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Analýza vykonávania sociálnej práce v oblasti bývania, zameranej na klientov
z marginalizovaných rómskych komunít vznikla v rámci projektu:

Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít
Kód projektu ITMS2014+: 314011Q491
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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Úvod
Implementácia jednotlivých projektov zameraných na sociálne bývanie priniesla
poznanie, že bytová politika a sociálna politika štátu musia byť úzko previazané,
najmä ak ide o riešenie exkludovaných spoločenstiev. Zložitý problém bývania MRK
potrebuje komplexný a multidisciplinárny prístup, v ktorom svoje nezastupiteľné
miesto majú experti z odborov urbanistika, architektúra, ekonómia, sociológia,
etnografia a sociálna práca.
Cieľom tohto dokumentu je analyzovať najčastejšie prístupy sociálnej práce,
ktorej fókusom je riešenie bývania zraniteľných skupín, s dôrazom na cieľovú skupinu
marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Zanalyzujeme teoretické koncepty,
ktoré sú ideovým podkladom pre jednotlivé metodiky sociálnej práce. Zvláštnu
pozornosť venujeme analýze najčastejšie používaných metód sociálnej práce v MRK,
ktorou je terénna sociálna práca a komunitná sociálna práca. Zaujímať nás bude
hlavne ich prepojenosť na existujúce modely a programy bývania aplikované na území
Slovenska. Rozhodli sme sa do analýzy vsunúť aj opis inšpiratívnych príkladov dobrej
praxe zo zahraničia, čím chceme načrtnúť, akými smermi sa môže v budúcnosti
uberať sociálna práca orientovaná na bývanie na Slovensku. Analýzu obohacujeme
prieskumom, ktorého cieľom je zistiť rozsah a obsah intervencií v oblasti podpory
bývania klientov z MRK v aktuálnom programe terénnej sociálnej práce.
Východiskom pri zostavovaní analýzy sú informácie, ktoré čerpáme z:
- odbornej literatúry,
- evaluačných správ a metodík k jednotlivým projektom,
- verejne dostupných informácií o projektoch (články v médiách),
- rozhovorov so stakeholdermi v téme,
- dotazníkového výskumu.
Súhrn poznatkov prirodzene vyúsťuje do sady návrhov zmien a odporúčaní pre
tvorcov verejných politík.
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1 Základné ideové prístupy v sociálnej práci v oblasti bývania
K základným celosvetovo aplikovaným prístupom v oblasti sociálnej politiky
orientovanej na riešenie otázky bývania zraniteľných skupín patria „housing first“
(„bývanie najprv“, prípadne tiež ako „bývanie predovšetkým“) a „housing ready“
(„pripravený na bývanie“). Oba prístupy boli vyvíjané v druhej polovici 20. storočia,
najmä v západných, industriálne orientovaných krajinách.
1.1 Prístup „housing first“
Prístup „housing first“, voľne preložený ako „bývanie najprv“ („bývanie
predovšetkým“) je založený na koncepcii, že primárnou a základnou potrebou
jednotlivca je stabilné bývanie. Všetky ostatné potreby sa viažu na bývanie. Prístup je
používaný najmä pri riešení bezdomovectva v mestskom prostredí. Vznikol začiatkom
90-tych rokov v New Yorku, kde ho vyvinul Dr. Sam Tsemberis a nezisková
organizácia Pathways to Housing. Odvtedy bol všeobecne prijatý v USA a stal sa
ústredným bodom národných stratégií bezdomovectva v rôznych krajinách, ako
napríklad v Kanade, Dánsku, Fínsku či Francúzsku, čo dokazuje jeho všeobecný
úspech. (Housing First England 2020) V roku 2020, v letnom období ako prvé na
Slovensku projekt dostupného bývania založeného na prístupe „housing first“ spustilo
mesto Bratislava. Stabilné bývanie, pocit bezpečia, súkromia a istoty tak získalo šesť
jednotlivcov a tri rodiny s deťmi (Bratislavský samosprávny kraj 2020). V súčasnosti
sa vychádza z výskumov, ktoré upozorňujú na fakt, že bezdomovectvo je proces
veľmi diferencovaný (vzhľadom na premenné ako vek, rod, etnická príslušnosť,
konkrétna krajina a pod.), čo je nevyhnutné brať do úvahy pri formovaní
a poskytovaní sociálnych služieb klientom (Busch-Geertsema, Edgar, O’Sullivan,
Pleace 2010).
V živote každého z nás môžu nastať udalosti, ktoré negatívne ovplyvnia
možnosť zaistiť si prostriedky na živobytie alebo si vynútia nemalé výdavky naviac
(napríklad v prípade vážneho ochorenia, nezamestnanosti, rozpadu rodinných vzťahov
a pod.). S neuspokojením bývania, ako základnej životnej potreby, sa často spájajú
ďalšie negatívne javy, ako napríklad vylúčenie z trhu práce, strata sociálnych
kontaktov či zhoršenie zdravotného stavu. Prístup využíva bývanie skôr ako
východisko než ako cieľ. Prvotnou aktivitou je poskytnutie bývania, čím sa vytvorí
pre klienta vlastný domov v rámci určitej komunity. (Pleace 2017) Vychádza z idey,
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že zabezpečením bývania sa končí najpálčivejší problém klienta, ktorý tak môže začať
pracovať na iných osobných cieľoch, čím zlepší kvalitu svojho života. Podľa tohto
prístupu ľudia musia mať najprv uspokojené základné životné potreby (ako je
napríklad strava, spánok, bezpečné bývanie a iné) predtým, ako sa budú venovať
riešeniu menej kritických záležitostí (ako je napríklad nájdenie zamestnania,
vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a pod.). Klient by mal byť sám
spolurozhodovateľom o tom, aký typ bývania je preňho najvhodnejší a aké podporné
služby má záujem využívať. Rešpektovanie vôle klienta vedie následne spravidla
k lepšej adaptácii. Prístup „housing first“ umožňuje dostupnosť trvalého bývania bez
stanovovania ďalších predpokladov a podmienok, ktoré presahujú podmienky bežného
nájomcu. Podporné služby sú poskytované, avšak na báze dobrovoľnosti, účasť na
nich sa od klienta nevyžaduje, keďže služby sú preukázateľne efektívnejšie pre
angažovaných, dobrovoľných klientov. Klienti podpisujú štandardnú nájomnú zmluvu
a podľa potreby sú im ponúknuté podporné služby, často so zapájaním dobrovoľníkov.
Doba prenájmu sa líši v závislosti od potrieb toho-ktorého klienta. Existujú prístupy
tzv. trvalého podporného bývania („permanent supportive housing“ – PSH), ktoré
poskytujú dlhodobú pomoc, najčastejšie klientom s chronickými chorobami,
zdravotným znevýhodnením, s problémami duševného zdravia, s užívaním
návykových látok a pod.. Na druhej strane sú prístupy tzv. krátkodobých prenájmov
(„rapid re-housing“), ktoré sú uplatňované pre širokú škálu klientov. Ich cieľom je
zabezpečiť rýchle nové bývanie a následne pomôcť klientom zvýšiť ich sebestačnosť,
zaobstarať si iné, vhodnejšie bývanie a vytvoriť si nový domov. (The National
Alliance to End Homelessness 2020)
Cieľovou skupinou „housing first“ prístupu sú najmä ľudia zo zraniteľných
skupín, ohrozené rodiny s deťmi, ľudia s mentálnymi či telesnými disfunkciami,
závislí od alkoholu a drog. „Housing first“ prístup ponúka jednotlivcom a rodinám
v bytovej núdzi trvalé a cenovo dostupné bývanie. Klient ho má dostať čo
najrýchlejšie. Až následne prichádzajú na rad podporné služby vo forme intenzívnej
sociálnej práce, ktorých cieľom je udržanie bývania. Podporné služby sú vykonávané
prostredníctvom multidisciplinárnych tímov, ktoré používajú ako základný nástroj
práce s klientom „case managment“ (prípadová práca). Mobilné tímy pracovníkov
navštevujú klientov doma alebo na iných dohodnutých miestach. Pritom je dôležité
zdôrazniť, že aplikované programy môžeme len vtedy označiť za „housing first“
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prístup, ak sa striktne držia nasledujúcich ôsmich princípov, ktoré zadefinoval Dr.
Sam Tsemberis (In Pleace 2017).
1. Bývanie je základným ľudským právom. Ľuďom bez domova je
ponúknuté bývanie a sú presúvaní priamo z ulíc do nájomného bývania bez
toho, aby boli splnené podmienky na prijatie alebo dodržiavanie liečby.
2. Možnosť voľby a kontroly. Kľúčovým princípom prístupu je načúvanie a
rešpektovanie názorov užívateľov programu. Osoba užívajúca program je
schopná robiť rozhodnutia v tom, ako žiť a aké podporné služby využívať.
3. Oddelenie podpory a bývania. Prístup „housing first“ zaručuje, že právo na
bývanie, jeho získanie a udržanie nie je podmienené požiadavkou, aby klient
podstúpil liečbu. V praxi to znamená, že bývanie je ponúknuté i v prípade,
že daná osoba neprestáva užívať alkohol, nepodstupuje psychiatrickú liečbu
alebo odmieta iné formy podpory. Oproti klasickým útulkom pre
bezdomovcov sa tento prístup viac orientuje na človeka než na miesto.
4. Zameranie na zotavenie. Služba orientovaná na zotavenie klienta má za cieľ
celkovú životnú spokojnosť („well being“). To zahŕňa jeho fyzické
i duševné zdravie, sociálnu podporu (od rodiny, priateľov) a sociálnu
integráciu, tzn. či klient je súčasťou komunity, či je spoločensky aktívny.
5. „Harm reduction“ prístup. Pri implementácii podporných služieb je
využívaný „harm reduction“ prístup, ktorý má za cieľ zmierňovanie
dôsledkov závislostí a iných patologických javov ako vyžadovanie
okamžitej abstinencie či eliminácie problému.
6. Aktívne zapojenie, nie donútenie. Pri práci s klientom je dávaný dôraz na
sebaaktivizáciu klienta a asertívny prístup zo strany sociálneho pracovníka.
7. Individuálne plánovanie. Prístup podporuje jednotlivca na ceste k návratu
do normálneho života, ale je navrhnutý tak, ako si to klient žiada, sám si
vyberá a kombinuje služby, ktoré považuje za preňho užitočné.
8. Flexibilná podpora na tak dlho, ako je potrebné. Klient ostáva klientom aj
v čase, keď opätovne príde o bývanie, napr. vysťahovaním pre neplatičstvo.
V súčasnosti je prístup implementovaný vo väčšine amerických a európskych
štátov, v EÚ je odborne zastrešený Európskou sieťou Housing first (Housing first
Europian Hub). Na Slovensku prístup implementuje napr. OZ Vagus v Bratislave.
V roku 2018 spustili program s názvom „Housing Cverna“, v rámci ktorého vytvorili
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tri bytové jednotky v priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej
ulici v Bratislave. Rozsahom práce výraznejšie pôsobí nezisková organizácia IQ
servis v susedných Čechách. Pilotný projekt pod názvom „Rapid re-housing“ je
realizovaný v meste Brno od roku 2016 v kooperácii neziskovej organizácie a
samosprávy mesta.
Prístup „housing first“ je využívaný prioritne na riešenie problému
bezdomovectva. Ak uvažujeme o tomto prístupe v kontexte marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len MRK), tak je potrebné poukázať na fakt, že problém
štandardného bezdomovectva sa v MRK nevyskytuje, pretože v typických rómskych
osadách nenájdeme ľudí bez strechy nad hlavou. Žijú síce často v katastrofálnych
podmienkach, v nelegálnych stavbách, prístreškoch, maringotkách a pod., ale nie sú
ani sebou, ani okolím definovaní ako ľudia bez domova.
Bezdomovectvo má však viacero definícií, tá najvšeobecnejšia definuje
bezdomovectvo ako absenciu domova, pričom domov je vytváraný tromi základnými
doménami:
- fyzická doména – slušné bývanie či priestor schopný napĺňať potreby
osoby a jej rodiny,
- sociálna doména – možnosť uchovať si súkromie a udržiavať
spoločenské vzťahy,
- právna doména – vlastníctvo, istota užívania alebo právny nárok
(Hradecký a kol. 2007).
Podľa nadnárodnej organizácie FEANTSA (European Federation of National
Organisations Working with Homeless) a oficiálnej definície Európskej únie do
kategórie ľudí ohrozených bezdomovectvom patrí osoba:
- bez prístrešku – bez možnosti pobytu pod strechou 24 hodín denne,
- bez bytu – osoby v rôznych zariadeniach, napr. útulkoch, verejných
ubytovniach,
- bývajúca v neistých podmienkach – osoby, ktorým hrozí vysťahovanie,
obete domáceho násilia, domácnosti v bytoch bez právneho nároku,
- bývajúca v neprimeraných podmienkach – priveľa ľudí v byte, zlý
technický stav budovy, mimo pitnej vody a elektriny, rôzne provizórne
stavby, maringotky (Miláčková, Rochovská 2011).
Ak by sme sa držali prísneho výkladu týchto definícii, museli by sme priznať, že
problém bývania v MRK je vlastne problémom bezdomovectva. Síce v MRK len
9

