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P. PODMAJERSKÝ 

prezident Združenia abstinentov Slovenska 

Dňa 14. júna 2001 bolo v spolupráci s Obecným úradom v Rohožníku otvorené 
nízkoprahové zariadenia prvého kontaktu, ktoré bude poskytovať sociálne pora
denstvo a vykonávať sociálnu prevenciu, zmierňovať ľudské utrpenie spôsobujúce 
sociálnu a hmotnú núdzu občanov, taktiež utrpenie spôsobené závislosťou postih
nutým spoluobčanom - integráciu týchto klientov do riadneho občianskeho, ro
dinného a spoločenského života. Hlavným nástrojom do budúcnosti na dosiahnutie 
týchto humánnych cieľov je zriadenie poradenských stredísk po celom Slovensku, 
kde si môžu občania a mládež anonymne a bezplatne riešiť za pomoci odborníkov 
svoje krízové situácie. 

Dôraz pôsobenia sa kladie na: 
1. rodinu a deti - v rámci sociálnej starostlivosti pri riešení výchovných a ekono

mických problémov v rodine, týranie žien a detí 
2. spoločensky neprispôsobení občania - zameranie poradenstva je orientované 

na občanov, najmä z dôvodu nedostatku primeraných sociálnych návykov prispôso
biť sa akceptovaným spoločenským normám správania, občanov, ktorí stratili spra
vidla svoje rodinné zázemie, sú závislí od alkoholu alebo iných návykových látok 
alebo ukončili trest odňatia slobody, zlyhávajú vo všetkých sociálnych roliach - ro
dičovskej, profesijnej , občianskej. 

Zmeny v posledných rokoch výrazne ovplyvnili vývoj sociálnej situácie niekto
rých občanov. V spoločenskej praxi sa začali prezentovať fenomény, ktoré sme dosiaľ 

283 



P. PODMAJERSKÝ / SOCIÁLNA PORADŇA V ROHOŽNÍKU -
PORADENSKÉ STREDISKO PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH V HMOTNEJ 
A SOCIÁLNEJ NÚDZI 

nepoznali. Ide predovšetkým o nezamestnanosť, bezdomovstvo, žobranie a pod. 
Občania zostali odkázaní na sociálnu pomoc štátu, či už formou dávok alebo iných 
sociálnych služieb. Najmä z týchto dôvodov vyvoláva uvedená situácia potrebu 
zmien v prístupoch k riešeniu sociálnych problémov obyvateľstva. Tento obrat v so
ciálnej oblasti podnietil aj proces oficiálnych zmien, ako napríklad zmeny: 

- v legislatívnej oblasti (sociálne poistenie, sociálna pomoc), 
- v systéme centralizovaného riadenia a paternalistického fungovania štátu na 

decentralizovanú, diferencovanú sociálnu pomoc so širokou možnosťou realizácie 
rôznych subjektov s pestrou ponukou služieb, ktoré sa posúvajú bližšie ku klientovi 
a rešpektujú jeho jedinečné podmienky, 

- v administratívno - byrokratickom prístupe založenom na finančných dávkach, 
bez účinných koncepcií ďalšej diferencovanej pomoci, so snahou využitia neoddeli
teľnej súčasti práce s človekom - poradenstva. 

Uvedené zmeny priniesli potrebu využitia nových prístupov, foriem a metód 
práce v sociálnej oblasti. Do centra sociálnej starostlivosti a pomoci sa dostávajú ta
ké formy sociálnej práce, ktoré majú napomáhať klientovi, rodine či skupine zvlád
nuť náročné životné situácie, s cieľom naučiť ich vyrovnávať sa so životom a op
timálne fungovať vo svojom sociálnom prostredí. Jedným z možných nástrojov so
ciálnej pomoci občanov je aj sociálne poradenstvo, ktoré by malo postupne aj u nás 
získať v rámci sociálnej práce dominantné postavenie tak, ako je to bežné a samo
zrejmé v krajinách s dlhodobou tradíciou uplatňovania sociálnej práce. 

