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1. Úvodné poznámky
Správa popisuje rozličné profily odborných kompetencií týkajúce sa odborných výziev pri
práci s deťmi, ktorých rodičia majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia.

1.1 Epidemiologické údaje
3-11% detí, súčasné austrálske údaje uvádzajú až 25% ohrozených detí (Mayberry et al.
2005). Počet detí žijúcich v kontexte rodičov s duševnými poruchami rastie (Schmid/Lisofsky
2000) kvôli rozličným socio-ekonomickým faktorom. Taktiež z dôvodu vyššieho výskytu
psychiatrických porúch v celkovej populácii (Müller-Schloher 2004).

1.2 Dostupná profesionálna podpora pre našu skupinu
Existuje pozorovateľná tendencia, že profesionáli v oblasti duševného zdravia „zabúdajú“ na
deti (v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia ich rodičov) alebo systémovo podceňujú
vnímaný distres (Bauer et al. 1998, Küchenhoff 2001). Treba zdôrazniť, že 30% dospelých
hospitalizovaných žien sa stará o deti (Lenz 2005).

1.3 Ťažkosti v oblasti duševného zdravia a stres, ktorý deti vnímajú
Duševné (psychiatrické) ochorenie rodiča sa dá vždy považovať za vážne ohrozenie vývinu
a stratégií zvládania u dieťaťa (Pretis & Dimova 2004). Následky závisia od
-

veku dieťaťa (čím mladšie, tým závažnejšie),
intenzity symptómov,
nástupu poruchu (čím skôr vo vývine dieťaťa, tým väčší vplyv na dieťa),
pohlavia rodiča (u matiek negatívnejší dopad).

1.4 Preukázané nepriaznivé následky u detí
Následky u detí sa dajú považovať za vysoko individuálne a – do veľkej miery – je potrebné
brať do úvahy ochranné faktory alebo procesy reziliencie. Symptómy u detí sú väčšinou
veľmi nešpecifické:
- zvýšená vlastná miera zraniteľnosti v oblasti duševného zdravia (Mattejat/Lisofsky 2001),
- problémy v správaní (závisiace od veku) (Küchenhoff 2001),
- vývinové oneskorenia, problémy v škole (Kaplan et al. 1999),
- zvýšená emocionálna nestabilita (Deneke&Lüders 2003).

1.5 Zaznamenané skúsenosti dospelých, ktorí žili v kontexte ťažkostí v
oblasti duševného zdravia rodičov
-Dezorientácia, pocit, že boli opustení alebo „zabudnutí“ (Wagenblass 2001),
- pocit viny (Dunn o.J., Williams 1998),
- život v strachu, neistote,
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- parentifikácia (stotožnenie sa s rolou rodiča): preberanie veku neprimeranej
zodpovednosti za seba a ostatných (Wagenblass 2001),
- iba 25% detí (6-10) je informovaných o poruche.

2. Náčrt definície „ťažkostí v oblasti duševného zdravia“ v rámci
projektu KIDS STRENGHTS
V našom ponímaní zahŕňame do nášho pojmu „ťažkosti v oblasti duševného zdravia“
akúkoľvek klinickú (ICD 10 or DSM IV-TR) relevantnú diagnózu alebo podozrenie na
diagnózu aspoň jedného z rodičov alebo opatrovníkov neplnoletého dieťaťa, vrátane závislostí
od psychoaktívnych látok, atď.

3. K profilom odborných kompetencií
Na popísanie špecifických požiadaviek rozličných sektorových skupín pracujúcich s deťmi
v kontexte ťažkostí rodičov v oblasti duševného zdravia by sme mali zamerať našu pozornosť
na 3 hlavné oblasti:
a) Kontextové faktory (v akých kontextoch zvyčajne pracujeme s deťmi alebo a/alebo
rodičmi ohrozenými v oblasti duševného zdravia): Aké sú kontextové faktory/faktory
prostredia, ktoré uľahčujú alebo taktiež brzdia našu prácu?
b) Porozumenie role a primárne úlohy spojené s rolou odborníka (ktoré môžu súvisieť
s kontextom).
c) Kompetencie nevyhnutné na výkon úloh (v rámci porozumenia role) v konkrétnych
kontextoch. Na tieto nevyhnutné kompetencie sa dá nazerať z troch hľadísk:
- aké vedomosti potrebujem ja, ako profesionál, na prácu s deťmi v kontexte ťažkostí
rodičov v oblasti duševného zdravia (toto môže zahŕňať moju spoluprácu s rodičmi),
- aké zručnosti potrebujem,
- aké širšie osobné schopnosti (osobnostné,

sociálne a/alebo

metodologické)

potrebujem.
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4. Konkrétne profily odborných kompetencií
4.0 Teoretické pozadie
Profil odborných kompetencií je založený na modeli výsledkov učenia sa:
http://www.eucen.org/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf

(1) ‘výsledky učenia sa’ znamenajú súhrn toho, čo učiaci sa vie, čomu rozumie a je schopný
vykonať po ukončení učebného procesu, ktoré sú definované z hľadiska vedomostí, zručností
a kompetencií;

(2) ‘vedomosti’ znamenajú výsledok asimilácie informácií prostredníctvom učenia sa.
Vedomosť je nositeľom faktov, princípov, teórií a praxe, ktorá sa týka oblasti práce alebo
štúdia. V kontexte Európskeho kvalifikačného rámca (European Qualifications Framework),
je vedomosť popísaná ako teoretická a/alebo faktická;

(3) ‘zručnosti’ znamenajú schopnosť aplikovať vedomosti a použiť „know-how“ na splnenie
úloh a riešenie problémov. V kontexte Európskeho kvalifikačného rámca, sú zručnosti
popísané ako kognitívne (zahŕňajúce využitie logického, intuitívneho a tvorivého myslenia)
alebo praktické (zahŕňajúce manuálnu zručnosť a využitie metód, materiálov, pomôcok
a nástrojov);

(4)

‘kompetencie’

znamenajú

osvedčenú

schopnosť

použiť

vedomosti,

zručnosti

a osobnostné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti, v pracovných alebo študijných
situáciách a v odbornom a osobnostnom vývine. V kontexte Európskeho kvalifikačného
rámca je kompetencia popísaná z hľadiska zodpovednosti a autonómie.