zriedkavo nájdeme nefunkčné sociálne vzťahy, zlyhávanie jednotlivcov v životných
rolách, avšak podstatná časť obyvateľov MRK na Slovensku býva v neprimeraných
bytových podmienkach, prípadne v obydliach bez legálneho statusu.
V prostredí MRK na Slovensku je prístup „housing first“ používaný niektorými
samosprávami obcí ako krízová intervencia, a to prostredníctvom implementácie
programu nízkoštandardného nájomného bývania. Nízkoštandardné byty (často byty
s minimalizáciou vybavenia – s neúplným vybavením, minimalizované priestory –
menšia výmera obytnej plochy, minimalizované dodávky energií, základné hygienické
vybavenie spravidla spoločné pre viacerých nájomcov) sú určené pre sociálne
naliehavé prípady, ktoré nie je možné z rôznych dôvodov (napr. ekonomických)
vybaviť nájmom štandardného bytu. Ide o byty s nižšou ako bežnou úrovňou kvality
bývania. Tieto samosprávy uplatňujú princípy bezzásluhovosti a „harm reduction“,
teda zmierňovania dôsledkov katastrofálnych podmienok na bývanie. Do programu sú
zapájané rodiny s najvyššou mierou rizikovosti. Najčastejšie ide o rodiny
s nezaopatrenými deťmi nachádzajúce sa v hmotnej núdzi, ohrozené sociálnou
exklúziou. Keďže ide často o veľké množstvo rodín, ktoré potrebujú urgentnú pomoc
s bývaním, zástupcovia obcí realizujú nábor klientov do programu buď náhodným
výberom (žrebovaním), alebo podľa stupňa ohrozenia rodín. Príkladom tohto postupu
je napríklad mesto Prešov, ktoré v spolupráci s Belgickým červeným krížom v rokoch
2002 – 2005 riešilo nájomné bývanie pre rómske aj nerómske obyvateľstvo mesta na
Sabinovskej ulici. Keďže o nájomné bývanie bol enormný záujem, pracovná skupina
vytvorila systém žrebovania, na ktorom participovali aj samotní obyvatelia
(štafetovito žrebovali ďalšieho nájomníka). Výnimočne sa stretávame s premiestnením
celej komunity (všetkých rodín) z nevyhovujúceho bývania do nových
nízkoštandardných nájomných bytov, príkladom tohto riešenia sú rómska osada
Letanovský Mlyn a obec Sveržov.
1.2 Prístup „housing ready“
Opozitum k prístupu „housing first“ je prístup „housing ready“, ktorý sa
etabloval koncom osemdesiatych rokov v USA v čase, keď vláda presunula agendu
bezdomovectva z miestnych iniciatív na federálne celoplošné programy. Prístup
„housing ready“ je založený na myšlienke, že ľudia bez domova strácajú bývanie z
dôvodu absencie psychického a fyzického zdravia, potrebných životných kompetencií,
pre závislosti a sociálno-patologické problémy. Preto je nevyhnutné najprv odstrániť
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problém, ktorý zapríčinil stratu bývania, až potom posunúť klienta smerom
k permanentnému bývaniu.
Filozofia tohto prístupu je využívaná v modeli tzv. „transitional housing“, u nás
známeho ako „viacstupňové bývanie“ alebo „prestupné bývanie“ („prechodné
bývanie“). Označuje podporný, ale dočasný typ ubytovania. Ten je určený na
preklenutie rozdielov od bezdomovectva k trvalému bývaniu ponúkaním štruktúry,
dohľadu, podpory, získavania nových životných zručností, ako i vzdelávania
a odbornej prípravy. Je však časovo obmedzený, väčšinou dobou od troch mesiacov
do troch rokov. V minulosti boli tieto prechodné programy bývania situované do
vyhradených, špecifických budov, avšak s vývojom koncepcie prechodného bývania
sa v súčasnosti prijímajú nové prístupy, ktoré zahŕňajú bývanie v rozptýlenom
prostredí (Gaetz 2014).
Prístup sa konceptualizuje aj ako model „treatment first“ (najprv liečba),
s dôrazom na liečbu klienta s holistickým poňatím pred získaním permanentného
bývania. Koncept definuje tzv. stupne prechodu, cez ktoré klienti napredujú zo stavu
bezdomovectva smerom k získaniu trvalého nezávislého bývania. Klient sa úspešným
riešením svojich problémov a demonštrovaním svojich schopností spojených
s každodennými činnosťami pohybuje cestou, nazývanou kontinuum, smerom
k lepším formám bývania (schodisko prechodu). Zlyhanie má za následok zotrvanie
v aktuálnom type bývania, prípadne pohyb späť, smerom k nižším štandardom
bývania. V závislosti od závažnosti nedodržania predpisov alebo recidívy môžu byť
jednotlivci tiež vysťahovaní späť do bezdomovectva (Keas et al. 2010).
Podobné vymedzenie nájdeme i u Busch-Geertsema (2013), ktorý tvrdí, že
prístup vychádza z tzv. schodiska prechodu, po ktorom klient „kráča“, smerom nahor
od bývania najnižšieho štandardu (napríklad dočasný prístrešok) až po bežné bývanie
s plným nájomným právom. Počas toho sa od osôb bez domova očakáva, že vyriešia
svoje základné problémy (napríklad dlhy, problémy s užívaním návykových látok,
nezamestnanosť a pod.) a že sa budú zapájať do rôznych školení organizovaných
napríklad sociálnymi pracovníkmi. Postup smerom hore predstavuje druh odmeny za
dobré správanie a úspechy pri prekonávaní problémov, pričom kontrola a dozor na
najnižších stupňoch sú najvyššie a s prechodom na vyššie stupne ich úroveň klesá.
K princípom prístupu „housing ready“ zaraďujeme nasledovné.
1. Klienti dokazujú, že sú hodní domu, stabilita bývania nie je možná bez
prísneho dodržiavania pravidiel, prípadne liečby.
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2. Prístup predpokladá, že životné kompetencie, ktoré sa klient učí
v transformačných procesoch, je možné zužitkovať pri nezávislom bývaní.
3. Získanie bývania pre klienta je podmienené účasťou na liečebných
programoch a tréningoch.
4. Aj keď perspektívou klienta je získanie bývania ako okamžitej potreby, klient
vidí, že k plnohodnotnému bývaniu sa dopracuje len cez prekonávanie série
prekážok.
5. Fókus je kladený na pripravenosť. Prístup očakáva zmenu postojov,
správania a návykov klienta.
6. Intervenčné ciele sú stanovované poskytovateľom podpory (terapeutom,
sociálnym pracovníkom) (Keas et al. 2010).
Príkladom „housing ready“ prístupu na Slovensku je nezisková organizácia Oáza
– nádej pre nový život, ktorá sídli v Bernátovciach pri Košiciach. Organizácia
prioritne rieši problém bezdomovectva ľudí z Košíc a okolia, prevádzkuje nocľaháreň
a útulok. Medzi klientmi zariadenia sú jednotlivci aj celé rodiny, z ktorých podstatnú
časť tvoria rómske rodiny s deťmi. Pracovníci organizácie videli potrebu riešiť
problém bývania viacpočetných rodín koncepčnejšie. V nedávnej minulosti prišli
s myšlienkou projektu výstavby malých domov, ktoré by si klienti útulku stavali
svojpomocne. Typicky charitatívna, „first-aid“ orientovaná organizácia („zameraná na
prvú pomoc“) pristúpila na rozvojovú prácu s klientom s dôrazom na liečbu. Získanie
bývania je podmienené účasťou na stavebných prácach a kooperáciou s ostatnými
klientmi.
„Po skúsenostiach v starostlivosti o chudobných a bez domova prichádzame na
to, že človek sa musí spolupodieľať na svojom živote – že mu treba podať pomocnú
ruku, ale musí pre svoj život a pre jeho zlepšenie urobiť aj niečo sám. Pomáhať
a podporovať, ale nie suplovať človeka, ak je zdravý a má všetky predpoklady, aby
mohol „normálne“ žiť a fungovať. Práve preto sa vraciame k tradíciám a chceme
podporovať klientov, ale aj ľudí na Slovensku, aby sme si pomáhali navzájom tam, kde
žijeme – v rodine, v spoločenstve, v dedine, v najbližšom okolí. V praxi to znamená, že
rodina, ktorá bude chcieť bývanie v domčeku, si ho bude stavať svojpomocne a ďalší
„susedia“ im budú pomáhať.“ (http://new.oaza-nadej.org/)
Prístup „housing ready“ je uplatňovaný aj niektorými samosprávami pri
implementácii nízkoštandardného nájomného bývania. Obec si určí kritériá, podľa
ktorých vyberá klientov programu. Napr. v obci Kecerovce boli rodiny vybrané na
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základe dobrých referencií, vysporiadania záväzkov voči obci a ochoty podieľať sa na
stavebných prácach. Rodina, ktorá nespolupracovala, bola následne nahradená iným
adeptom. Tento prístup je v praxi všeobecne obcami častejšie uplatňovaný ako prístup
„housing first“.
Podľa Busch-Geertsema (2013) viacero odborníkov (napríklad Sahlin 1998,
2005, 2007; Rigway, Zipple 1990; Busch-Geertsema, V., Edgar, W., O’Sullivan, E.,
Pleace, N. 2010; Doherty 2008 a iní) prístup „housing ready“ kritizuje. Kritika sa týka
najmä nasledujúcich problémov spojených s prechodným bývaním:
• prechod medzi jednotlivými stupňami udržiava klienta v neustálej neistote
a strese,
• výber typu bývania je nedostatočný,
• nedostatočné súkromie a rôzna úroveň kontroly,
• konečný prechod k nezávislému bývaniu môže trvať roky,
• mnoho klientov ostane „stratených“ medzi jednotlivými stupňami prechodu,
prípadne pendlujúcich medzi jednotlivými typmi poskytovaných sociálnych
služieb. To klientov bez domova skôr v situácii bezdomovectva udržiava, než
by ju ukončilo. Mnoho klientov ostáva na najspodnejších priečkach, prípadne
sa do nich stále vracia, pričom ale pribúdajú noví klienti, ktorí taktiež
začínajú na najspodnejších priečkach. Vedie to k tomu, že najspodnejšie
priečky sú často preexponované a najvyššie málo využívané.
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2 Sociálna práca v MRK na Slovensku v oblasti bývania
Súčasná sociálna práca sa čoraz viac zaoberá krízami súvisiacimi so sociálnou
ochranou svojich občanov1. Pre tieto krízy je charakteristické zvyšovanie úrovne
sociálnej neistoty v rôznych oblastiach každodenného života (flexibilita trhu práce,
krehkosť rodiny, starnutie populácie). Niektoré z nich súvisia aj s procesmi sociálneho
vylúčenia určitých skupín. V rámci neho zohráva kľúčovú dimenziu práve vylúčenie
bývania. I v 21. storočí stále rastie počet rôznych podskupín populácie, ktoré majú
sťažený alebo znemožnený prístup k bývaniu ako základného práva na dôstojný život.
(Lindovská 2014) Terénna sociálna práca i komunitná sociálna práca zohrávajú
významnú rolu v riešení problematiky bývania v marginalizovaných rómskych
komunitách.
2.1Terénna sociálna práca
Tam, kde sú klienti, ktorí nemajú dostatok možností uplatniť sa, ktorí sa sami
nedokážu dobre prispôsobiť životným okolnostiam, klienti znevýhodnení sociálne,
zdravotne, kultúrne či ekonomicky – má svoje uplatnenie sociálna práca. Pomáha
odhaľovať, vysvetľovať, zmierňovať a riešiť sociálne problémy (Matoušek 2003).
Sociálni pracovníci pôsobia v rôznych prostrediach a zameriavajú sa na mnohotvárne
problémy. Niektorí pôsobia v ústavných zariadeniach, iní v ambulantnej starostlivosti,
ďalší v osobitnej oblasti sociálnej práce, ktorou je terénna sociálna práca (Ambrózová
a kol. 2006). Vymedzeniu tejto metódy sociálnej práce sa budeme venovať
v nasledujúcej kapitole.
2.1.1 Terénna sociálna práca všeobecne
Pojem terénna sociálna práca sa zvykne často nahrádzať pojmom „streetwork“
(z angl. práca na ulici). Avšak viacerí odborníci (ako napríklad Matoušek, Levická,
Vavrinčíková) upozorňujú na to, že daný termín označuje doslovne prácu na ulici a že
pre anglický ekvivalent pojmu terénna sociálna práca je vhodné používať termín
„outreach work“ (práca v teréne, mimo inštitúciu). Ide o špecificky orientovanú