V súčasnosti sa ukazuje ako nevyhnutné zabezpečiť existenciu, funkčnosť a po
stupne aj rozvoj sociálneho poradenstva, ktoré napriek svojmu orientačnému vy
medzeniu v praxi nie je dostatočne definované a jeho praktické uplatňovanie je čas
to len sporadické, spontánne a neodborné. 

Sociálne poradenstvo 
Formy sociálnej prevencie sú: 
aj vyhľadávacia činnosť 
bJ nápravná činnosť 
cJ rehabilitačná činnosť 
dJ resocializačná činnosť 
ej organizovanie výchovno - rekreačných táborov 

Systematické sociálne poradenstvo nemá na Slovensku v sociálnej práci takmer 
žiadnu tradíciu. 

Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že po
radca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, 
ktoré klientovi okamžite pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém. 

Napríklad Gabura, Pružinská (1995) charakterizujú poradenstvo založené na 
princípe pomoci, pričom poradca má snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie 
uplatnenie klienta tak, aby sa efektívne orientoval vo svete a vyrovnával sa zo živo
tom. Koščo (1987) vymedzuje poradenstvo ako aktívnu účasť na živote iných ľudí 
prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií, skúseností a názorov, ktoré môžu 
byť použité pri riešení určitých životných úloh a situácií. 
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V rámci sociálneho poradenstva môžeme vymedziť slovo sociálne ako spoločen

ské, ako snahu o zlepšenie alebo zmenu spoločenských pomerov alebo ako starostli
vosť spoločnosti o sociálne zabezpečenie svojich občanov (Pŕíhodová, 1998). 

Sociálne poradenstvo potom môžeme chápať ako profesionálnu odbornú činnosť 
vykonávanú odborníkom a založenú na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimál
nom uplatnení klienta a jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži 
na odstránenie, zmierneníe negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta 
a jeho začlenenie do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komuníty 
(Strieženec, 1999). 

V zmysle uvedených charakteristík by mala byť vytvorená koncepcia sociálneho 
poradenstva postavená na uvoľňovaní asymetrických, výrazne hierarchizovaných 
vzťahov sociálny pracovník - klient, na akceptácii klienta ako partnera, ktorý sa 
sám za podpory sociálneho pracovníka stáva strojcom svojho osudu, na miníma
lizácii centrálne formálne organízovaného úsilia pomôcť klientovi a jednostrannej, 
neúčinnej finančnej pomoci , na vytvorení priestoru pre aktívnu participáciu klienta 
na zmene a riešení svojej situácie. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné si uvedomiť, že pre riešenie komplexného sys
tému sociálneho poradenstva je nevyhnutná: 

- zmena prístupu ku klientovi, ktorý bol v administratívno - dávkovom systéme 
odsúdený na pasívnu bytosť, závislú od tejto pomoci, bez možnosti ovplyvniť svoju 
situáciu. V nových prístupoch sa klient mení vo vzťahu so sociálnym pracovníkom 
na aktívnu bytosť, ktorá spolurozhoduje o svojom osude, aktívne participuje na rie
šení svojho problému a preberá primeranú mieru zodpoveďnosti za seba a svoje oko
lie, 

- zmena pozície vo vzťahu sociálny pracovník - klient, doterajší výrazne asyme
trický vzťah, ktorý je založený na tom, že jedine sociálny pracovník vie, čo je pre 
klienta najlepšie (napodobňuje vzťah učiteľ - žiak alebo rodič - dieťa ), sám rozhodu
je, prikazuje, určuje a klient sa iba pasívne prispôsobuje. Vzhľadom na nový prístup 
sa tento vzťah symetrizuje, monitoruje vzťah človek - človek, akceptuje au
tonómnosť klienta, jeho jedinečnosť vyplývajúcu z individuálnej životnej histórie, 
skúseností a zážitkov (Gabura, 1999), 

- zmena ťažiska sociálnej starostlivosti a pomoci od štátneho zastrešovania, 
ktoré vlastne narušilo podpornú funkciu rodiny a komunity k diferencovaným akti
vitám rôznych nositeľov sociálnej pomoci, ktorí sú bližšie ku klientovi, a preto môžu 
účinne využívať prirodzené sociálne väzby, ktoré sú efektívnejšie ako individuálny 
prístup, pretože riešia problémy klienta v širších sociálnych súvislostiach. 

