do situácie, kedy nie sú 
samostatne schopní resocializácie a majú záujem začleniť sa do normálneho pra
covného, rodinného a spoločenského života. 
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