1 Na nové sociálne riziká hyperdmoderny upozorňujú Jašková a Sabolová Fabiánová (2018), ktoré sociálnu
prácu popisujú ako rizikové povolanie.
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formu sociálnej práce, ktorá je vykonávaná v neinštitucializovanom prostredí, teda
v teréne, kde sa klient najčastejšie nachádza. (Lovašová in Balogová, Žiaková 2017)
„Je určená cieľovým skupinám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú, či nemôžu využívať
ponuku existujúcej siete služieb alebo je tento typ sociálnej práce pre danú skupinu
klientov efektívnejší a prináša konkrétne výsledky v zmysle pozitívnych zmien. Práca v
teréne môže byť pritom funkčne realizovaná s rôznorodými cieľovými skupinami“
(Hudecová a kol. 2010, s.44-45).
„Streetwork“ môžeme definovať aj ako vyhľadávaciu mobilnú terénnu sociálnu
prácu, ktorá zahŕňa aktuálnu nízkoprahovú ponuku sociálnej pomoci ľuďom žijúcim
rizikovým spôsobom života, u ktorých je predpoklad, že túto pomoc potrebujú, ale
doposiaľ nie sú v kontakte s príslušnou inštitúciou. Vyhľadávacia funkcia
streetworku spočíva v monitoringu, depistáži a aktívnom kontaktovaní členov cieľovej
skupiny. Mobilita znamená, že streetworker je schopný pružne reagovať na vzniknuté
situácie a je pripravený premiestniť svoje pôsobisko do aktuálneho sociálneho
prostredia klienta (časopriestorová flexibilita). Funkcia nízkoprahovosti označuje
možnosť poskytnúť klientovi pomoc aj anonymne (Bednářová 2003).
Pre klientov zo sociálne vylúčených komunít je terénna sociálna práca
nevyhnutnou a vyhľadávanou pomocou, cestou k sociálnej inklúzii. Klienti
pochádzajúci z MRK nemajú rovnaký prístup k zdrojom ako ľudia z majoritného
prostredia. Často majú sťažený prístup do školských, zdravotníckych či kultúrnych
zariadení, obchodov i rôznych úradov, napríklad tým, že obývajú segregované
komunity vzdialené od miest a obcí, naviac s problematickým dopravným spojením.
Spravidla nebývajú vo frekventovanom sociálnom kontakte s príslušníkmi z majority,
ťažšie získavajú informácie, neparticipujú na rozhodnutiach týkajúcich sa miestneho
komunitného rozvoja. Terénna sociálna práca sa orientuje na prácu s jednotlivcami
a rodinami a je nevyhnutnou najmä preto, lebo „rieši problémy tam, kde vznikli,
ponúka pomoc v prirodzenom prostredí a môže klientom pomôcť, aby sa nedostali do
inej starostlivosti, ktorá môže vyvolať aj negatívne následky“ (Ambrózová a kol. 2006,
s. 10). Terénnu sociálnu prácu môžeme vnímať ako „prvý krok“; pracovník nečaká na
moment, kedy klient vyhľadá pomoc sám, ale aktívne kontaktuje klientov, poskytuje
informácie a služby priamo v komunite. Je využívanou najmä tam, kde sa cieľovú
skupinu nedarí osloviť existujúcimi spôsobmi intervencie alebo existujúce metódy
intervencie nereflektujú potreby cieľových skupín a môžu byť pre ne dokonca
bariérové (Hudecová a kol. 2010). „Terénna sociálna práca s rómskou komunitou je
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založená na poradenskom princípe, ktorý vyžaduje rovnocenné postavenie vo vzťahu
sociálny pracovník – klient. Vychádza z aktivizácie klienta a jeho okolia, spolupracuje
s klientom pri analýze sociálnej situácie a formulovaní čiastkových cieľov, ich
dosahovaním zvyšuje sebadôveru klienta a schopnosť samostatne riešiť svoje
problémové situácie aktuálne aj v budúcnosti. Terénna sociálna práca s Rómami vo
vylúčenej komunite vyžaduje špecifické postupy“ (Hudecová a kol. 2010, s. 64). Je
špecifická tým, že je nutné akceptovať kultúrnu odlišnosť klientov, prijať ich etnickú
identitu a z nej vyplývajúce odlišné záujmy, hodnoty a normy.
Terénni sociálni pracovníci majú náročnú profesiu. Musia sa vedieť obyvateľom
MRK priblížiť, vstúpiť do komunity, nadviazať vzťahy, vybudovať si povesť
dôveryhodnej osoby, ktorú budú príslušníci MRK akceptovať. Samozrejmosťou je
dodržiavanie etických štandardov práce. S klientmi prechádzajú rôznymi fázami
práce, ktoré sa môžu prelínať i opakovať – nadviazanie prvého kontaktu, zisťovanie
situácie, kontrakt s klientom (dohoda), riešenie problému (sociálna intervencia),
ukončenie. Intervencie v „teréne“ nie je jednoduché plánovať, organizovať ani
realizovať. Nevyhnutná je spolupráca s inými subjektami (školy, zdravotnícke
zariadenia, polícia, úrady a iné). Taktiež administratívne zaťaženie (evidencie,
záznamy, štatistické podklady...) terénnych sociálnych pracovníkov v našich
podmienkach je enormné. Náročnosť tejto práce je častou príčinou fluktuácie
terénnych sociálnych pracovníkov.
Program terénnej sociálnej práce (TSP) je na Slovensku realizovaný
prostredníctvom tzv. národných projektov (NP TSP) od roku 2011. Nadviazal na
pilotné dopytovo-orientované projekty financované Európskym sociálnym fondom s
cieľom zmierniť sociálne vylúčenie rómskych komunít. NP TSP je zastrešený
Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny2, ako
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, prioritnú os 5.
(www.tsp.gov.sk) Národné projekty sú IA MPSVaR realizované fázovito, v súčasnosti
prebieha v poradí tretí národný projekt s názvom Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce (NP TSP II).

Do roku 2014 zastrešoval projekty Fond sociálneho rozvoja (FSR), neskôr pretransformovaný na
Implementačnú agentúru MPSVaR.
2
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Od roku 2017 je časť obcí na Slovensku zapojená do programu TSP
administrovaná Ministerstvom vnútra (MV SR), konkrétne Úradom splnomocnenca
vlády pre RK (USVRK) v rámci tzv. balíka Take away.3 Dôvodom bola potreba
zaostreného, komplexného prístupu v obciach s najvyšším indexom podrozvinutosti
(150 obcí). (www.minv.sk)
Východiská, ciele, metódy i kvalifikačné požiadavky na terénnych sociálnych
pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP) sú definované v Štandardoch
terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách z r. 2015.
Štandardy vychádzajú predovšetkým z antiopresívnych a antidiskriminačných teórií
a praxí sociálnej práce. Antidiskriminujúce a antiopresívne prístupy sa v modernej
sociálnej práci začali presadzovať na konci 80. a v priebehu 90-tych rokov. Ich korene
siahajú ešte hlbšie, a to až do 60-tych rokov 20. storočia, do pôvodne radikálnej
sociálnej práce, ktorá čoraz častejšie poukazovala na to, že v celej spoločnosti je silné
zázemie rasizmu (Šlosár a kol. 2017). Kladú dôraz na zmocňovanie (empowerment)
ľudí, aktivizáciu ich potenciálu a podporu porozumenia ich pozícii v rámci
spoločenských štruktúr. Zmocňovanie je pritom chápané ako proces aj metóda
sociálnej práce, ktorá podporuje znevýhodnených jedincov, skupiny, celé komunity
k získaniu kontroly nad ich životmi (Ondrušková, Pružinská 2015). Antiopresívny
prístup je založený na kritickom pochopení konceptu moci, útlaku a sociálnej
spravodlivosti. Opresiu možno definovať ako štrukturálne znevýhodnenie určitých
spoločenských skupín, ktorým sú upierané niektoré práva, inak bežne dostupné
a vymožiteľné väčšinovou spoločnosťou či elitami (Janebová 2014). Prístup uznáva,
že sociálne rozdiely (napríklad etnicita, sociálna trieda a pod.) sú skonštruované
a zakotvené v politických, ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Upozorňuje na to,
že práve na základe takéhoto pozadia musíme pochopiť individuálne a kolektívne
skúsenosti klientov s opresiou, marginalitou a bojom. Na jeho základe potom sociálni
pracovníci využívajú rozsiahle antiopresívne zásahy, ktorými sa snažia naprávať
nespravodlivé štrukturálne vzťahy (Davies 2013). Antiopresívne teórie sa využívajú
v sociálnej práci s cieľom čeliť zdrojom útlaku v spoločnosti. Základnými hodnotami
prístupu sú spravodlivosť (s každým jednať podľa práva), rovnosť (nie rovnakosť, je

Balík Take away obsahuje 4 národné projekty zamerané na riešenie problémov zamestnanosti (program
TSP), vzdelávania (predprimárne vzdelávanie), bývania (pomoc s vysporiadaním pozemkov v rómskych
osadách) a zdravia (komunitné centrá).
3
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nutné brať do úvahy rozdiely v špecifických potrebách ľudí) a participácia
(spoluúčasť, teda zapájanie klientov do plánovania, koordinácie a vyhodnocovania
služieb, zmocňovanie klientov). Uplatňujúci sociálny pracovník pomáha klientovi
pochopiť jeho postavenie a podporuje ho v boji voči rôznym formám vnímaného
útlaku.
Práca terénneho sociálneho pracovníka (TSP) má charakter priamej práce
predovšetkým formou prípadovej sociálnej práce (nazývanej tiež sociálna práca
s jednotlivcom, individuálna sociálna práca, „case work“). V našich podmienkach (v
40-tych rokoch 20. storočia, počas trvania ČSR) pojem prípadová sociálna práca
zaviedla M. Krakešová. Rozumela pod ním individuálne riešenie sociálneho prípadu.
Sociálnym prípadom bol jedinec, ktorý nedokázal vlastnými silami prekonávať
životné prekážky. Pritom zlyhával v jednej alebo viacerých svojich ľudských
funkciách. Kumulácia zlyhania vo viacerých funkciách následne spôsobuje, že jedinec
nevie zo svojej neľahkej situácie nájsť východisko. Nevyhnutné je posudzovať jednak
vonkajšie prekážky nachádzajúce sa v prostredí klienta, ktoré ho obklopuje, a jednak
vnútorné prekážky (nedostatok vlastných schopností klienta). Dôležitým faktorom je
vytvorenie vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a klientom. Významnú úlohu
zohráva jedinečnosť klienta, ale i sociálneho pracovníka. Počas práce s klientom môže
nastať situácia potreby práce s rodinou, preto môže dochádzať k plynulému prechodu
k sociálnej práci s rodinou. (Lovašová 2016) TSP vykonáva odborné činnosti ako
napr. mapovanie lokality, sociálnu diagnostiku, krízovú intervenciu, poskytovanie
individuálneho a skupinového sociálneho poradenstva, riadenie prípadu (tzv. „case
managment“), sprevádzanie klienta. Program predpokladá schopnosť TSP
spolupracovať a vytvárať potrebné podporné siete pre klienta a komunitu
s odborníkmi verejných i neziskových organizácií, schopnosť participovať na tvorbe
regionálnych sociálnych politík a pod. (Ondrušková, Pružinská 2015). Metodici TSP
zdôrazňujú, že sociálne poradenstvo pre exkludovanú časť rómskej minority má
zohľadňovať etnické špecifiká (Gabura 2013).
V rokoch 2018 – 2019 pôsobilo na Slovensku spolu 1300 TSP a TP v 384
obciach Slovenska. Na jedného pracovníka pripadá v našich podmienkach zhruba 100
až 200 klientov z MRK. V porovnaní napr. s Českou republikou (ČR) je to
desaťnásobne viac. Práca TSP je v ČR koncipovaná ako dlhodobá intenzívna
individuálna práca s obmedzeným počtom klientov a rodín, spravidla cca 10 rodín na
jedného TSP (Základní východiska práce terénního sociálního pracovníka a návrh
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obsahu jeho práce 2003). U nás je podľa evaluačnej správy programu Škoblom (2015)
práca TSP vnímaná skôr ako krízovo-intervenčná, „hasiaca urgentné problémy“ rodín
z MRK, čo je ovplyvnené mohutnosťou potrieb cieľovej skupiny a obmedzeným
počtom pracovníkov. Škobla, Grill a Hurrle (2015) vyjadrujú potrebu odrazenia sa od
problémovo-orientovanej sociálnej práce ku koncepčnej, zameranej na postupné
zmocňovanie klientov.
Napriek tomu, že štandardný streetwork a program TSP má primárne kontaktnú
funkciu, v prostredí MRK sa očakáva dlhodobá koncepčná práca s jednotlivcom
a rodinou. Metodika programu TSP využíva prístup orientovaný na úlohy. Ten
vychádza z myšlienky, že klient, ktorý prichádza s nejakým problémom, má
prostriedky na jeho riešenie. Dôležité je dobré stanovenie cieľov a úloh, ktoré majú
byť vykonané v určitom časovom limite. (Špiláčková, Nedomová 2014) Základným
nástrojom tohto konceptu je individuálny plán práce s klientom.
Za povšimnutie stojí fakt, že program TSP nie je legislatívne ukotvený.
Štandardy TSP nedefinujú program ako sociálnu službu s prepojením na Zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zákon síce explicitne nepozná terénnu sociálnu
prácu ako sociálnu službu, avšak charakterom práce je mu najbližšia terénna sociálna
služba krízovej intervencie. „Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa
poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b),
d), g) až i) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických
osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na
vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie
podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.“ (Zákon č. 448/2008)
Kvalifikačné predpoklady na výkon TSP sa riadia Zákonom č. 448/2008
o sociálnych službách. Existuje však rozdiel v prístupe jednotlivých implementátorov
k aplikácii tohto zákona na definovanie minimálnych kvalifikačných požiadaviek na
pozíciu TSP. Zatiaľ čo IA MPSVaR vyžaduje minimálne ukončené bakalárske
vzdelanie v odbore sociálna práca, prípadne magisterské vzdelanie v príbuzných
odboroch a výkon sociálnej práce k 1. 1. 2015, ÚSVRK zmiernil kvalifikačné
požiadavky pre výkon TSP v súlade s uplatnením výnimky podľa Zákona 448/2008
o sociálnych službách. Vyžaduje minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie
a požiadavku doplnenia vysokoškolského vzdelania za predpokladu, že žiadateľ má
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registrovanú sociálnu službu a tým aj odborného garanta výkonu TSP4.
(www.minv.sk)
Kvalitný výkon TSP je možný za predpokladu, že pracovník je v profesii
zorientovaný, dobre pozná prostredie lokálnej MRK a má vybudovanú základnú
dôveru klientov v poskytovanú službu. Preto najkritickejším momentom národných
projektov TSP je výrazná fluktuácia pracovníkov na pozíciách TSP a TP. Primárnym
dôvodom fluktuácie je ustavičné interruptovanie programu. Napriek snahe
o kontinuitu NP sú vždy medzi jednotlivými fázami prerušenia výkonu TSP, ktoré
v niektorých fázach predstavovali až 6-mesačnú „prestávku“. Svetlým signálom bolo
preklenovacie obdobie v r. 2019, kedy národný projekt administrovaný ÚSVRK
pokračoval bez prerušenia a NP TSP I pod gesciou IA MPSVaR pokračoval až
spustením NP TSP II na základe špeciálnej dohody so samosprávami.
Posledná evaluačná správa dopadu TSP z roku 2018 konštatuje, že TSP sa
v obciach etablovala, je vnímaná ako prínosná, dôležitá služba na miestnej úrovni,
základná intervencia v prostredí MRK, ktorá pomáha prevencii celého spektra
problémov (Škobla et al. 2018). Zaujímavosťou je, že pri definovaní jednotlivých
okruhov intervencií evaluačná správa opomína intervenčnú oblasť bývanie. Správa
definuje 3 základné oblasti, a to:
- vzdelávanie a školská dochádzka,
- finančné poradenstvo a zamestnanosť,
- oblasť zdravotnej starostlivosti.
Metodické dokumenty k NP TSP II však vymenúvajú 4 intervenčné oblasti,
ktorých súčasťou je aj oblasť bývania. V aktuálnej fáze národného projektu sa
dokonca počíta s posilnením tém financie, bývanie a zamestnanosť cez tzv. odborné
činnosti. Tímy TSP budú na regionálnej úrovni doplnené expertmi v daných témach.