4.1. Kontext(y), v ktorých odborníci zvyčajne pracujú

4.1.1 ODBORNÍCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (zdravotné sestry, lekári, odborníci
v klinickom prostredí)
Odborníci v zdravotníctve (lekári, zdravotné sestry, mobilné a komunitné zdravotnícke služby
– health visitors…) sa stretávajú s deťmi rozličných vekových skupín vo viacerých oblastiach
verejných zdravotníckych služieb. Odborníci vo včasnej intervencii sa stretávajú s deťmi
v batolivom období v materských školách, predškoláci a deti v školskom veku a adolescenti
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sa stretávajú so školskými zdravotnými sestrami. Tieto služby sú poskytované pre všetky
deti ako základné zdravotnícke služby a tu sa v tomto kontexte prvý krát stretávame s deťmi
v ohrození.

Druhý kontext, v ktorom sa odborníci v zdravotníctve stretávajú s ohrozenými deťmi, sú
služby ponúkajúce špecificky zamerané vyšetrenia, podporu a liečbu pre deti. Problémy
jedného dieťaťa v rodine by mohli predznamenávať nárast ťažkostí u súrodencov. Preto je
nevyhnutné zmapovať situáciu všetkých detí v rodine. Služby poskytujúce podporu a liečbu
sú napríklad rodinné poradenstvo, detské psychiatrické ambulancie a detské psychiatrické
jednotky, ako aj jednotky liečby somatických ochorení u detí.

Oblasť

Priaznivé faktory

Brzdiace faktory

 Existujú vedomosti založené na výskume

 Tradične, odborníci v

podporujúce stav psycho-sociálneho
zdravia a pohody detí zabraňujúce
súčasným a následným ťažkostiam detí
počas liečby rodiča.
Odborníci
 Existujú konkrétne relevantné nástroje,
v zdravotníctve
ktoré sú založené na vedomostiach
o prevencii a podpore. Dnes už existujú
praktické skúsenosti systematickej
podpory detí pacientov, ktorí sú
v jednotkách zdravotníckej starostlivosti
o dospelých.

zdravotníctve majú tendenciu
pracovať len s dospelými
pacientmi alebo dospelými
členmi rodín. V klinickej
praxi vo väčšine
zdravotníckych organizácií je
skôr mimoriadne
systematicky pracovať
spôsobom orientovaným na
dieťa.

4.1.2 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Existujú rozličné oblasti, kde profesionálni sociálni pracovníci prichádzajú do kontaktu
s rodinami alebo deťmi rodičov s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia. To sa deje
v oblastiach:
a. psycho-sociálneho poradenstva,
b. klinickej sociálnej práce na psychiatrických klinikách,
c. sociálnej starostlivosti o deti a mládež (sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately).

Ad a) Psycho-sociálne poradenstvo:
Sociálni pracovníci v tejto oblasti sa venujú poradenstvu dospelým, ktorí majú ťažkosti
v oblasti duševného zdravia. Títo rodičia môžu dostať podporu vo finančných, právnych,
zdravotných, osobných alebo rodinných otázkach. Klient má zvyčajne pravidelné stretnutia,
kde sa diskutuje o progrese vedenia. Podpora môže uskutočňovať aj mimo ambulancie, napr.:
návšteva v nemocnici alebo doma.
Ad b) Klinická sociálna práca
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Sociálni pracovníci sa na psychiatrickej klinike starajú o klientov, ktorí sa nachádzajú
v psycho-sociálnej kríze a sú hospitalizovaní na otvorenom alebo uzavretom oddelení.
Odborníci sa tiež môžu pokúsiť nadviazať kontakt s príbuznými a upraviť prostredie po
hospitalizácii.
Ad c) Sociálna starostlivosť o deti a mládež (sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela)
Sociálni pracovníci pôsobia v oblasti sociálnej starostlivosti o deti a mládež alebo v situáciách
ochrany dieťaťa, kde je (zvyčajne) zanedbávané neplnoleté dieťa alebo kde je vážne
podozrenie, že sa rodičia o dieťa nestarajú kvôli napr. závislosti od alkoholu alebo
psychoaktívnych látok alebo kvôli ťažkostiam v oblasti duševného zdravia. Sociálna
starostlivosť o deti a mládež, sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela poskytujú široké
možnosti podpory.

Oblasť

a) Psycho-sociálne
poradenstvo

b) Klinická sociálna
práca

c) Sociálna
starostlivosť o deti
a mládež,
sociálnoprávna
ochrana a sociálna
kuratela

Priaznivé faktory

Brzdiace faktory

pravidelné stretnutia: sociálny sociálni pracovníci sa zameriavajú
pracovník má dobrý prehľad
na klientove potreby a problémy
o situácii klienta,
a môžu zanedbať deti v tomto
kontexte.
väčšinou sa pacienta nepýtajú na
zdravotnícka pomoc
a organizačná podpora, ktorá jeho situáciu ohľadne detí (napr.:
udržiava beh života vonku,
doma);
na väčšine kliník sa pri malých
deťoch nedá očakávať spoločná
hospitalizácia matky/otca
a dieťaťa (do veku troch rokov).
tento sektor väčšinou koná v
deti sú niekedy umiestnené do
naliehavých prípadoch (napr.: náhradnej inštitucionálnej
keď ide o vážne problémy
starostlivosti bez zváženia iných
v rodine, ktoré nemôže vyriešiť druhov podpory;
iná inštitúcia alebo rodina
rodiny sa tiež môžu obávať
sama),
požiadať o pomoc v skorších
fázach, pretože sa môžu báť, že
prídu o svoje deti.

Na záver, z pohľadu dieťaťa, prvé dve spomenuté oblasti, psycho-sociálne poradenstvo
a klinická sociálna práca, konajú viac v preventívnych situáciách, zatiaľ čo systém sociálnej
starostlivosti o deti a mládež zasahuje, keď sa už vyskytne problém so zanedbávaním alebo sa
udeje nejaký závažný prípad.

4.1.3 ODBORNÍCI VO VČASNEJ INTERVENCII (ECI)
Odborníci vo včasnej intervencii pracujú s rodinami a deťmi so špeciálnymi potrebami alebo
s rodinami a deťmi v ohrození, od narodenia do veku troch alebo šiestich rokov (v závislosti
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od situácie v danej krajine). Služby sú zvyčajne organizované v miestnych tímoch
(interdisciplinárnych tímoch), vrátane spolupráce s rodinou. Malé deti v kontexte ťažkostí
v oblasti duševného zdravia rodičov zvyčajne nereprezentujú primárnu cieľovú skupinu
systémov včasnej intervencie, keďže ECI (odborníci vo včasnej intervencii) tradične pracujú
(iba) v kontexte postihnutia alebo ohrozenia z postihnutia. Deti v kontexte ťažkostí v oblasti
duševného zdravia nemusia vždy spĺňať tieto (vstupné) kritériá.