V súčasnosti, keď ešte pretrváva charakter paternalistického prístupu v kontak
te ku klientom, je využitie základných princípov sociálneho poradenstva v praxi ťaž
ko realizovateľné. Uvedenú situáciu je potrebné zmeníť najmä z dôvodu celkovej 
zmeny v poskytovaní sociálnej pomoci. V rámci uplatňovanía zákona o sociálnej po
moci je základnou ideou zabezpečiť motiváciu sociálneho klienta tak, aby problém 
svojej sociálnej a hmotnej núdze riešil aj mobilizáciou svojich vlastných síl. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet sociálnych pracovníkov a stredísk 
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v oblasti sociálneho poradenstva. Tu vidíme veIkú príležitosť pre obecné a mestské 
samosprávy. 

Cieľová skupina 

1. deti, mládež a rodičia (rómska komunita, "deti ulice", rodiny v sociálnej alebo 
hmotnej núdzi, nezamestnaní, maloletí s poruchami správania, s problémovým 
správaním) 

2. občania so zdravotným postihnutím 
3. abstinujúci od návykových látok a patologického hráčstva 
4. deti, dospievajúca mládež a životni partneri pochádzajúci z rodín, v ktorých sa 

vyskytuje závislosť - riziková populácia 
5. adolescentná mládež - populácia, ktorá potrebuje pomoc 
6. deti a mládež zo sociálne slabších (rozvrátených, rómskych, neúplných) rodín 

Záver 

Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, zmiernenie negatívnych návykov ale
bo spôsobov správania klienta a jeho začlenenie do spoločenského rámca, rodiny, 
pracovného kolektívu, komunity (Strieženec, 1999). 

V rámci uplatňovania zákona o sociálnej pomoci je základnou ideou zabezpečiť 
motiváciu sociálneho klienta tak, aby problém svojej sociálnej a hmotnej núdze 
riešil aj mobilizáciou svojich vlastných síl. 

Z uvedeného vyplýva, že sociálne poradenstvo má široké možnosti uplatnenia 
a je v práci jednotlivých skupín občanov veľmi významné. 

Sociálne poradenstvo budú realizovať vysokoškolsky vzdelani pracovníci a stre
doškolsky vzdelani pracovnici s praxou min. 3 roky, ktorí úspešne ukončili kurzy -
každý v rozsahu 160 hodín "Základy sociálnej práce" a "Príprava sociálneho porad
cu" usporiadaný Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov, ukončené certi
fikátmi Ministerstva školstva SR. Poskytujú klientom sociálnu pomoc v rôznych 
oblastiach (sociálna starostlivosť o rodinu, sociálno - právna ochrana, oblasť práce 
so starými ľuďmi, ZŤP atď.) ambulantnej alebo rezidenciáinej starostlivosti. Okrem 
iných metód a foriem práce budú využívať sociálne poradenstvo ako jeden z nástro
jov sociálnej pomoci klientovi. Na túto činnosť sú kompetentni sociálni pracovnici 
odborne pripraveni tak, aby zvládli metodiku rozhovoru s klientom, sociálnu diagno
stiku a účinnú metodiku zvládania krízových situácií a problémov s ktorými sa 
klient na nich obráti. 

Sociálny poradca sa primárne orientuje na poradenskú prácu s klientom, rodi
nou, skupinou alebo komunitou, pracuje ambulantne i v teréne. Sociálny poradca 
rieši sociálne problémy klienta, pracuje i s klientmi, ktorých mu budú posielať iné 
inštitúcie či organizácie, alebo sa na neho obracajú samotni klienti bez medzistupňa 
distribúcie . 