V zmysle § 110, ods. 1 písm. b) zákona 448/208 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008“) sa
vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady považujú za splnené do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je
študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b) tohto zákona, t. j. ide
o štúdium vysokoškolského vzdelania 1. stupňa alebo 2. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne
služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia,
akreditované podľa osobitného predpisu, alebo ide o štúdium takého vysokoškolského vzdelania na
zahraničnej vysokej škole.
4
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Ich úlohou bude poskytovať odbornú pomoc pri riešení náročných situácií.
Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia, kde ľudia z marginalizovaných
skupín žijú, resp. sa zdržiavajú najmä s cieľom nadviazania spolupráce, kooperácie,
sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení sociálnych problémov a
podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín.
Odborný pracovník pre oblasť bývania rieši najmä:
- činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov
znevýhodnených skupín obyvateľov v oblasti bývania v regióne,
- vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie
potenciálnych prenajímateľov z verejného aj súkromného sektora
(mesto, mestské časti, prosociálni prenajímatelia zo súkromného
sektora, developeri atď.), sprostredkovanie cenovo dostupných
nájomných bytov, nastavenie korektných pravidiel nájomného vzťahu,
pomoc pri ich dodržiavaní, pomoc pri správe bytov,
poskytovanie poradenstva na individuálnej úrovni, resp. pre
samosprávy, neziskové organizácie a pod. v oblasti bývania, najmä
legalizácia stavieb, vysporiadanie pozemkov, „housing first“ a rôzne
formy bývania – nájomné byty, svojpomocná výstavba, výstavba a
rekonštrukcia prestupného bývania a pod.,
- sieťovanie organizácií a inštitúcií, formovanie partnerstiev významných
aktérov zameraných na agendu bývania – samosprávy, USVRK, ŠFRB,
neziskové organizácie a pod. na regionálnej úrovni,
- spolupráca a kooperácia s expertmi v oblasti architektúry, urbanistiky,
geodézie a pod. (https://tsp.gov.sk)
Táto pilotná podporná aktivita toho času ešte nie je vo fáze realizácie, hodnotenie jej
prínosu ukáže blízka budúcnosť.
2.1.2 Terénna sociálna práca v programoch bývania
Previazanosť terénnej sociálnej práce s problematikou bývania je nesporná.
V nasledujúcej časti sa preto zameriame na vymedzenie terénnej sociálnej práce
v kontexte problematiky bývania, a to v programe nízkoštandardných nájomných
bytov, v programe svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva
a v programe prestupného bývania.
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Program nízkoštandardných nájomných bytov
Previazanosť programu TSP s jednotlivými formami sociálneho bývania má
širokú variabilitu. Obce, ktoré realizujú program výstavby nízkoštandardných
bytov pre MRK, majú síce v metodickom materiáli odporúčanie okrem samotnej
výstavby bytov realizovať aj tzv. „mäkké aktivity“, avšak metodika explicitne
nevyžaduje povinnosť obce previazať výstavbu s terénnou sociálnou prácou. Napriek
tomu prax priniesla niekoľko foriem koexistencie oboch programov, napríklad:
a) TSP ako externista (vizitor),
b) TSP ako integrálna súčasť bytového domu.
V prvom prípade TSP rieši klientov v nájomných bytoch rovnakou intenzitou
ako ostatných klientov v obci, návštevy v domácnosti klienta sú pravidelné, spravidla
jeden až dvakrát mesačne. Nepreferuje tému bývania pred ostatnými problémovými
oblasťami. Väčšinou rieši už vzniknuté neplatičstvo a akútne sociálno-patologické
javy. V druhom prípade je v rámci bytového domu vytvorená kancelária TSP. Ich
cieľovou skupinou sú len klienti bytového domu a primárnym cieľom je naučiť
klientov udržať si bývanie, nastaviť pravidlá pre užívateľov bytov a pôsobiť
preventívne.
Príkladom takého modelu sú sociálne byty v dvoch bytových domoch na
Herlianskej ulici v Košiciach, ktoré sú v správe Bytového podniku mesta Košice. Ten
po rekonštrukcii zdevastovaných bytoviek v roku 2005 vytvoril v jednom z bytových
domov komunitné centrum s kanceláriou TSP. Ich úlohou bolo vykonávať dohľad
v rodinách nájomníkov. Prepracovaný systém prísnych pravidiel, denný kontakt
s klientmi, aktivity zamerané na rozvoj sociálnych spôsobilostí priniesli očakávané
výsledky. Pracovníci Magistrátu mesta Košice po 10 rokoch skonštatovali, že
nájomníci viac nepotrebujú intenzívne pôsobenie TSP a kancelária bola zrušená.
(www.kosice.sk)
Zdá sa, že nielen výkon, ale aj lokalizácia kancelárie TSP má dopad na kvalitu
poskytovanej služby TSP. Tu dávame do pozornosti odporúčania evaluačného tímu
NP TSP I, ktorý navrhuje pre výkon TSP mať na zreteli vhodnú lokalizáciu kancelárií.
Mali by byť ľahko prístupné klientom z MRK, používané výlučne za účelom TSP, kde
klient vníma dostatok priestoru na pozitívne prijatie (Škobla et al. 2019).
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Svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva
Program svojpomocnej výstavby je na území Slovenska implementovaný
posledných sedem rokov. Je zastrešený organizáciami z neziskového sektora
(nezisková organizácia Projekt DOM.ov, Kežmarská platforma, n. o., ETP
Slovensko). Jeho základným princípom je spolupráca bankového subjektu, ktorý
poskytuje úver na bývanie, samosprávy a klienta – stavebníka. Rola TSP v programe
individuálnej výstavby rodinných domov je nezastupiteľná. Jedným zo základných
pravidiel programu je prítomnosť funkčnej TSP v obci, kde sa má realizovať. TSP
pôsobí vo všetkých fázach programu, od náboru a výberu klientov, cez intenzívnu
poradenskú prácu vo fáze šetrenia vlastných financií klienta, prípravu na výstavbu,
oporu vo fáze samotnej výstavby, sťahovanie do nového domu, až po fázu splácania
úveru. TSP z obcí zapojených do programu absolvujú špecializované vzdelávanie
v témach zameraných napr. na finančné poradenstvo, legislatívne nástroje oddlženia
klienta. TSP pomáha klientovi vypracovať jeho osobný finančný plán, ktorý je
dlhodobým plánom rodiny zameraný na prevenciu zlyhávania platobnej disciplíny.
Obsahuje precíznu analýzu rodinného rozpočtu, zohľadňuje zdroje, možnosti klienta,
rizikové momenty a stojí na báze postupnosti krokov (úloh), ktoré má klient vykonať,
aby dospel k stanovenému cieľu. TSP zohráva v tomto procese rolu motivátora
a kouča. (www.projektdomov.sk)
Prestupné bývanie
Najnovšou sociálnou inováciou v téme je systém prestupného bývania. Možno
ho chápať ako dlhodobý komplexný plán obce pre oblasť bývania zraniteľných
a sociálnou exklúziou postihnutých rodín. Je založený na myšlienke, že samosprávy
disponujú viacerými formami nájomného bývania a zapojené rodiny postupujú
(prestupujú) z nižšieho stupňa bývania k vyššiemu. Dlhodobým cieľom je vstup
domácnosti na otvorený trh s bývaním. (www.minv.sk)
Dôležitým prvkom v systéme je pritom terénna práca s charakterom sociálnej
práce. Aktuálna výzva počíta s pozíciami asistent bývania a domovník. Náplňou
práce asistenta bývania podľa dostupnej metodiky k prestupnému bývaniu je:
- podpora domácnosti, ich motivácia a pomoc pri udržaní si bývania. Intenzita
a obsah jeho práce a aktivít sa znižuje s vyšším stupňom bývania;
- byť „spojkou“ medzi prevádzkovateľom bývania a klientmi,
- aktívne vyhľadávanie. Monitoring, kontaktovanie potenciálnych rodín;
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- pri užívaní bytu – pomoc pri finančnom hospodárení rodín, riešenie
krízových situácii, prevencia zadlžovania, podpora individuálneho
plánovania,
- vykonáva intervencie, ktorých súčasťou sú tréningy finančnej gramotnosti,
rodinného hospodárenia a základnej starostlivosti o legálne bývanie,
- nastavuje pravidlá prestupu v rámci jednotlivých stupňov bývania,
- spolupracuje s ostatnými pracovníkmi obce (MOPS, TSP, komunitní
pracovníci, ÚPSVaR, školy).
Úlohou domovníka v systéme je:
- starostlivosť o spoločné priestory, realizácia drobných opráv,
- kontrolovať stavebno-technický stav objektov,
- upozorňovať na vandalizmus. (Smatanová 2019)
Podľa aktuálne zverejnenej výzvy MV na prestupné bývanie sa kvalifikačné
požiadavky na pozície asistenta bývania a domovníka odvodzujú zo Zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení́
niektorých zákonov, v zmysle § 16 ods. 4 písm. d), pričom minimálna požiadavka
je úplné stredné odborné vzdelanie. Výkon týchto pozícií nevyžaduje kvalifikačné
požiadavky podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Pritom môže ísť
o pozície dodávané externým dodávateľom alebo vytvorené interne žiadateľom. Počet
pozícií je determinovaný počtom vytvorených bytových jednotiek (na jedného
asistenta bývania, ktorý je zamestnaný na plný úväzok, pripadá 12 bytových
jednotiek). Stojí za zváženie, či súčasné poňatie terénnej práce, ktorá nie je sociálnou
službou a nevyžaduje garanciu kvalifikovaného sociálneho pracovníka, je v súlade
s konceptom a filozofiou prestupného bývania, kde práve adresná sociálna práca má
byť základným pilierom programu.
2.2 Komunitná sociálna práca
Všetci sme členmi rôznych komunít, ktoré spravidla nie sú rovnakého typu. Ten
závisí najmä od samotných potrieb a záujmov ľudí. Práve komunita predstavuje
priestor, kde sa ľudia, ich potreby, záujmy a hodnoty spájajú a realizujú. V niektorých
komunitách na ich zabezpečovanie ani nie je nevyhnutná fyzická účasť. Komunity na
jednej strane svojich členov podporujú (umožňujú svojim členom bezproblémovú
existenciu a rozvoj), ale i obmedzujú v záujme celej komunity (definujú, kto môže byť
ich členom, aké sú požiadavky kladené na jeho zotrvanie v danej komunite). Poznať
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charakteristiky komunity je pre sociálneho pracovníka nevyhnutné, iba tak dokáže
kvalitne pomáhať rozvíjať prebiehajúce interné i externé procesy. Naviac, klienta nie
je možné posudzovať izolovane od jeho okolitého sveta, je súčasťou komunity so
všetkými väzbami, ktoré vytvára a ktoré ho obklopujú (Šlosár 2014).
2.2.1 Komunitná sociálna práca všeobecne
Vo svete má komunitná práca storočnú tradíciu, vyvinula sa jednak v tzv.
hnutiach settlementov a koloniálnych úradoch (zameraných na riešenie lokálnych
problémov a chudoby) a tiež v tzv. kolektívnych akciách (napríklad robotníckych
hnutiach, hnutiach za práva žien a pod.) (Popple 1995). V našich podmienkach ide o
pomerne novú formou sociálnej práce, smerujúcu k vyvolaniu a podporovaniu zmeny
v rámci miestneho spoločenstva (komunity).
Skyba (in Balogová, Žiaková 2017) definuje komunitnú sociálnu prácu (KSP)
ako metódu zameranú na aktivizovanie skupín (komunít), ktoré charakterizuje
spoločný znak odvodený od ich sociálneho znevýhodnenia, čím zdôrazňuje, že
fókusom KSP sú znevýhodnené komunity. Prioritným cieľom KSP je posilnenie
akcieschopnosti účastníkov komunity ku kolektívnemu riešeniu problémov. Ide o
metódu sociálnej práce, ktorá je ale od klasickej sociálnej práce odlišná.
Nepredstavuje totiž starostlivosť, ktorá je podávaná jedincovi, či skupine a nimi
prijímaná. Ide o kontinuálny proces, pričom riešiteľmi problémov, ktoré komunitu
trápia, sú samotní členovia komunity. Ide o prácu, ktorá smeruje k vyvolaniu
a podporovaniu komunitnej zmeny (Šlosár 2014)
Henderson a Thomas (2002) používajú pojem susedstvo ako ekvivalent k pojmu
komunita, vyjadrujúc geografický princíp komunitnej práce. Zmyslom komunitnej
práce v susedstvách je naštartovanie komunitného rozvoja, kľúčom k progresu je
posilňovanie sociálneho kapitálu lokálnej komunity. Sociálny kapitál označuje
jednak siete a vzájomnú dôveru medzi ľuďmi, ale tiež vzťah medzi ľuďmi
a organizáciami. Spôsobilá komunita („community capability“) sa vyznačuje
prítomnosťou súdržných, ale nie zväzujúcich vzťahov vo vnútri susedstva
a otvorenosťou a tvorbou komunikačných kanálov smerom k vonkajšiemu prostrediu
(iné komunity, organizácie). Medzi najčastejšie uvádzané indikátory funkcie sociálny
kapitál sú uvádzané: občianska participácia, sociálna podpora v akciách, sociálne
siete, sociálna dôvera, sociálna kontrola, sebarealizácia, sociálna interakcia, sociálna
kohézia. (Gajdoš, Pašiak 2008)
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Ďalším dôležitým prvkom v komunitnej práci je pojem budovanie kapacít.
Vyjadruje spôsob posilňovania sociálneho kapitálu, aplikuje sa na jednotlivcov aj
skupiny. Budovanie kapacít vedie k trvalej udržateľnosti regenerácie susedstva, ide
o: „rozvojovú prácu, ktorá posilňuje schopnosť komunitných organizácií a skupín
budovať vlastné štruktúry, systémy, ľudí a zručnosti tak, aby dokázali lepšie definovať
svoje ciele a angažovali sa v dialógu a plánovaní, manažovali komunitné projekty
a zúčastnili sa partnerstiev a komunitných podnikov.“ (Skinner 1997 In Henderson,
Thomas, s.20)
Podľa Stálej konferencie pre komunitný rozvoj je dôležité, aby teória i prax
práce v susedstvách sa odvodzovali od základných hodnôt, a to:
• sociálna spravodlivosť – umožňovanie ľuďom nárokovať si svoje ľudské
práva,
• participácia – vytvorenie priestoru pre demokratickú angažovanosť ľudí
na riešení problémov, ktoré sa ich týkajú, založené na plnohodnotnom
občianstve, autonómii a zdieľanej moci,
• rovnosť – stavanie sa proti praktikám a postojom inštitúcií a spoločnosti,
ktoré diskriminujú a marginalizujú určité skupiny obyvateľstva,
• učenie – odovzdávanie zručností, znalostí a špeciálnych kompetencií,
ktorými ľudia prispievajú k riešeniu sociálnych, politických či
environmentálnych problémov,
• kooperácia – spolupráca v celom procese komunitného rozvoja založená na
vzájomnom rešpektovaní v prospech vytvárania synergických efektov.
(Henderson, Thomas 2002)
Dôležité sú princípy komunitnej práce, medzi ktoré patrí princíp sebaurčenia
(samotní obyvatelia komunity vedia, čo chcú a čo potrebujú, a tiež to, ako k týmto
cieľom dospieť), princíp akčného výskumu (prijímanie inovačných metód a techník),
princíp nátlaku, konfliktu a participácie (najmä pri spolupráci či vyjednávaní
s verejnou správou), princíp lokalizácie (realizácia služieb a programov čo najbližšie
k miestu, kde spoločenstvo žije), princíp svojpomoci (podpora členov komunity
k tomu, aby sami niesli zodpovednosť za riešenie vlastnej situácie), princíp
holistického prístupu (problémy sú hodnotené z celistvého pohľadu v širších
sociálnych a ekonomických kontextoch) a princíp úplnej komunity (služby, aktivity či
programy majú byť dostupné čo najširšiemu spektru členov komunity) (Šlosár 2008).
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Proces komunitnej práce zahŕňa nasledujúce fázy:
1. spoznávanie prostredia (získavanie údajov, ktoré tvoria východisko pre
poznanie komunity, doplnené o osobné stretnutia s členmi komunity,
realizované rozhovormi, dotazníkmi, anketami, pozorovaním a pod.),
2. situačná analýza komunity (analyzovanie získaných pozitívnych
i negatívnych prejavov, skúmanie záujmu komunity na zmene,
analyzovanie stavu použiteľných zdrojov),
3. definovanie sociálnych problémov (pomenovanie existujúcich sociálnych
problémov, určenie závažnosti a dopadu, stanovenie možností a príležitostí
pre zmenu stavu komunity),
4. vyjednávanie o cieľoch KSP (diskusia s formálnymi a neformálnymi
lídrami v komunite, vytváranie optimálnych partnerstiev, získavanie
podpory inštitúcií, rokovanie o potrebách, problémoch či predstavách
komunity, napríklad formou diskusných fór, panelovej diskusie a pod.),
5. vypracovanie komunitného projektu (spracovanie čiastkových projektov
na základe rozhodnutia komunity a ich zapracovanie do komplexného
projektu, prepájanie rôznych projektov – sociálnych, vzdelávacích,
športových, ekologických, environmentálnych či kultúrnych a pod. –
s cieľom synergického pôsobenia a ďalších pozitívnych dopadov pre
komunitu),
6. presadzovanie projektu (aktivita realizačných tímov pod vedením
koordinačného orgánu, ktorého členmi sú zástupcovia jednotlivých
parciálnych projektov, nastavenie zmysluplnej informačnej kampane
s cieľom nielen oboznámiť komunitu s komunitným projektom, ale so
snahou získať komunitu pre aktívnu účasť pri jeho realizácii),
7. implementácia projektu (samotná realizácia projektu spojená
s informačnou kampaňou, aby boli informovaní všetci členovia komunity,
priebežné hodnotenie dosahovania cieľov projektu, pozitívnych
i negatívnych dopadov),
8. evaluácia projektu (hodnotenie napĺňania cieľov, dodržania stanovených
metód a postupov, činnosti realizačných tímov, dopadov na komunitu
z hľadiska zlepšenia sociálnej situácie v komunite, z hľadiska vyššej
úrovne sebestačnosti komunity pri svojpomocnom rozpoznávaní
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a následnom riešení sociálnych problémov a tiež z hľadiska efektívnosti
vynaložených zdrojov),
9. trvalá udržateľnosť dosiahnutých zmien (vytvorenie takého
ekonomického, sociálneho a environmentálneho prostredia, ktoré je
vhodné pre ďalší život a rozvoj komunity, napríklad vytvorenie fungujúcej
inštitucionálnej infraštruktúry, fungujúceho informačného systému,
modelu rozvoja občianskej spoločnosti, modelu využívania finančných
zdrojov, systému komplexných služieb v komunite, transparentné
podmienky pre aktívnu politiku zamestnanosti, fungujúci marketing
regiónu. (Žilová 2002).
V odbornej literatúre sa stretávame i s vymedzením nasledujúcich štyroch etáp
procesu komunitnej práce:
• zisťovanie a analýza potrieb (zisťovanie potrieb v miestnej komunite, napr.
prostredníctvom SWOT analýzy, a ich analýza s tým, že musíme mať na
zreteli fakt, že uspokojené majú byť potreby u všetkých, i u znevýhodnených
skupín),
• plánovanie (je dôležité stanoviť ciele procesu, prostriedky a náročnosť –
časovú, finančnú, personálnu – ktorými cieľ dosiahneme. Typickým
príkladom je komunitné plánovanie sociálnych služieb, v rámci ktorého
definujeme, aké sociálne služby je potrebné vytvoriť, ako ich rozmiestniť,
aby boli prístupné čo najširšiemu spektru klientov, a aké zdroje máme, alebo
môžeme mať k dispozícii. Komunitný pracovník je koordinátorom v úzadí,
konkrétne aktivity realizujú vodcovia, ktorí sa zároveň týmto procesom učia,
aby si vedeli v budúcnosti poradiť sami. V rámci komunitného plánovania sa
vytvárajú rôzne projekty, ktoré by mali obsahovať informácie
o realizátoroch, formuláciu problémov a potrieb, ciele a cieľové skupiny
komunitného
projektu,
popis
konkrétnych
aktivít
s časovým
harmonogramom
a personálnym
zabezpečením,
informácie
o spolupracujúcich organizáciách, spôsob dokumentovania a evaluácie,
podrobný rozpočet. (Levická 2002));
• realizácia plánu (ide o samotný výkon aktivít definovaných v komunitnom
pláne spojený s priebežným vyhodnocovaním. V prípade komunitného plánu
sociálnych služieb má realizácia obsahovať samotné uskutočňovanie plánu,
ročné vyhodnocovanie, komunikáciu s verejnosťou o uskutočňovaní
28