ECI pracujú v rámci základných princípov pre odporúčanú prax (napr.: blízkosť, zameranosť
na

rodinu

…

interdisciplinárnymi

(www.european-agency.org):
tímami,

s na

rodinu

podpora

je

zameranými

zvyčajne

poskytovaná

princípmi

a a vývinom

individualizovaného plánu služieb rodine (Individualized Family Services Plan - IFSP).
Zvyčajné kontexty, kde profesionáli pracujú sú prirodzené prostredie dieťaťa, jeho domov,
zariadenia starostlivosti o dieťa, prostredie, kde sa nachádzajú deti v ranom veku (súkromné
alebo verejné predškolské zariadenia), a pestúnska starostlivosť. Odborníci vo včasnej
intervencii môžu byť jednými z prvých profesionálov, ktorí priamo pracujú s a v ohrozených
rodinách, zdôrazňujúc preventívnu dôležitosť týchto služieb v raných fázach ťažkostí v oblasti
duševného zdravia.
Oblasť

Včasná
intervencia

Priaznivé faktory

Brzdiace faktory

väčšina služieb vyžaduje služby
sektoru zdravotníctva, školstva
a sociálneho sektoru na spoločnú
prácu vo včasnej intervencii;

nedostatok kontaktu medzi rodičmi
a odborníkmi alebo inými
odborníkmi, napr. kvôli veľmi
rigidným časovým rozvrhom
odborníkov pracujúcich v týchto
službách a tiež kultúra zapojenia
rodičov je stále náročným aspektom;

väčšina práce sa deje v rámci
domácich návštev, ktoré
umožňujú blízkosť s rodinami,
možnosť pracovať v kontextoch
prirodzených pre dieťa a v rámci
bežnej rutiny detí a rodín,

napriek dobrej všeobecnej miere
pokrytia v EÚ je stále značný rozdiel
medzi mestskými a vidieckymi
oblasťami;
deti v kontexte ťažkostí v oblasti
duševného zdravia často nespadajú pod
tieto služby.

4.1.4 UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Materská škola je (podľa http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten)

formou

výchovy

a vzdelávania malých detí, ktorá slúži ako prechod medzi domovom a začiatkom
formálnejšieho zaškolenia. Deti sa učia rozvíjať základné zručnosti cez kreatívnu hru
a sociálnu interakciu. Vo väčšine krajín je materská škola súčasťou predškolského systému
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výchovy a vzdelávania dieťaťa v ranom veku. Deti zvyčajne navštevujú materskú školu
v akomkoľvek veku v rozmedzí od dvoch do sedem rokov, v závislosti od miestnych zvyklostí.
Deti navštevujú materskú školu, aby sa naučili komunikovať, hrať a interagovať s druhými.
Učitelia v predškolskej výchove/materskej škole poskytujú rozličné materiály a činnosti na
motiváciu dieťaťa stať sa aktívnym občanom a aktívne preskúmavať svoj svet, naučiť sa žiť
s rovesníkmi, učiť sa reč, učiť sa etickým princípom, ako aj hudbe, umeniu a sociálnemu
správaniu. Deťom, ktoré predtým trávili väčšinu času doma, môže materská škola pomôcť cítiť
sa bezpečne v edukačnom prostredí (bez prítomnosti rodičov). Deti sú zvyčajne vystavené
prvej predstave o rovesníckych kontaktoch a priateľstve počas pravidelnej hry a interakcie
s ostatnými deťmi. Materská škola taktiež umožňuje matkám, otcom a iným opatrovníkom ísť
späť do zamestnania na čiastočný alebo plný úväzok. V rámci kontextu ťažkostí v oblasti
duševného zdravia rodičov môže materská škola predstavovať prvý krok smerom k novej
skúsenosti dieťaťa a „overovaniu reality“ s inými dospelými mimo rodinného systému.

4.1.5 ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA
Špeciálny pedagóg je kvalifikovaný vychovávať a vzdelávať deti s postihnutím alebo
poškodením. Systematicky pracuje s rodičmi dieťaťa v prípadoch výchovných problémov
(napr.: porúch učenia, pozornosti, atď.) alebo pri problémovom správaní. Najdôležitejšou
úlohou špeciálneho pedagóga je jeho schopnosť komunikovať s rodičom o potrebách dieťaťa,
napr: postoj rodiča voči dieťaťu, jeho komunikácia s dieťaťom, denná rutina dieťaťa, záujmy
a pomoc pri učení. Najbežnejšie kontexty, kedy sa špeciálny pedagóg stretáva s dieťaťom
a jeho rodičom s duševnou poruchou sú nasledujúce:

Kontexty
a) Diagnostika

Úlohy špeciálnych pedagógov
 napr.: predškolská diagnostika,
 diagnostika školskej zrelosti.
 posilnenie rodiča alebo dieťaťa riešiť problémy vo

b) Poradenstvo
výchove a vzdelávaní.
 vytvorenie inkluzívneho prostredia vo výchove

a vzdelávaní ,
c) Prevencia
 konzultácie s rodičmi alebo inými opatrovníkmi dieťaťa,
 včasná identifikácia špeciálnych potrieb dieťaťa.
 výchova a vzdelávanie v rámci školského systému a tiež

d) Výchova a vzdelávanie
po škole.
e) Špeciálnopedagogická
intervencia

 práca zameraná priamo na dieťa.

 systematický prístup na kompenzáciu napr.: ťažkostí

f) Reedukácia a rehabilitácia
v učení.
g) Neformálne podujatia

 nepravidelné stretnutia s rodičmi a spoločenské

podujatia.
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podujatia.

Spolupráca s rodičmi je determinovaná ochotou rodiča a jeho motiváciou participovať na
riešení potrieb dieťaťa a komunikačnými zručnosťami odborníkov. Spolupráca s rodičmi
zvyšuje efektivitu špeciálnopedagogickej intervencie, aj keď niekedy je spolupráca možná len
so zdravým rodičom.

4.1.6 LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA
Liečební pedagógovia pracujú s deťmi s poruchami vývinu, správania a zdravia a často sa
v praxi stretávajú aj s rodičmi s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia v rôznych
situáciách/kontextoch. Viacerí pracujú na oddeleniach a v zariadeniach pre dospelých so
psychiatrickými diagnózami. Deti týchto pacientov doteraz neboli zahrnuté do starostlivosti
odborníkov. Liečební pedagógovia majú systemizované miesta aj v školstve a v sociálnom
sektore. Pôsobia v mimovládnych, charitatívnych a výchovných organizáciách.