Rozsah problémov sa môže zdať niekomu nezvládnuteľný. Existujú však opatre
nia, ktorých uvedenie do praxe nie je až také finančne náročné a ktoré sú pritom vr
cholne účinné. 
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V budúcnosti chceme ešte viac posilniť vzťahy so samosprávou miest a obcí, 
keďže väčšina kompetencií štátu vo vzťahu k neštátnym organizáciám prejde na sa
mosprávne vyššie územné celky, čím sa zodpovednosť za vytvorenie partnerských 
vzťahov s týmto novým orgánom verejnej správy presúva výrazne na miestne orga
nizácie . Otvorenie poradne v Rohožníku je prvou lastovičkou v tejto oblasti. 

Do redakcie prišlo dňa: 23. 6. 2001 
Adresa autora: P . Podmajerský, Združenie abstinentov Slovenska, P.O. Box 19, 

906 38 Rohožník 

(dokončenie zo str. 264) 

roval dobrý efekt antiepileptík na abstinenčný syndróm. Všetky tieto štúdie boli 
krátkodobé. Sú aj dlhodobé štúdie s týmito preparátmi, gabapentin aj karbamazepin 
znižovali frekvenciu pitia. Divalproex bol v tomto ohľade neúspešný, placebo bolo 
úspešnejšie. Podľa prednášateľa ide zatiaľ o prvé experimentálne štúdie s malým 
počtom pacientov. Antiepileptiká by mohli byť výhodnejšie v tom, že nemajú 
adiktívny potenciál v porovnaní s benzodiazepínmi. 

Následne Frye (Los Angeles) venoval pozornosť komorbidite bipolárnej poruchy a 
alkoholovej závislosti. Alkoholizmus je podstatne častejší u dysforického typu bi
polárnej poruchy (73 % ) než u euforického typu (20 % ). Nie je známy vzťah alkoho
lu a rýchleho cyklovania. Podľa niektorých prác alkohol potencuje rýchle cyklovanie 
bipolárnej poruchy. 

Suppesová (Dallas) sa zaoberala terapeutickými možnosťami lítia u komorbidity 
bipolárnej poruchy s alkoholovou závislosťou. Pripomenula, že sa nepotvrdili staršie 
práce o efektivite lítia na zníženie alkoholického cravingu, resp. konzumu alkoholu. 
Prezentovala výsledky dvoch štúdií. V prvej štúdii bolo 204 pacientov s bipolárnou 
poruchou, z nich 69 malo aj alkoholovú alebo drogovú závislosť. Táto podskupina bo
la charakterizovaná častou suicidalitou, dysfóriou, noncompliance. Divalproex a kar
bamazepín u nich boli efektívnejšie než lítium. V druhej štúdii (n = 338, dvojito sle
pá) sa porovnávali dve skupiny pacientov: jedna skupina mala karbamazepin s lí
tiom a druhá haloperidol s lítiom. Obe kombinácie mali rovnaký antimanický efekt, 
avšak u skupiny aj s alkoholovou závislosťou bola efektívnejšia kombinácia karba
mazepin s lítiom. 

Druhé sympózium 6. 5. 2001 sa zaoberalo komorbiditou schizofrénie a závislosti. 
Dixon (Baltimore) uviedol sympózium epidemiologickými údajmi. Alkoholová závis
losť u schizofrenikov je častá (32 % výskyt, vo všeobecnej populácii 12 % ), drogová 
závislosť v 28 % (vo všeobecnej populácii USA 4 % ). To vedie k častejšiemu relapsu 
schizofrénie, noncompliance, inej komorbidite (HIV, hepatitídy). Pacienti s komorbi
ditou schizofrénie a alkoholizmu sú v 12 % obeťou násilných trestných činov. U schi
zofrenikov alkoholikov je bezdomovectvo 2x častejšie. Meltzer ( Nashville) upozornil 
na biologické základy tejto komorbidity. Konzum alkoholu, ale aj psychostimulancií 
a kokainu vedú k zvýšeniu dopaminu v synaptickej štrbine, predovšetkým v mezo
limbickej oblasti. Aktivácia dopamínergického prenosu v tejto oblasti koreluje s vý-
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