komunitného plánu, vyhľadávanie a zapájanie partnerov a nástroje zmeny
(Woleková, Mezianová 2004).);
• vyhodnotenie (ucelený proces, ktorý zahŕňa hodnotenie rôznymi
záujmovými skupinami). (Kinkor 2003)
Od komunitného pracovníka sa očakáva, že bude vystrojený kompetenciami ako
napr. facilitovať komunitné stretnutia, advokovať potreby miestnych komunít,
motivovať a koučovať lokálnych aktivistov, ovládať projektový manažment
(Matoušek 2003). V komunite má nezastupiteľné miesto, je sprostredkovateľom,
informátorom, podporovateľom, usiluje sa o to, aby sa členovia komunity sami
podieľali na riešení svojich problémov. Pracuje často v situáciách, ktoré sú spojené so
stresom, napätím a tlakom. Pomáha členom komunity definovať problémy, ktorým
čelia, dôvody, prečo tieto problémy existujú, a hľadať spôsoby, ako môže byť
uskutočnená pozitívna zmena. Upozorňuje na rôzne dostupné zdroje a pomáha členom
komunity s ich optimálnym čerpaním a využívaním. Jeho poslaním je odhaľovať
sociálne priority a potreby danej komunity. (Šlosár 2014) Vystupuje najmä ako
animátor (oživuje nápaditosť a tvorivosť ľudí), konzultant (konzultuje riešenia
problémov), senzitizér (je senzitívny pri zisťovaní a využívaní zdrojov a problémov
v komunite), tréner učiaceho sa (trénuje členov komunity ako riešiť problémy
a konflikty, ako efektívne komunikovať, ako vybudovať kvalitný tím a pod.),
sprostredkovateľ (kontaktuje alebo sprostredkúva kontakty na partnerov), facilitátor
(podporuje skupinovú dynamiku, zmierňuje skupinové napätie), motivátor (motivuje
k riešeniu problémov), katalyzátor (napomáha riešiť komunitné problémy),
koordinátor (podporuje vznik partnerstiev, vytvára vzťahy vzájomnej spolupráce),
mediátor (snaží sa dosiahnuť dohodu strán konfliktu) (Šlosár 2008). Ide o náročnú
profesiu, komunitný pracovník musí vedieť žiť uprostred konfliktu, bezpredsudkovo
načúvať potrebám, uľahčovať jednania rôznych záujmových skupín, pomáhať
príslušníkom komunity zapájať sa do rôznych procesov, písať projekty spracované
komunitou, povzbudzovať členov komunity a podobne, ale taktiež vedieť skončiť
v pravý čas svoju prácu, kedy odovzdá svoje kompetencie členom komunity,
a spravidla ostáva už len v pozícii vykonávateľa monitoringu (Kinkor 2003).
Komunitný pracovník väčšinou nepracuje s každým členom komunity, ale prevažne
s lídrami (vodcami) komunity. Táto spolupráca je často najťažšia, ale i najdôležitejšia,
keďže lídri sú v komunite akceptovaní, sú súčasťou uzavretých komunít, ktoré
neprijímajú autority z vonkajšieho prostredia. (Šlosár 2014).
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Na Slovensku je legislatívne komunitná práca zakotvená v Zákone č. 448/2008
o sociálnych službách. Sociálna služba pomenovaná ako „komunitné centrum“ je
určená predovšetkým osobám v nepriaznivej životnej situácii, zahŕňa rôznorodú
činnosť od poradenstva, cez záujmové aktivity až po praktickú komunitnú prácu
a komunitnú rehabilitáciu. Zákon zdôrazňuje potrebu uplatňovania princípu
komunitnej svojpomoci pri riešení problémov miestneho spoločenstva. (Skyba In
Balogová, Žiaková 2017)
Priekopníkom v komunitnej práci cielenej na MRK na Slovensku sú organizácie
z tretieho sektora. Podľa Atlasu komunitných centier z r. 2007 medzi prvých
zakladateľov komunitných centier patrili lokálne a regionálne pôsobiace občianske
združenia.5 (Hažírová et al. 2007) Následne od r. 2004 vznikali obecné KC
podporované z PHARE projektov. Od r. 2014 je program komunitnej práce zastrešený
Národným projektom cez Implementačnú agentúru MPSVaR. 6 Časť komunitných
centier spadá pod USVRK. Aktuálne je realizovaný v poradí už tretí národný projekt.
Práca KC v tomto projekte vychádza zo Štandardov komunitných centier, ktoré však
určujú iba základnú filozofiu a smerovanie komunitnej práce, stanovujú kritériá
fungovania KC so súčasným zachovaním dostatočného priestoru pre jednotlivé KC
prispôsobiť svoju činnosť lokálnemu kontextu, ako aj priestoru na experimentovanie
a na prinášanie sociálnych inovácií (Čerešníková 2017).
Podľa evaluácie národného programu Komunitné centrá v gescii IA MPSVaR, je
oblasť podpory bývania súčasťou intervencií pracovníkov KC:
• až 21 % klientely KC tvoria ľudia bez domova,
• až v 39,85 % prípadov pracovníci riešia bytovú otázku svojich klientov,
• s 22,83 % frekvenciou pracovníci KC poskytujú služby a aktivity na podporu
bývania.
Lokalizácia KC je väčšinou v blízkosti rómskych osídlení (vzdialené do 500 m).
Z evaluácie sa však nedozvedáme, či sú KC v niektorých prípadoch súčasťou
bytových domov (Rosinský et. al. 2015).