Oblasť

Priaznivé faktory

Brzdiace faktory

 blízka spolupráca liečebného

 nedostatok liečebných

pedagóga so psychiatrami,
a) Nemocnice,
psychiatrické
kliniky,
psychiatrické
oddelenia

 možnosť čo najskôr zachytiť deti,
 možnosť formovať zdravšie modely

zvládania v ochrannom prostredí,

 úzka spolupráca medzi rodinou

b) Súkromné
ambulancie
liečebných
pedagógov

c) Inklúzia
dieťaťa

pedagógov na klinikách
(ekonomické dôvody),
 problémy pri vytváraní pocitu
bezpečia v nemocničnom
prostredí,
 obmedzené možnosti práce s
rodinou (ťažkosti pri prenose
naučeného z nemocničného
prostredia do bežného života).
 finančná náročnosť,
 náročnosť pri orientácii
v možnostiach pomoci, dlhý
proces chodenia od jedného
odborníka k druhému.

a odborníkmi,
 holistická diagnostika,
 práca v pripravenom prostredí,
 zameranie sa na zdroje zvládania,
rozvoj potenciálu dieťaťa cez zážitky
úspechu,
 lepšia možnosť prispôsobiť
intervenciu problémom klienta a jeho
rodine,
 dobrovoľné vyhľadanie pomoci,
záujem o zmenu,
 viac odborníkov koncentrovaných na  niektorí rodičia môžu
jednom pracovisku,
očakávať, že profesionáli
vyriešia všetko namiesto nich,
 v popredí sú vývinové
problémy u detí, kontext
ťažkostí rodičov v oblasti
duševného zdravia môže
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uniknúť.

ťažkostí rodičov v oblasti
duševného zdravia môže
uniknúť.
 zachytenie dieťaťa v krízovej situácii,  traumatizujúca udalosť, často
ide o stratu rodinného
zázemia,
d) Deti
 časté deficity
v ochrannej
v informovanosti
starostlivosti
v náhradnom prostredí
o príčinách problémov
v správaní dieťaťa.
 deti zažijú aj zdravšie rodinné
 vysoká koncentrácia detí
e) Deti v
modely,
s ťažkými životnými
náhradnej
 šanca pre deti a lepší štart do života,
skúsenosťami,
výchove
 minimálna spolupráca
(profesionálne
s rodičmi,
rodiny, detské
 chýba rodinné zázemie,
domovy)
deficity vo vzťahoch.
 rodičia poznajú špeciálne potreby
 závažné bariéry
f) Špeciálne
dieťaťa,
v komunikácii dieťaťa
školy
 personálna a materiálna vybavenosť,
a rodiča,
 sociálna stigmatizácia.
 pôsobia preventívne,
 problémy v rodine sú
 ponúkajú možnosť učiť sa v zdravej
odhalené často iba náhodou,
rovesníckej skupine,
 nie vždy je priestor pre
g) Mimoškolské
poskytnutie pomoci,
aktivity, kluby
 rodičia nemusia mať záujem
o ich riešenie, alebo môžu
dieťa vyňať z programov.
 zdravé rovesnícke prostredie,
 veľa typov záťaží, s ktorými
 možnosť včas identifikovať problémy
sa dieťa stretáva a musí ich
dieťaťa pri zmene jeho správania,
riešiť, napr.: problémy
 možnosť intervenovať bez vyňatia
s učením, vzťahy, atď.,
h) Školy
z prirodzeného prostredia,
 problémy v rodine sú
odhalené často iba náhodou,
ako učiteľ, tak aj rodičia
nemusia mať záujem o ich
riešenie.
 ochota príbuzných zmeniť stav,
 modely správania sú
i) Centrá pre
 možnosť práce v skupine s rovnakým
ovplyvnené dôsledkami
liečbu drogových
problémom,
závislosti.
a iných závislostí
 možnosť zlepšenia situácie každého

j) Rodinná
terapia

člena rodiny,
 vysoká motivácia spolupracovať,
 priestor na odhalenie rodinných tabu,

 fixácia zažitých modelov

výchovy, neochota
spolupracovať na zmene.
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4.1.7 UČITELIA
Škola je inštitúcia navrhnutá tak, aby študentom umožnila a povzbudila ich učiť sa
v školskom prostredí pod supervíziou učiteľov. Väčšina krajín má systémy formálneho
vzdelávania,

ktoré

býva

väčšinou

povinné

(http://en.wikipedia.org/wiki/School#Components_of_most_schools).

Vo výchove a vzdelávaní, učitelia vytvárajú podmienky, ktoré stimulujú študenta „učiť sa“ (v
širšom zmysle). Cieľ sa zvyčajne dosahuje prostredníctvom neformálneho a formálneho
prístupu k učeniu, vrátane smerovania štúdia a plánu hodín, ktorý učí zručnostiam,
vedomostiam a/alebo zručnostiam myslieť. Pri rozhodovaní sa o výbere výučbovej metódy
učitelia zvažujú doterajšie vedomosti študentov, prostredie a ich ciele učenia sa, ako aj
štandardizované kurikulá určené príslušnými úradmi. Učiteľ môže prichádzať do kontaktu so
študentmi v rôznom veku, od maloletých po dospelých, študentmi s rôznymi schopnosťami
a študentmi s poruchami učenia. Učenie s uplatnením pedagogiky tiež obsahuje aj hodnotenie
úrovní vzdelania študentov v rozličných zručnostiach. Porozumenie pedagogike študentov
v triede zahŕňa použitie rozličných inštrukcií, ako aj supervíziu, čo je potrebné k naplneniu
potrieb všetkých študentov v triede.
Pravdepodobne najpodstatnejším rozdielom medzi učením na primárnom a sekundárnom
stupni je vzťah medzi učiteľmi a deťmi. Vzťah zvykne byť bližší na prvom stupni základnej
školy, kde učitelia vystupujú ako predstavitelia vzoru, učitelia špecialisti a (niekedy)
zastupujú rodiča počas dňa.
Učitelia, ako pre dieťa dôveryhodné osoby, môžu hrať kľúčovú rolu v komunikácii a podpore
dieťaťa v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia.

4.1.8 PSYCHOLÓGOVIA
Psychológovia zvyčajne pracujú v rozličných prostrediach (rané detstvo, škola, trh práce,
klinické prostredie). Kontext ťažkostí v oblasti duševného zdravia rodičov a detí predsa len
prevláda

v

klinickom

prostredí a poradenských situáciách.