Napr. KC Hanušovce nad Topľou zriadilo OZ Na podporu a rozvoj regiónov, Prešov v r. 1998, Centrum
sociálnej pomoci mladým (OZ CESPOM) vzniklo v Lučenci v r.2003, Nadácia M. Šimečka zriadila KC v r.
2001 v Hermanovciach a pod.
5
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Z evaluačných správ k národnému projektu KC sa len málo dozvedáme o aktivite
KC v oblasti tvorby, prípadne o participácii na tvorbe komunitných plánov, územných
plánov a lokálnych stratégií bytových politík.
2.2.2 Komunitná sociálna práca v programoch bývania
V slovenských podmienkach sú známe najmä prepojenia komunitnej sociálnej
práce s oblasťou nájomného bývania a taktiež s oblasťou svojpomocnej výstavby.
Komunitná práca a nájomné bývanie
Praktický príklad prepojenia komunitnej práce s riešením bytových problémov
predstavuje práca občianskeho združenia Komunitné centrum menšín vo Veľkom
Krtíši. Organizácia vyvíja aktivity v prospech MRK od r. 2001, jej cieľovou skupinou
sú nájomníci bytových domov. Výrazným problémom miestnej komunity bolo
neplatičstvo, následné bezdomovectvo, vandalizmus, znečisťovanie verejných
priestorov a kriminalita. Organizácia vypracovala „systém domovníkov“ na riešenie
problému tohto susedstva. Následne prevzala správu bytových domov, ktorú vykonáva
s minimálnymi finančnými prostriedkami. Prevzatie správy bytových domov
Komunitným centrom menšín zamedzilo prevzatiu ich správy komerčnou
spoločnosťou, ktoré by následne mohlo viesť k robustnému nárastu počtu neplatičov
a k ich následnému vysťahovaniu. V súčasnosti sa Komunitné centrum menšín stará o
desať bytoviek (132 bytov), v ktorých žije 95 % Rómov. Vlastnými silami a s
využitím zručností nájomníkov zabezpečuje správu a renováciu bytových domov,
údržbu, svojpomocné opravy, udržiavanie okolia a vytváranie detských ihrísk.
Pracovníci občianskeho združenia školia nájomcov o tom, ako funguje model
spoločenstva nájomcov a neustále ich pripravujú na osamostatnenie sa. Domovníci z
radov obyvateľov bytových domov sa učia robiť správcov, koordinovať opravy
bytoviek, zúčtovávať náklady spojené s užívaním bytov. Rovnako tak pomáhajú riešiť
exekúcie a poskytujú finančné poradenstvo, organizujú dobrovoľné brigády.
Základom ich práce je participácia nájomníkov pri riešení svojich problémov.
(Knapeková, Berky 2017, www.ekopolis.sk)
Funkčný model občianskeho združenia sa preniesol aj do štátneho projektu
zameraného na prestupné bývanie. Dôraz je kladený na pôsobenie domovníkov,
v ktorom je plán zamestnávať ľudí priamo z komunity k dohľadu nad správou
bytových domov. (www.minv.sk)
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Komunitná práca a svojpomocná výstavba
Iným príkladom dobrej praxe je prepojenosť komunitnej práce občianskeho
združenia Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT v Rankovciach s programom svojpomocnej
výstavby rodinných domov. Základom práce združenia je budovanie kapacít
v prostredí vidieckych obcí s početným zastúpením marginalizovaných Rómov.
Cielene sa venuje formovaniu rómskych lídrov prostredníctvom permanentného
vzdelávania a splnomocňovania k pozitívnemu aktivizmu. (Berkyová et al. 2011) Od
r. 2010 je členom medzinárodnej siete YEPP (Youth Empowerment Partnership
Program) so sídlom v Berlíne. Program sa snaží riešiť sociálne problémy komunít cez
mobilizáciu a splnomocňovanie mladých ľudí. Práve participácia mládeže na
verejnom živote prispieva k výrazným zmenám a progresu spoločnosti. YEPP
program je realizovaný podľa odskúšanej metodiky (tzv. „cycle of change“ – „cyklus
zmeny“), ktorej základom je, že rozvojové projekty tvoria, pripravujú aj realizujú
mladí ľudia z komunít. Snažia sa pritom o tvorbu lokálnych akčných skupín,
fungujúcich na báze spolupráce verejného, súkromného a neziskového sektora.
(https://yeppeurope.org/). Výsledkom aplikácie programu v obciach kecerovskoolšavského regiónu je napr. funkčnosť mládežníckych klubov, angažovanosť mládeže
v komunálnej politike, vyššia vzdelanostná úroveň a vznik experimentálnych
sociálnych podnikov. Mládežnícki lídri sa zúčastňujú na zahraničných workshopoch,
kde dochádza k výmene poznatkov, skúseností a následnému prenosu inšpirácií do
vlastných projektov. (Šiňanská, Ondrašiková 2012)
Prvými klientmi v programe svojpomocnej výstavby rodinných domov boli
práve mladí ľudia zapojení v programe YEPP, čo ovplyvnilo ľahšiu aplikovateľnosť
programu. T. Handrich, supervízor YEPP programu vysvetľuje, že „dôvera
a predvídavé myslenie sa v tomto prípade rozrástli, čo je nevyhnutné pre stavbu domu
v programe svojpomocnej výstavby“. (Handrich 2018, s.65) Spolu s výstavbou
rodinných domov v lokalite vzniká ako verejný priestor nového susedstva komunitná
záhrada, ktorú kreujú samotní Rómovia. Predstavuje miesto pre neformálne
vzdelávanie v témach, ako sú ochrana životného prostredia, spracovanie odpadov,
záhradkárstvo, práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti a i. Je taktiež miestom
trávenia voľného času, spoločenských, kultúrnych a športových akcií.
(www.zdruzenieprelepsizivot.sk)
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Prístup občianskeho združenia zohľadňuje špecifiká rómskej kultúry, čo sa
odráža v praktickej rovine, napr. pri plánovaní domu (rozmiestnenie izieb), štruktúry
ulice (výber susedov). Rozvoj komunity zdola nahor zahŕňa tak všeobecný koncept,
ako aj špecifické implementačné nástroje. Je dôležité poznamenať, že tento koncept
komunitného rozvoja synergicky ovplyvňuje všetky oblasti života (bývanie,
vzdelanosť, zdravie, zamestnanosť). (Handrich 2018)
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3 Príklady dobrej praxe zo zahraničia
Unikátnym príkladom riešenia bývania ľudí v núdzi je Vesnička soužití
v susednej Českej republike. Projekt vyšiel z akútnej potreby, keď v roku 1998 veľká
časť rómskej komunity z Ostravy (časť Muglinov) prišla po rozsiahlej povodni
o príbytky. Diecézna charita ostravsko-opavská sa rozhodla riešiť problém odvážnym
spôsobom – založením úplne nového susedstva na mieste bývalej skládky kameňa,
pričom základným konceptom a víziou aktivistov bolo vytvorenie etnicky zmiešanej
komunity. Susedstvo pozostáva z 30 nájomných domov a komunitného centra. Po
otvorení susedstva v r. 2002 sa do skolaudovaných domov nasťahovalo 10 rómskych
rodín, 10 nerómskych rodín a 10 zmiešaných rodín, spolu 135 osôb. Domy sú
architektonicky riešené ako podkrovné dvojdomy s malou predzáhradkou. Celková
hodnota investičného projektu predstavovala zhruba 66 miliónov českých korún; asi
polovicu získala diecézna charita zo štátnych a mestských zdrojov, na zvyšok prispeli
zahraniční darcovia. Nevyhnutným prvkom v celom systéme sú služby komunitného
centra. Poskytuje:
• odborné sociálne poradenstvo,
• aktivizačné služby pre rodiny s deťmi (terénna práca v domácnostiach),
• nízkoprahové centrum pre deti a mládež.
Po 17 rokoch fungovania Vesničky soužití došlo k výmene len 8 rodín z dôvodu
neplatičstva a nedodržiavania pravidiel susedstva. Vplyvom sociálnej práce sa zvýšila
zamestnanosť rodín z 25 % na 80 %. Za najvýraznejší úspech tvorcovia projektu
považujú
kohézne
spolunažívanie
rodín
v multikultúrnom
prostredí.
(www.ssi.charita.cz)
Príklad s využitím poctivého komunitného prístupu pri riešení problémov
týkajúcich sa
bývania zraniteľných skupín obyvateľstva môžeme pozorovať
v škótskom meste Glasgow, v štvrti Govanhill. Štvrť vznikla v 19. storočí ako
prirodzená potreba formovania obytnej zóny pre robotníkov v čase priemyselného
rozvoja mesta. V začiatkoch bola osídľovaná škótskym obyvateľstvom z vidieckych
oblastí, neskôr sa tu usádzali migranti z Talianska, Indie, Pakistanu a po vstupe stredo
a východoeurópskych krajín do EÚ aj početné komunity Rómov zo Slovenska
a Rumunska. V súčasnosti žije v Govanhille približne 3500 Rómov, husto
koncentrovaných v juhozápadnej časti. Štvrť je považovaná v Škótsku za najviac
etnicky diverzifikovanú, viac ako 40 % obyvateľstva tvoria etnické minoritné
komunity. Od r. 2007 mesto zaznamenáva zvýšenú migráciu obyvateľstva, prudký
34

nárast obyvateľov v predproduktívnom veku, zvýšenú nezamestnanosť,
environmentálne problémy, tenzie v spolunažívaní a iné sociálno-patologické javy
(detská prostitúcia, krádeže, záškoláctvo a pod.). Na riešenie problémov mestská štvrť
zriadila pracovnú tzv. regeneračnú skupinu, ktorá sa zaoberá analyzovaním
problémov a komunitným plánovaním. Je tvorená zástupcami Asociácie bývania
v Govanhille (Housing Association of Govanhill) a Asociácie komunitného rozvoja
(Association Community Development Trust), mestskej polície a sociálneho
a environmentálneho odboru mesta. (Poole, Adamson 2008)
Regeneračná skupina v r. 2017 zrealizovala rozsiahlu analýzu prostredia, z ktorej
vyplynulo, že kľúčový problém spôsobujúci prehlbujúcu depriváciu susedstva stojí na
fakte, že väčšina bytov je prenajímaná súkromnými vlastníkmi (až 62 %)7. S tým
súvisia neregulované vysoké poplatky za nájomné, využívanie neznalosti práv
užívateľov a úžerníctvo. Regeneračná skupina na princípe participácie obyvateľov
susedstva, vypracovala v r. 2017 komunitný plán, ktorého víziou je „život v pestrom,
diverzifikovanom a zaujímavom mieste, kde ľudia, ktorí prišli z rôznych častí sveta,
majú prístup ku kvalitnému bývaniu a službám, s osobitným zmyslom pre komunitný
život a spájanie sa s inými časťami mesta. Govanhill je miesto, kde turisti nachádzajú
výrazné nákupné a stravovacie zážitky a jedinečnú atmosféru.“ (Hunter, Siddique
2017, s.22) Komunitný plán ďalej obsahuje akčné plány pre jednotlivé oblasti. Pre
oblasť bývania regeneračná skupina pripravila úlohy, a to najmä:
• odkúpenie bytových domov od súkromných vlastníkov v problémovej
juhozápadnej štvrti (350 bytov v priebehu 4 rokov),
• obnova bytového fondu, prispôsobenie veľkosti bytov cieľovej skupine,
• prevádzka bytov v zmysle sociálneho nájomného bývania s regulovanými
cenami,
• v prípade, že súkromní vlastníci nebudú ochotní odpredať mestu bytové
domy, mestská rada má právomoc kontrolovať dodržiavanie zákona
o bývaní v Škótsku, podľa ktorého prenajímateľ musí mať zabezpečené
poistenie nehnuteľnosti, bezpečnostné certifikáty. Budovy a ich okolie
nesmú byť environmentálne zaťažené a byty preľudnené. (Hunter, Siddique
2017)
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Podiel nájomného bývania v bytoch súkromných vlastníkov je celkovo v Glasgowe 17,7 %.
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Komunitná bytová asociácia navyše zabezpečuje pre nájomcov právne
poradenstvo a adresnú sociálnu prácu. Rómskej komunite venujú zvláštnu pozornosť
cez implementáciu peer programov zameraných na podporu zdravého životného štýlu.
(www.govanhillha.org)
Za zmienku stojí aj príklad sociálneho bývania z Viedne (Rakúsko). Projekt
nového sídliska Neue Donau predstavuje dôležité svedectvo o sociálnom bývaní
a bytovej výstavbe v prechode z 20. do 21. storočia, kde sociálne bývanie neznamená
nízkoštandard, ale kreatívne moderné riešenia bytových domov s balkónmi, terasami a
verejnou zeleňou. Za úspechom projektu stojí najmä decentralizovaná bytová politika.
Od roku 1988 je väčšina zákonných nástrojov presunutá na spolkové krajiny, medzi
nimi aj zákon o nájomnom, zákon o vlastníctve bytov a zákon o neziskovom bývaní.
(Förster, Seidler 2002)
Ďalším dôležitým faktorom pozitívne ovplyvňujúcim bytovú politiku je
zavedenie fixnej časti dane z príjmu na účely rozvoja sociálneho bývania.8 Štát je
najväčším vlastníkom bytov, len Viedeň má 220 000 nájomných bytov. V posledných
rokoch bola hlavná časť sociálneho bývania vybudovaná neziskovými bytovými
družstvami. Tie sú prijímateľmi dotácií, avšak musia fungovať na báze neziskovosti.
Nájomné je prísne regulované, cena kryje prevádzkové náklady. Taktiež práva
nájomníkov sú nadštandardne chránené. Domácnosti s nízkymi príjmami sú
zabezpečené, že v prípade náhlej choroby alebo nezamestnanosti nestratia bývanie.
(Zúbková, Brázdovičová 2008)
Sídlisko Neue Donau je koncipované ako tzv. vyvážené susedstvo, ktorého
znakom je sociálna diverzita. Cieľom jeho tvorcov bolo predísť vzniku sociálneho
geta. Obytné zóny pozostávajú z bytov rôznych cenových kategórii a majú taktiež
rôzny zákonný status (nájomné, vlastnícke, nižší, vyšší štandard). Výsledkom tohto
prístupu je zabezpečenie sociálneho mixu domácností z rôznych sociálnoekonomických skupín obyvateľstva v jednej lokalite, a tým eliminácia rezidenčnej
segregácie. (Brňak 2017)
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Viedeň dostáva každý rok približne 450 miliónov eur na rozvoj bývania.
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4 Výsledky výskumu zameraného na možnosti terénnej sociálnej práce v oblasti
podpory bývania klientov z marginalizovaných rómskych komunít
Dotazníkový výskum zameraný na oblasť bývania sme realizovali v mesiaci máj
2020. Základným cieľom výskumu bolo zistiť rozsah a obsah intervencií
realizovaných terénnymi sociálnymi pracovníkmi v oblasti bývania v korelácii s
potrebami klientov z MRK. Výskum bol kvantitatívne orientovaný, vychádzal z online dotazníka pozostávajúceho z osemnástich otázok, následne spracovaných
deskriptívnou analýzou. Výskumnú vzorku tvorili terénni sociálni pracovníci a terénni
pracovníci oboch národných programov. Distribúciu on-line dotazníkov sme
organizovali cez ústredné koordinačné a metodické tímy, čím došlo k osloveniu
zhruba 250 profesionálov, vrátilo sa nám 213 odpovedí zo všetkých regiónov
Slovenska, kde sú NP TSP realizované.
Zámerom výskumu bolo zodpovedanie nasledujúcich otázok:
1. Ktoré formy sociálneho bývania v spojitosti s terénnou sociálnou prácou sú
najčastejšie aplikované v obciach s prítomnosťou MRK?
2. Aký je rozsah intervencií TSP v oblasti bývania?
3. Aké sú potreby a problémové oblasti klientov z MRK v oblasti bývania?
4. Ktoré oblasti problémov týkajúcich sa témy bývania sú pokryté činnosťou
TSP?
5. Aké sú potreby TSP pri výkone intervencií v oblasti bývania?
4.1 Najdôležitejšie výskumné zistenia
Celkový počet obyvateľov v obci/meste kde pôsobíte:
Priemer
7328
Najnižšie dosahované hodnoty
210
Najvyššie dosahované hodnoty
130000
Tab. č. 1
Podľa výpovedí respondentov program TSP je realizovaný v obciach a mestách
s počtom obyvateľov od 210 do 130 000. Výpočet matematického priemeru (7328
obyvateľov) ovplyvňujú veľké krajské mestá ako sú Košice, Prešov a pod.
Najfrekventovanejšie sa v dotazníkoch vyskytovali obce s počtom obyvateľov od
1000 do 3000 obyvateľov.
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1. Počet obyvateľov MRK v obci/ meste kde pôsobíte:
Priemer
964
Najnižšie dosahované hodnoty
30
Najvyššie dosahované hodnoty
7077
Tab. č. 2
Program TSP pôsobí v MRK s rôznorodými charakteristikami. Počty obyvateľov
MRK sa pohybujú od 30 do 7077. Matematický priemer vychádza na 964 obyvateľov,
najfrekventovanejšie sú komunity s počtom od 500 do 1000 obyvateľov.
2. Koľko klientov pripadá na jedného TSP/TP vo Vašej obci?
Priemer
120
Najnižšie dosahované hodnoty
10
Najvyššie dosahované hodnoty
2250
Tab. č. 3
Podľa výpovedí respondentov sa v priemere jeden pracovník TSP, prípadne TP venuje
120 klientom. Rozdiely v počte klientov na jedného pracovníka sú enormné, najnižšia
uvedená hodnota bola 10 klientov, najviac ide o 2250 klientov na jedného pracovníka.
3. Koľko intervencií pripadá mesačne na jedného TSP /TP?
Priemer
Najnižšie dosahované hodnoty
Najvyššie dosahované hodnoty

68
10
280

Tab. č. 4
Podobne počty intervencií v mesiaci vykonaných jedným pracovníkom ukazujú na
markantnú disproporcitu v rámci jednotlivých obcí. Najnižšia udaná hodnota je 10
intervencií na jedného pracovníka mesačne, najvyššia hodnota je 28-krát vyššia.
Priemerne vykoná jeden pracovník 68 intervencií mesačne, čo zodpovedá počtu
približne troch intervencií denne.
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4. Ako často sú u vás frekventované sociálne intervencie v prospech
klientov v oblasti financií? (5 – veľmi frekventované, 1 – málo
frekventované)

Graf č. 1
Ako často sú u vás frekventované sociálne interakcie v prospech klientov
v oblasti bývania? (5 – veľmi frekventované, 1 – málo frekventované)

Graf č. 2
Ako často sú u vás frekventované sociálne interakcie v prospech klientov
v oblasti zdravia? (5 – veľmi frekventované, 1 – málo frekventované)

Graf č. 3
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Ako často sú u vás frekventované sociálne interakcie v prospech klientov
v oblasti vzdelávania? (5 – veľmi frekventované, 1 – málo frekventované)

Graf č. 4
Ako často sú u vás frekventované sociálne interakcie v prospech klientov
v oblasti zamestnanosti? (5 – veľmi frekventované, 1 – málo
frekventované)

Graf č. 5
Z výskumu sa dozvedáme, že najfrekventovanejšími intervenciami sú aktivity TSP
v oblasti financií (priemerné ohodnotenie 3,9), nasleduje oblasť zdravia (3,5),
zamestnanosti (3,3), bývania (3,2) a v najmenšej miere sa TSP venujú intervenciám
v oblasti vzdelania (2,7).
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5.

Aké formy sociálneho bývania existujú v komunite, v ktorej pôsobíte?

Graf č. 6
Viac ako polovica (58 %) respondentov uvádzala, že v ich komunite (obci) sú
využívané ako nástroj sociálneho bývania nájomné byty. Taktiež zhruba polovica
respondentov uvádzala, že v ich komunitách je realizovaná svojpomocná výstavba
rodinných domov. Usudzujeme, že respondenti tým mienili akúkoľvek formu
svojpomocnej výstavby domov, aj mimo formálnych projektov. Tu sa, žiaľ,
nedozvedáme, nakoľko je výstavba rodinných domov v komunitách legálna. Do
programu prestupného bývania je aktuálne zapojených len 9 z dopytovaných obcí. Vo
väčších mestách sú v menšej miere aj ubytovne. Pomerná časť respondentov uvádzala
aj iné formy sociálneho bývania. Časť obcí (25) nemá žiadnu formu sociálneho
bývania. Usudzujeme však, že reálne je pomer obcí s neexistujúcim systémom
sociálneho bývania vyšší. Vychádzame z predpokladu, že respondenti zahrnuli
neformálnu (prípadne aj nelegálnu?) svojpomocnú výstavbu ako jednu z foriem
svojpomocnej výstavby RD.
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6.

Ak je vo vašej obci bytový dom pre MRK, je jeho súčasťou komunitné
centrum, prípadne kancelária TSP?

Graf č. 7
Z odpovedí respondentov vyplynulo, že len 8 % bytových domov disponuje
priestormi, v ktorých je zriadené komunitné centrum, prípadne kancelária TSP.
Väčšina bytových domov s integrovaným pracoviskom pomáhajúcich profesií je
v mestách nad 5000 obyvateľov.
7. Vidíte v komunite, kde pôsobíte, potrebu intervencií v týchto oblastiach?

Graf č. 8
Podľa vyjadrení TSP, najvýraznejšou potrebou MRK v oblasti bývania je pomoc pri
komunikácii s inštitúciami a pomoc pri vybavovaní tzv. „papierov“, napr. príspevku
na bývanie (87 %). Druhou najvýraznejšou potrebou komunít je podľa TSP potreba
spojená s problematickým užívaním obydlí, nedostatočné návyky vybývaním obydlia,
zdevastovaným životným priestorom (76 %). TSP vnímajú ako potrebu tiež zapájanie
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klientov do niektorej z foriem sociálneho bývania (72 %) a potrebu majetkovo-právne
vysporiadať pozemky pod obydliami (65 %).
Výskumným zistením je, že až 70 % TSP nevníma bezdomovectvo ako problém
MRK. Za málo dôležitú potrebu považujú TSP aj legalizáciu domov postavených pred
rokom 1976.
Zhruba polovica opýtaných považuje za potrebné advokovať právo na bývanie
a scitlivovať verejnosť v tejto téme, riešiť neplatičstvo a legalizáciu obydlí
postavených po roku 1976.
8.

V ktorej z vymenovaných oblastí už vykonávate intervencie vo vašej
obci?

Graf č. 9
TSP v najväčšej miere pôsobia pri komunikácii s inštitúciami a pomoci
s byrokratickou záťažou klientov (až 93 % TSP). Výrazným spôsobom sú zapojení aj
do riešenia problémov s užívaním obydlí (76 %). V najmenšej miere sa venujú
riešeniu legalizácie domov a téme bezdomovectva.
Z výskumu sa dozvedáme, že legalizácii domov, majetkovo-právnemu vysporiadaniu
pozemkov sa TSP venujú marginálne (od 11 do 22 %).
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Časť TSP pôsobí aj v oblasti scitlivovania verejnosti a advokácie práva na bývanie (41
%). Zhruba polovica TSP sa angažuje v zapájaní klientov do rôznych foriem
sociálneho bývania a riešenia neplatičstva nájomníkov. Avšak tu je prospešné všimnúť
si rozdiel v naplnení tejto potreby komunít. Zo 155 komunít, kde je potreba zapojiť
klientov do niektorej z foriem soc. bývania, pracuje na tejto téme 96 TSP.
Dedukujeme, že zvyšných 59 nemá možnosti na zapájanie klientov.
9.

Čo vnímate ako najväčšiu prekážku pri riešení problémov v oblasti
bývania klientov z MRK vo vašej obci?

Graf č. 10
Na otvorenú otázku sme dostávali odpovede, ktoré sme následne kategorizovali.
Najčastejšie sa opakujúcou odpoveďou bolo, že najväčšou prekážkou je nedostatok
finančných prostriedkov tak na strane klientov (nezamestnanosť, zadlženosť), ako aj
na strane samosprávy, prípadne štátu (verejných financií). Druhou rezonujúcou
prekážkou je absencia pozemkov v obciach, ktoré by boli vhodné na výstavbu. Obce
zväčša nedisponujú takýmito pozemkami, prípadne je neochota vlastníkov odpredať
pozemky samospráve.
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10. Čo vnímate ako najväčšiu prekážku pri riešení problémov v oblasti
bývania pri výkone vašej práce?

Graf č. 11
TSP vnímajú ako najväčšiu prekážku pri intervenciách zameraných na oblasť bývania
nedostatok financií (podobne ako v otázke č. 9), absenciu pozemkov, prípadne bytov.
Ďalšou markantnou skupinou sú prekážky poukazujúce na „chybnosť“ na strane
klientov, pomenované napr: klienti neprispôsobiví, nerešpektujúci TSP, s nezáujmom
o zmenu. Týmto poznatkom je nevyhnutné sa v blízkej budúcnosti hlbšie zaoberať.
Prečo TSP považujú klientov za jednu z prekážok riešenia problému s bývaním?
11. Myslíte, že máte dostatok informácií na vykonávanie intervencií v
oblasti bývania?

Graf č. 12
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Väčšina (54,9 %) TSP si myslí, že má čiastočné informácie potrebné na riešenie témy
bývania. Až 40,4 % opýtaných TSP si myslí, že má dostatok informácií o téme, len
4,7 % TSP nemá dostatok informácií.
12. Odkiaľ získavate informácie na vykonávanie intervencií v oblasti
bývania?

Graf č. 13
TSP na otázku odkiaľ získavajú informácie na výkon intervencií v oblasti bývania
artikulovali, že väčšina informácií pochádza z internetu (76 %). Druhým najčastejším
spôsobom je poradenstvo zo strany kolegov (59 %). Najmenej využívaným spôsobom
získavania informácií sú školenia v danej téme.
13. Myslíte si, že pri výkone vašej práce by bola nápomocná bezplatná
pomoc expertov?