Rodičia

môžu

hľadať

psychologickú podporu alebo diagnostické hodnotenie, pretože si môžu robiť starosti týkajúce
sa vývinu alebo správania dieťaťa. Na druhej strane psychológovia, vďaka svojmu
inštitucionálnemu prostrediu, môžu prísť do kontaktu s deťmi v kontexte ťažkostí v oblasti
duševného zdravia rodičov v rozličných prostrediach: v materských školách, školskom
systéme alebo komunitných psychologických službách.
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Oblasť

Priaznivé faktory

Brzdiace faktory

 Väčšina psychológov sa

 psychológia je stále pre mnoho rodičov

Psychologické
služby

spolieha na konkrétne
profesionálne tréningy
týkajúce sa rizikových
faktorov a faktorov
reziliencie u detí a rodín,

spojená “duševnou chorobou” a väčšina
rodičov, keď hľadá podporu
psychológov, môže zdôrazňovať, že nie
sú duševne chorí.

4.2. Roly a úlohy

4.2.1 ODBORNÍCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (zdravotné sestry, lekári, odborníci
v klinickom prostredí)
Rodičia s duševnými poruchami a závislosťami od psychoaktívnych látok zvyšujú riziko
ťažkostí v oblasti duševného zdravia a iných ťažkostí u svojich detí. Preto, najbežnejší
kontext, kde odborníci v oblasti zdravotníctva pracujú s ohrozenými deťmi, sú jednotky
zdravotníckej starostlivosti pre dospelých alebo jednotky psychiatrickej starostlivosti pre
dospelých. V týchto jednotkách, kde sú rodičia liečení, je možné sa zamerať sa na „zabudnuté
deti“, a to prihliadnutím na ich potreby. Okrem toho aj vážne telesné ochorenie rodiča môže
byť zdrojom vyššej zraniteľnosti dieťaťa. Vo veľa prípadoch existuje súvislosť medzi vážnym
telesným a duševným ochorením rodiča a jeho úrovňou fungovania v rodine.

4.2.2 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Vo väčšine krajín EU27 sociálni pracovníci v psycho-sociálnom poradenstve zatiaľ nemajú
žiadne špeciálne roly alebo úlohy voči deťom, ktorých rodičia majú ťažkosti v oblasti
duševného zdravia.
Samozrejme, keby rodič alebo mladistvý prišiel požiadať o pomoc do napr. komunitného
centra, podporili by ho. Úlohou by bolo spýtať sa klienta, či má deti a aká je situácia doma, či
sú tam nejaké problémy a či je potrebná pomoc. Navyše by dospelý mohol zobrať dieťa do
poradenského centra, aby mohol sociálny pracovník situáciu vyhodnotiť. Pracovať s dieťaťom
v tej istej inštitúcii (napr. v psychiatrickej nemocnici) môže byť podporným faktorom, takisto
však môže viesť ku skorému stigmatizovaniu dieťaťa. Je lepšie dieťa odporučiť do nejakej
detskej skupiny, ktorá sa môže podobať existujúcim rovesníckym podporným skupinám
(napr. „Skupiny Rainbow/Dúha“ v Rakúsku: www.rainbows.at).

b. Klinická sociálna práca na psychiatrickej klinike
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Klinickí sociálni pracovníci sa stretávajú so svojimi klientmi, keď sa tí nachádzajú
v stave duševnej krízy. Doteraz neboli určené roly a úlohy týkajúce sa ich detí. Mali by byť
zohľadnené dva aspekty: Po prvé, v rámci hodnotenia by sa sociálni pracovníci mali pýtať, či
sú v rodine nejaké deti a kto sa o ne stará počas hospitalizácie matky alebo otca. Ak klient
potrebuje pomoc, sociálny pracovník by mal zabezpečiť všetko potrebné na vytvorenie
bezpečného prostredia pre dieťa. Po druhé, ak nie je duševný stav rodiča akútny – rodičovi by
malo byť umožnené zobrať dieťa na kliniku. Najmä – keď dieťa v ranom veku potrebuje
väzbu s matkou a separácia môže viesť k ohrozenému vzťahu a distresu vo vyššom veku
dieťaťa. Preto – napr.: pri popôrodnej depresii by sa mohlo navrhnúť, aby psychiatrické
kliniky

poskytovali

izby

pre

matky

s

deťmi

(napr.:

http://www.waidhofen-

thaya.lknoe.at/ambulanzen/ambulanz-des-waldviertler-zentrums-fuer-seelischegesundheit.html).

c. Sociálna starostlivosť o deti a mládež, sociálnoprávna ochrana detí a mládeže a sociálna
kuratela
Tieto vládne inštitúcie musia väčšinou dbať o ochranu dieťaťa podľa zákona, hneď ako zistia,
že deťom bolo nejako ublížené. Ďalšie inštitúcie mali zahŕňať sociálnu starostlivosť o deti
v raných štádiách, hoci niekedy sa iní odborníci boja, že odobratie dieťaťa rodičom môže
následne zapríčiniť ďalšiu krízu. Môžu sa ponúknuť aj iné preventívne druhy podpory, ako
napr. sociálnopedagogickú podporu rodiny.

Keď to zhrnieme, všetky tri odvetvia by mali spolupracovať a rozdeliť si navzájom hlavné
úlohy a roly, pretože odborníci v niekoľkých rozhovoroch spomenuli nedostatok kooperácie
a zdieľania informácií. Zlepšenie spolupráce môže viesť k preventívnejším zásahom
inštitucionálnej pomoci.

4.2.3 ODBORNÍCI VO VČASNEJ INTERVENCII
Roly a úlohy odborníkov vo včasnej intervencii sa uskutočňujú v rámci modelu tímovej
spolupráce s rozličnými odborníkmi (zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby).
Jednotlivé fázy podpory, ktorú tieto tímy poskytujú sú:
- po podaní žiadosti sa tím dostáva do prvého kontaktu s rodinou,
- potom sa diagnostikuje vývin dieťaťa a tiež sa zhodnotia potreby a priority rodiny,
- po tomto procese sa vo väčšine systémov spoločne s rodinou vypracujú Individuálne plány
podpory rodiny (IFSP),
- ďalšia fáza je implementácia IFSP a monitorovanie plánu.
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Takže roly a úlohy profesionálov sú:
- poskytovanie podpory (informačnej, emocionálnej, praktickej, zdravotnej, vzdelávania
rodičov, materiálnej, atď.) rodinám prostredníctvom siete formálnej a neformálnej podpory
rodinám – koordináciou rozličných služieb, ktoré rodina dostáva,
- spolupráca medzi rozličnými disciplínami a rodinami,
- poradenstvo a
- zhodnotenie implementácie a výsledkov služieb v ohrozených rodinách.