Graf č. 14
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Na otázku týkajúcu sa pomoci expertov TSP odpovedali zväčša ÁNO. Uvítali by
najmä právne a advokačné služby (pozemkové právne poradenstvo, konzultovanie
prípravy kúpno-predajných zmlúv, nájomných zmlúv), tiež poradenstvo v oblasti
bankovníctva a finančných služieb (úvery na bývanie). Nezanedbateľnou pomocou pre
TSP by bola aj služba facilitátora a mediátora komunitných procesov (napr. vedenie
vyjednávacích stretnutí s vlastníkmi pozemkov).
4.2 Interpretácia výskumných zistení
Zámerom výskumu bolo zmapovať intervenčnú činnosť TSP v oblasti bývania,
zameranú na cieľovú skupinu MRK vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.
Dotazníkový výskum bol realizovaný na vzorke 213 respondentov (TSP, TP)
a pokrýva 208 lokalít, čo zodpovedá približne 70 % z celkového počtu obcí
zapojených do národných programov TSP.
Výskum potvrdzuje informácie z predošlých výskumov, ktoré hovoria o vysokom
počte klientov pripadajúcich na jedného pracovníka (120), čo v porovnaní s praxou
TSP v susednej ČR je desaťnásobne viac. Počet intervencií (v prípade, že intervenciou
rozumieme každé sedenie, rozhovor, aktivitu, návštevu v domácnosti, sprevádzanie) je
mesačne v priemere 68 na jedného pracovníka. Tento počet zodpovedá trom
intervenciám denne, považujeme to za štandard. Avšak pri počte 120 klientov
vychádza, že sa pracovník TSP stretne a intervenuje toho istého klienta iba raz za dva
mesiace. To nás vedie k úvahe, či takto koncipovaná práca je efektívna.
Výskumom sa ďalej dozvedáme, že oblasť bývania predstavuje v celom spektre
intervencií TSP strednú úroveň. Najfrekventovanejšie sú intervencie so zameraním na
riešenie rodinných financií; predpokladáme, že ide najmä o oblasť riešenia dlhov
a súdnych exekúcií. Intervencie v oblasti bývania sú najčastejšie zamerané na pomoc
s vybavovaním rôznych administratívnych záležitostí (tzv. „papierovačiek“)
a komunikáciu s úradmi (napr. žiadosť o príspevok na bývanie, žiadosť o nájomný
byt). TSP sa v podstatnej miere venujú aj riešeniu problémov, ktoré súvisia s užívaním
bytov, napr. nedostatočné návyky potrebné na užívanie bytu, poškodzovanie
nájomných bytov, devastácia prostredia.
Zaujímavosťou je, že program TSP pôsobí v obciach, z ktorých až polovica
disponuje
nejakou
formou
sociálneho
bývania, prevažne
nájomného
nízkoštandardného bývania. Nevieme vyhodnotiť, koľko obcí nedisponuje žiadnym
sociálnym bývaním, vzhľadom na to, že veľká časť respondentov mylne odpovedala
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na otázku, či v ich obci je realizovaná svojpomocná výstavba rodinných domov,
kladne. Otázkou sme mysleli na formálny program neziskových organizácií, prípadne
samospráv, avšak respondenti uvádzali akúkoľvek výstavbu (aj nelegálnu) rodinných
domov. Čo sa týka bytových domov (bytoviek s nájomnými bytmi), len 8 % z nich
obsahuje kanceláriu TSP, prípadne komunitné centrum.
TSP vidia potrebu intervenovať najmä v oblasti pomoci s administratívnou
záťažou klientov pri vybavovaní dokumentov a komunikovaní s inštitúciami
a zapájaní klientov do niektorých z foriem sociálneho bývania. Najviac sa angažujú už
v spomínanej pomoci s administratívou a v riešení problémov spojených s užívaním
bytov a obydlí (starostlivosť o životný priestor).
Najvýraznejšími problémami v oblasti bývania podľa TSP je nedostatok financií
a výrazný problém nedostatku bytov a stavebných pozemkov v obciach s MRK.
Zaujímavým zistením je, že pomerná časť TSP vníma klienta ako príčinu problémov
s bývaním (24 %).
TSP artikulujú, že informácie potrebné na intervencie v oblasti bývania zväčša
majú. Tie však čerpajú najmä z internetu a zo skúseností a rád kolegov. Chýbajú
školenia cielené na tému bývania. Toto zistenie je vážnym problémom. Ak má byť
práca TSP odborná, musí existovať systém vzdelávania a profesionálneho rastu.
V opačnom prípade môžeme hovoriť len o improvizácii. TSP by uvítali bezplatnú
pomoc expertov, najmä v oblasti právnych a finančných služieb.
Výskum potvrdzuje výsledky evaluačnej správy Škoblu, Hrustiča a Podušku
(2019), ktoré upozorňujú na preťaženosť TSP, čo sa prejavuje v tom, že práca TSP má
charakter krízovo-intervenčný, hasiaci aktuálne problémy. TSP z dôvodu vysokého
počtu klientov a robustnosti problémov komunít doslova stíhajú riešiť len
najurgentnejšie problémy, a tými sú zväčša tzv. „problémy s papiermi“. Na viac
koncepčnú prácu a riešenie špeciálnych tém, ako je napr. pomoc s legalizáciou domov,
akoby neostávajú kapacity. Riešenie dôsledkov a nie príčin v dlhodobom horizonte
nevedie k rozvoju MRK.
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5 Odporúčania pre praktický výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce
v marginalizovaných rómskych komunitách
Odporúčania sme formulovali adresne pre program prestupného bývania,
terénnu a komunitnú sociálnu prácu.
5.1 Program prestupného bývania
V oblasti prestupného bývania navrhujeme:
• tvorbu kontaktného miesta (zázemia) pre výkon sociálnej práce (asistenta
bývania, domovníkov) priamo v novovznikajúcej bytovej jednotke, napr.
jeden z bytov bytového domu. Priestor bude využívaný jednak ako denná
kancelária asistenta bývania, taktiež ako tréningové centrum a priestor pre
sociálnu prácu (určenú nájomníkom). Odporúčame vytvoriť 1 kontaktný
priestor pre maximálne 30 bytových jednotiek. Jeho opodstatnenosť je najmä
pri nižších stupňoch prestupného bývania;
• sociálnu prácu ako základný aspekt prístupu „housing ready“, od ktorého sa
odvíja metodika prestupného bývania, odporúčame naviazať na Zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Výkon asistenta bývania je potrebné
zadefinovať ako terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v zmysle §
24a:
„Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v
nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) a jej obsahom
je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej
aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj
stravy alebo výdaj potravín“;
• Inou možnosťou je zriadenie sociálnej služby podpora samostatného
bývania podľa § 57:
„(1) Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti,
nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke
domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času,
podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja
osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky
primeraného správania.
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(2) V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1 a)
poskytuje:
▪ sociálne poradenstvo,
▪ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) vykonáva:
▪ preventívna aktivita,
▪ sociálna rehabilitácia“.
Ide o sociálnu službu toho času minimálne využívanú na území Slovenska9
(Machajdíková et al. 2018). Pritom podľa usmernenia MPSVaR SR tento nástroj je
možné účinne využiť pri klientele, ktorá má problémy sa spoločensky začleniť a riešiť
samostatne svoje problémy pre neprimerané životné návyky alebo pre spôsob života,
napríklad
pri
klientoch
žijúcich
v
segregovaných
komunitách
(www.employment.gov.sk).
•

Súčasne navrhujeme upraviť minimálne kvalifikačné predpoklady pre
pozíciu asistent bývania podľa príslušného zákona s uplatnením výnimky
podľa § 110 ak (1)b) a Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o
podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2 Terénna sociálna práca
V oblasti terénnej sociálnej práce navrhujeme:
• realizátorom NP TSP (obce, neziskové organizácie) odporúčame vytvárať
kancelárie TSP s nízkoprahovým charakterom v blízkosti rómskych osídlení
tak, aby bolo možné mať čo najčastejší kontakt s obyvateľmi komunít.
V prípade, že v obci vzniká rozsiahlejšia výstavba nájomných bytov,
prípadne rodinných domov, odporúčame plánovať tvorbu kancelárie TSP,
prípadne výjazdovej kancelárie – tzv. zázemia, ktorá by bola súčasťou
novovznikajúcej zástavby. Pod pojmom zázemie rozumieme miestnosť
s veľkosťou 20 – 25 m2, vybavenou stolom, stoličkami, elektrinou, prípadne

V r. 2018 ju poskytovalo len 6 subjektov na území SR, z ktorých len v dvoch prípadoch ide o neverejných
poskytovateľov. V 4 prípadoch je poskytovateľ zriadený alebo založený vyšším územným celkom.
9
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•

•

•

•

•

•

aj PC, tlačiarňou. Zázemie je priestorom, kde môže TSP vykonávať
individuálne poradenstvo, intervenčné aktivity;
odporúčame definovať a zosúladiť výkon TSP v národných programoch
s aktuálnym znením Zákona č. 408/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Z dôvodu neexistencie sociálnej služby „terénna sociálna práca“ v zákone
navrhujeme terénnu sociálnu prácu poňať ako sociálnu službu, a to konkrétne
terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v zmysle § 24a, ktorej
obsahom je činnosť: „zameraná na vyhľadávanie fyzických osôb
v nepriaznivej sociálnej situácii, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie
sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo
výdaj potravín“;
vzhľadom na paralelné fungovanie viacerých projektov a programov –
národné programy v gescii IA MPSVaR a MV, NP Budovanie odborných
kapacít na komunitnej úrovni, NP Zdravé komunity v jednotlivých lokalitách
– navrhujeme vytvorenie koordinačného orgánu pre regióny. Túto úlohu by
mohol zabezpečovať napr. Úrad splnomocnenca vlády pre RK;
odporúčame zosúladiť kvalifikačné požiadavky na pracovníkov TSP/TP
v jednotlivých národných programoch v zmysle § 110 ak ods. 1 písm. b)
zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
navrhujeme vytvoriť systém expertnej podpory TSP/TP cez bezplatnú
externú službu odborníkov v oblasti práva, bankovníctva, psychológie,
mediácie a facilitácie komunitných procesov,
navrhujeme, aby odborní pracovníci zameraní na oblasť bývania,
zamestnanosti a financií v rámci NP TSP II boli zamestnancami priamo IA
MPSVaR, prípadne expertných neziskových organizácií pôsobiacich
v regiónoch. Odporúčame, aby neziskovým organizáciám zabezpečujúcim
expertný servis pre NP TSP II nebola uložená podmienka mať zamestnaných
TSP/TP;
odporúčame podmieniť implementáciu programu výstavby nájomných bytov
cez ŠFRB zapojením sa do minimálne jedného z národných programov
zameraných na TSP alebo komunitnú prácu,
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• odporúčame zracionalizovať počty klientov a intervencií pre 1 pracovné
miesto TSP/TP.
5.3 Komunitná sociálna práca
V oblasti komunitnej sociálnej práce navrhujeme:
• zahrnúť do výkonu komunitných pracovníkov pôsobiacich v obciach cez IA
MPSVaR a ÚSVRK ich aktívne pôsobenie pri tvorbe strategických
dokumentov, napr. komunitných plánov, územných plánov, plánov rozvoja
bytovej politiky a iných stratégií zameraných na oblasť bývania MRK,
• zahrnúť do výkonu komunitných pracovníkov vzdelávacie tréningy pre
klientov z MRK v oblasti finančnej gramotnosti či základných sociálnych
kompetencií. Vytvoriť metodické manuály pre prácu KP s klientom
v jednotlivých témach.
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Záver
Monografia Analýza vykonávania sociálnej práce v oblasti bývania
v marginalizovaných rómskych komunitách reaguje na potrebu reflexie opatrení
štátnych i neštátnych inštitúcií pri riešení problémov bývania MRK. Realizované
štúdie a prax ukazujú, že programy rozvoja bývania MRK môžu byť úspešné len v
prípade prepojenia s profesionálnou sociálnou prácou. Na druhej strane sociálna práca
v prospech MRK, ktorú v našom prostredí predstavuje najmä terénna sociálna
a komunitná práca, môžu byť účinné, len ak neopomínajú tému bývania. To je
dôvodom pre prehodnotenie prístupu tvorby štátnych koncepcií a národných
programov, ktorý je tematicky rozdrobený, s malou mierou prepojenosti.
Analýzou poukazujeme na dôležitosť komplexného a multidisciplinárneho
prístupu. Rozbor dokumentov a výskum orientovaný na terénnu sociálnu prácu ústia
do súboru odporúčaní. Pri rýchlej implementácii navrhnutých riešení môže dôjsť k
reálnemu progresu v téme bývania MRK. Ide najmä o súbor opatrení vedúcich
k profesionalizácii terénnej sociálnej a komunitnej práce. Ďalším súborom sú
opatrenia v koncepcii prestupného bývania zdôrazňujúce dôležitosť aspektu sociálnej
práce. Návrhy opatrení, s ktorými prichádzame, smerujú pozornosť k potrebnosti
legislatívneho ukotvenia implementovaných programov. Myslíme najmä na Zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci.
Akékoľvek úsilie (vrátane intervencií zameraných na zlepšenie podmienok bývania)
zamerané výlučne na samotných Rómov žijúcich v MRK však môže byť zbytočné bez
ohľadu na to, akú dôležitú zmenu sa pokúša dosiahnuť, pokiaľ v spoločnosti
pretrvávajú postoje, ktoré ovplyvňujú možnosti Rómov žijúcich v MRK emancipovať
sa zo znevýhodneného prostredia. Anticiganizmus hlboko zakorenený v
spoločenských štruktúrach je jednou z fundamentálnych príčin, prečo obyvatelia
marginalizovaných komunít pri pokusoch vymaniť sa z nepriaznivej situácie a
prekonať komplexné následky sociálneho vylúčenia neustále narážajú na neviditeľný
strop. Je preto dôležité neustále poukazovať na vedomé a nevedomé postoje
ovplyvňujúce rozhodnutia ľudí na rôznych pozíciách (najmä zamestnávateľov,
verejných činiteľov, pracovníkov v oblasti zdravotníctva, školstva či sociálnej práce a
pracovníkov v prvej línii pracujúcich v profesiách v priamom kontakte s cieľovou
populáciou) a pracovať s diskurzom panujúcim v spoločnosti (Bobáková Fiľakovská
2019).
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Proces tvorby publikácie mal participatívny a vzostupný charakter, vychádza
najmä z terénnych poznatkov a skúseností. Výstupy výskumu a návrhy opatrení prešli
konzultáciou s profesionálmi v rámci Platformy sociálnych pracovníkov
a neziskových organizácií. Nádejame sa, že bude podnetnou čítankou i pre metodikov
národných programov, legislatívcov a tvorcov politík.
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