Odborníci tiež môžu zohrávať rolu obhajcov pri pomoci rodinám a deťom uznať ich práva
a povinnosti a pri pomoci dosahovať tieto práva. A v niektorých prípadoch aktivovať služby
ochrany dieťaťa.

Hlavne pri práci s rodinami s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia je hlavným výsledkom
včasnej intervencie zlepšenie interakcie dieťa – rodič, vytvorenie možností učiť sa a zlepšenie
celkového stavu zdravia a pohody v rodine.

4.2.4 UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Roly a úlohy učiteľov materských škôl spojené s rozvíjaním a posilňovaním detí s ťažkosťami
v oblasti duševného zdravia zahŕňajú získavanie informácií o rodinnom zázemí dieťaťa, o
jeho možnej zvýšenej zraniteľnosti v oblasti duševného zdravia kvôli odhaleniu alebo
vylúčeniu faktu ohrozenia duševného zdravia a podrobné sledovanie fyzického, duševného
a sociálneho vývinu dieťaťa.
Učitelia materských škôl vytvárajú, uplatňujú a hodnotia individualizované edukačné plány
dieťaťa v ohrození a navyše posilňujú rezilienciu dieťaťa, aby sa zabránilo alebo zmiernilo
pocitu hanby u dieťaťa a stresu v spojení s jeho rodičmi. Okrem toho učitelia materských škôl
podrobne sledujú kognitívny vývin dieťaťa a aktívne mu pomáhajú v jeho morálnom vývine,
napr.: formovaním morálnych konceptov a funkciách svedomia/vedomia. Ďalšou rolou
učiteľov materských škôl v tomto kontexte je vyvinúť základné zručnosti sociálnych
kompetencií, verbálnych a neverbálnych komunikačných zručností, zručností empatie
a pomáhania, zručností spolupráce a riešenia konfliktov a zručností zvládania stresu. Aktívne
stimulujú rozvoj frustračnej tolerancie, vytváranie rutiny pri každodenných činnostiach
a zručnosti rešpektovať pravidlá spolužitia v spoločnosti. Materská škola poskytuje možnosti
hravých, pohybových aktivít za účelom zmiernenia úrovne stresu dieťaťa a uspokojenia jeho
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potreby emocionálneho a sociálneho bezpečia, väzby. Navyše sa obohacujú väzbové vzťahy
dieťaťa k iným osobám.
Keď učitelia materských škôl spolupracujú s rodičmi s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia,
musia si uvedomovať ťažkosti rodiča, empaticky ho akceptovať a zabezpečiť absolútnu

diskrétnosť. Ich rolou je pochopiť a akceptovať, že rodiny sú prvým a najdôležitejším
prostredím socializácie a že za každú cenu majú napomáhať ich fungovaniu. V tomto
kontexte pomáhajú rodičom v starostlivosti o deti, radia vo výchove a starostlivosti, v zmysle
poskytovania možných rolových modelov rodičom, ako vybudovať vzťah dospelý – dieťa a ako
poskytovať dennú starostlivosť. Okrem toho učitelia materských škôl môžu poskytnúť informácie
o zdrojoch, službách dostupných pre rodiny.

Vzhľadom k tejto skupine detí nie je úlohou učiteľa v materskej škole len poskytnúť rolové
modely týkajúce sa akceptácie, tolerancie a sociálnych zručností, ale tiež rozvíjať tieto sociálne
zručnosti spolu s deťmi a vytvoriť a upraviť podporné prostredie, ktoré podnecuje rozvoj týchto
zručností. Okrem toho sledovaním vývinu detí v ohrození učitelia materských škôl reagujú na
potreby a požiadavky ostatných členov skupiny a riešia konfliktné situácie.

Pri spolupráci s pomáhajúcimi službami berú učitelia materských škôl zodpovednosť za dieťa
v ohrození a ich povinnosťou je komunikovať s príslušnými odborníkmi v rámci a mimo
inštitúcie. Rolou a úlohou učiteľov materských škôl v spojení s komunitou rodičov a odborníkmi
vo výchove a vzdelávaní je predovšetkým rešpektovať etické princípy profesie, zabezpečiť
diskrétnosť a vytvoriť atmosféru, ktorá podnecuje dôveru. Navyše by sa mali vyhnúť stigmatizácii
a diskriminácii spojenej s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia a podporovať proces
(re)socializácie rodiča organizovaním spoločných programov.

4.2.5 ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA
Jednou z najdôležitejších úloh špeciálneho pedagóga je nadviazať kontakt a spoluprácu
s rodičom potom, ako uskutočnil skríning a diagnostiku dieťaťa. To v prvom rade zahŕňa, že
iniciuje stretnutia s rodičmi a počas konzultácií vytvára atmosféru dôvery a spolupráce. Je
v jeho zodpovednosti vymieňať si riešenia pre prax s rodičmi a robiť ich vnímavejšími k
potrebám dieťaťa.

V spolupráci s ďalšími poskytovateľmi starostlivosti ponúkajú špeciálni pedagógovia odborné
poradenstvo inštitúciám a rodičom pri pomoci riešiť problémy dieťaťa. Pripravujú dieťa so
špeciálnopedagogickými potrebami napr.: na vstup do školy a pomáhajú s výberom
optimálnej

„tréningovej“

metódy.

Okrem

toho

vykonávajú

špeciálni

pedagógovia
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rehabilitačné aktivity. Základnou úlohou špeciálneho pedagóga je, samozrejme,
dodržiavať etické princípy pri práci s dieťaťom s postihnutím alebo poškodením.

4.2.6 LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA
Jedna z hlavných úloh liečebných pedagógov zahŕňa prevenciu, v zmysle vytvárania zdravého
prostredia na výchovu a vzdelávanie. Navyše je zodpovednosťou liečebného pedagóga
podporovať dieťa, čo sa týka emocionálnej podpory, podpory v každodenných situáciách,
podpory kompetencií klienta, podpory smerom k vývinu osobnosti a integrity dieťaťa
a sprevádzať dieťa v ťažkých situáciách.

V tomto kontexte používajú arte-, muziko-, činnostnú terapiu, terapiu hrou, dramato-,
psychomotorickú terapiu alebo rodinnú terapiu, atď. Inými slovami, je úlohou terapeuta
pomôcť v orientácii (percepcia, kognitívne procesy, komunikácia), v rozvoji kompetencií
zvládať úlohy daného veku a nachádzať hodnoty. Tiež pomáhajú dieťaťu/rodine pri znižovaní
stresu, spracovávaní emócií, budovaní nových postojov, zvládaní nových situácií, atď. Každá
práca s rodinou sa uskutočňuje aj na úrovni učenia sa a formovania osobnosti. Poradenské
procesy sa realizujú na úrovni poskytovania informácií a podpory kompetencií klienta riešiť
svoje problémy.

4.2.7 UČITELIA
Všeobecne, učitelia vo všetkých typoch škôl zastávajú hlavne rolu vzdelávateľa, ktorý učí
triedu detí počas stanoveného časového obdobia to, čo sa týka jeho oficiálneho vyučovacieho
predmetu. Hoci niektorí učitelia by mohli toto považovať za ich jedinú zodpovednosť, mala
by sa pridať aj perspektíva identifikovania a podpory detí v ohrození. Preto sú tu aj iné roly
okrem čisto roly „učiteľa/inštruktora“, napr.: „väzbová osoba“, „priateľ“ a „vodca“.

V predškolskej výchove a na prvom stupni základnej školy môže mať pre malé dieťa učiteľ aj
rolu „väzbovej osoby“. Učitelia sa teda musia zaoberať všetkými prejavmi správania študenta
od ranného príchodu do materskej školy až po poobedňajší alebo večerný odchod domov.
Najmä malé dieťa v predškolskej výchove potrebuje osobu reprezentujúcu bezpečnú bázu. Vo
všeobecnosti má školská výchova a vzdelávanie dve dimenzie: po prvé, formálny tréning
učiacich sa v triedach a po druhé, neformálny tréning širších potrieb ako byť jedinečným, ako
žiť alebo konať ako občan v spoločnosti.
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Na druhom stupni základných škôl a na stredných školách sa nachádzajú učitelia
rozličných odvetví. Čo sa týka detí v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia rodičov,
učiteľ môže tiež prebrať rolu „dôveryhodnej zdravej dospelej väzbovej osoby“, s ktorou sa
dieťa môže porozprávať o tom, čo sa deje doma. Hoci – vychádzajúc z tradičných štruktúr
vzdelávania – je pozorovateľná tendencia, že učitelia sú preťažení požiadavkami
viacnásobných rol.

4.2.8 PSYCHOLÓGOVIA
Rôznorodosť prostredí, v ktorých môžu psychológovia pracovať sa odráža aj v rôznorodosti
rol a úloh. V kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia rodičov psychológovia poskytujú
najmä diagnostiku (napr.: vývinovú diagnostiku pre deti), poradenstvo alebo vedenie rodičov
a intervenciu v zmysle liečby. Diagnostické prostredie je väčšinou jasne vymedzený priestor
s osvedčenými nástrojmi (skríningové testy, dotazníky, pozorovanie správania, atď.).
Produktom diagnostického procesu je popis aktuálneho stavu, väčšinou v súvislosti
s konceptmi štatistickej normality. Predsa len, musíme zdôrazniť, že každý diagnostický
proces

reprezentuje

najmä

dialóg

medzi

osobou,

ktorá

vykonáva

diagnostiku

a diagnostikovanou osobou. Avšak tento dialóg môže byť niekedy kvôli vážnym duševným
poruchám (napr.: floridné/rozvinuté symptómy paranoje) ohrozený. V tomto kontexte je
dôležité sledovať väzbu, možné rizikové faktory a faktory reziliencie v kontexte ťažkostí
v oblasti duševného zdravia rodičov. Diagnostickým pohľadom potom musí byť dieťa a jeho
protektívne alebo rizikové faktory.

Poradenstvo sa zameriava na podporu rodiny, hlavne na spevňovanie a posilňovanie faktorov
svojpomoci v rodinnom systéme. V porovnaní s diagnostickým procesom, poradenský proces
vo veľkej miere závisí od schopnosti a motivácie rodičov reflektovať vlastnú situáciu (napr.:
týkajúcu sa duševného zdravia).
Popri diagnostike a poradenstve pôsobia psychológovia aj v procese liečby. Zdá sa byť
zjavné, že liečebné metódy u detí musia kvôli možným motivačným faktorom a možnému
nedostatku vhľadu alebo ovládania postupovať iným spôsobom než napr. psychologická
liečba dospelých. Liečba bude založená na hrových aktivitách, avšak väčšinou je nevyhnutná
aktívna spolupráca rodičov; niekedy predovšetkým zdravej dospelej väzbovej osoby
(partnera, starých rodičov…).
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4.3 Potrebné kompetencie odborníkov
Musíme zdôrazniť, že popísané odborné kompetencie sa týkajú len práce s deťmi v kontexte
ťažkostí v oblasti duševného zdravia rodičov. Ďalšie potrebné kompetencie rozličných
profesionálnych skupín nie sú zahrnuté (keďže sú súčasťou všeobecných profilov zamestnaní
rozličných profesionálnych sektorov).

4.3.1 Vedomosti uvádzané všetkými profesionálnymi skupinami
Všetci profesionáli sa zhodli, že potrebujú mať určitú úroveň

konkrétnych vedomostí

týkajúcich sa ťažkostí v oblasti duševného zdravia. To zahŕňa oblasti zamerané na dieťa ako
vývin dieťaťa, spôsoby, akými deti v rôznom veku reagujú na ochorenie rodičov, vplyv
ťažkostí rodičov v oblasti duševného zdravia na ich deti alebo otázku, čo najviac pomáha
alebo čo je nebezpečné pre deti mladistvých.

Okrem toho je potrebné mať základné relevantné vedomosti o psychiatrických poruchách
vrátane diagnostických kritérií - ICD 10 alebo DSM IV-TR (napr.: Aké rôzne druhy porúch
existujú? Aké sú ich symptómy? Aké sú najlepšie lieky?) alebo o iných otázkach týkajúcich
sa zdravia (telesný vývin detí, ochorenia, atď.).

Okrem toho všetky sektory potrebujú: základné vedomosti o právnych a administratívnych
otázkach ako práva dieťaťa, o systémoch ochrany dieťaťa a vzdelávacích systémoch
špecifických pre danú krajinu, o konkrétnych podporných metódach a didaktike, ako aj
základných princípoch poradenstva a poskytovania informácií a komunikačných špecifikách
u ľudí s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia.

Za účelom poskytovania primeranej podpory by mali všetci odborníci disponovať
vedomosťami o výskume reziliencie, o faktoroch reziliencie a o kooperácii s inými sektormi
(napr.: zdravotníctvo, sociálny sektor, školstvo, atď.). Napriek tomu každá profesionálna
skupina potrebuje špecifické vedomosti v rámci oblasti svojej profesie (viď nižšie).

4.3.2 Špecifické vedomosti vyjadrené rozličnými profesionálnymi skupinami
4.3.2.1 ODBORNÍCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (zdravotné sestry, lekári, iní
odborníci v klinickom prostredí)
Oblasť vedomostí

Príklady

a) Informácie o rizikách
ako základ na dieťa
orientovanej práce

Ťažkosti v oblasti duševného zdravia rodičov môžu napr. viesť
k nástupu ochorenia u dieťaťa. Táto vedomosť je základným
dôvodom preventívnej práce zameranej na dieťa.
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b) Vedomosti
o ochranných faktoroch
dieťaťa, ktoré dávajú
základ klinickej práci
odborníka

Odborníci pracujúci v starostlivosti o dospelých tiež potrebujú
informácie týkajúce sa psychosociálneho zdravia a pohody detí.
Napriek tomu musia byť schopní rozpoznať najbežnejšie obavy
detí a vedieť ako žiadať a prijímať pomoc od systému služieb
pre deti. Napríklad odborníci potrebujú vedieť, koho
kontaktovať, ak je dieťa utiahnuté a nie je ochotné ísť do školy.

4.3.2.2 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Oblasť vedomostí

Špecifické vedomosti v tejto oblasti

 zákony o sociálnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrane
detí/mládeže,
 zákony o sociálnej pomoci,
a) Špecifické právne
otázky
 smernice v rámci systému zdravotníctva,
 kde môžete získať výhody,
 pracovné právo.
 metódy v hodnotení,
 vstupy a hodnotenie a príprava plánu podpory vrátane
b) Špecifické
rozličných nástrojov na meranie dôležitých faktorov ako siete
organizačné otázky
klienta alebo rodiny ako aj možných zdrojov a ako tieto zdroje
aktivovať.
c) Metóda prípadového  veľa rodín z cieľovej skupiny sú mnohoproblémové rodiny
manažmentu z pohľadu
a prípadový manažment je dobrou metódou ako viesť a zostaviť
detí
procesy pomáhania.
 participácia,
d) Základy sociálnej
 koncepty autonómie človeka,
práce
 úspešný život napriek nezhodám.
c) Projektová práca
 keďže veľa inštitúcií začína ako projekt, sociálni pracovníci by
a obchodná
mali vedieť ako plánovať a úspešne viesť projekt.
administrácia

4.3.2.3 ODBORNÍCI VO VČASNEJ INTERVENCII
Oblasť vedomostí

Špecifické vedomosti v tejto oblasti

 teória ekológie, teória rodinných systémov, vrátane výziev
rodín v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia.
 interakcie rodič-dieťa a ich vplyv na vývin dieťaťa a jeho
Mechanizmy zvládania
pripútanie, silné stránky, hodnoty a jedinečnosť funkcií rodiny
u detí s distresom
posilňujúcich princípov pri práci s rodinami.
Intervenčné metódy na  vedomosti o intervencii v rodine a metódach zameraných na
podporu rezililiencie
dieťa.
Transdisciplinárna
 vedomosti o efektívnej komunikácii a spolupráci, sieťach
tímová spolupráca
sociálnej podpory a ich vplyv na vývin a prax založenú na
v oblasti duševného
dôkazoch v tejto špecifickej oblasti.
zdravia
Teória rodiny
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4.3.2.4 UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Oblasť vedomostí

Špecifické vedomosti v tejto oblasti

Regionálne sociokultúrne aspekty
a aktuálny stav
ťažkostí v oblasti
duševného zdravia

 vedomosti týkajúce sa podmienok prostredia, v ktorom rodiny
žijú,
 vedomosti o špecifickom vplyve ťažkostí v oblasti duševného
zdravia deti (v predškolskom veku).

Intervenčné metódy

 metódy, ktorými sa môžu zmierniť hore spomenuté poškodenia
v rámci inštitucionálnej edukácie, ako aktivity, ktoré posilňujú
rezilienciu,
uvoľňujú
stres,
umelecké
činnosti,
individualizované metódy výchovy a vzdelávania.

4.3.2.5 ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA
Oblasť vedomostí
Skríningové metódy
Vedomosti o podpore
detí v edukačnom
systéme
Základné techniky
intervencie

Špecifické vedomosti v tejto oblasti
 učenie sa spôsobom ako pochopiť, plánovať a hodnotiť procesy
edukácie a ako zvládať problémové situácie.
 vedomosti o podporných procesoch pre deti v procese edukácie,
poradenských službách alebo pri kominukácii s rodičmi.
 byť informovaní o metódach bazálnej psychoterapie a poznať
vybrané psychoterapeutické techniky (aktívne počúvanie,
hranie rol, práca v svojpomocných skupinách).

4.3.2.6 LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA
Oblasť vedomostí

Špecifické vedomosti v tejto oblasti

 vedomosti o konceptoch psychiatrických porúch a ich súvislosť
s výchovou,
výchovnými štýlmi v rodine,
vedomosti
o reziliencii a rizikách (hlavne u rodičov so psychiatrickými
poruchami).
 zdroje, možnosti a použitie terapeutické koncepty (rodinná
Terapeutické koncepty
terapia, arteterapia, muzikoterapia, činnostná terapia, terapia
hrou, dramatoterapia, psychomotorická terapia).
 základy psychodiagnostiky (napr.: procesuálna diagnostika,
problémovo orientovaná diagnostika),
Psychodiagnostika
 metódy a princípy liečebnej pedagogiky (napr. vrátane krízovej
intervencie).
Ťažkosti v oblasti
duševného zdravia

4.3.2.7 UČITELIA
Oblasť vedomostí

Špecifické vedomosti učiteľov

Vedomosti o biopsycho-sociálnom
vývine žiakov
v školskom prostredí

Tento aspekt zahŕňa vedomosti o procesoch zvládania u mladých
ľudí s rôznymi tabu a stigmami (to, že majú rodiča s ťažkosťami
v oblasti duševného zdravia) a vedomosti o technikách modifikácie
správania.
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v školskom prostredí správania.
Vedomosti
Vedomosti, ako zhodnotiť potreby rodiny, ako iniciovať zmeny
o modeloch
v rodinnom systéme.
kooperácie
s rodinami v škole

4.3.2.8 PSYCHOLÓGOVIA
Oblasť vedomostí
Poradenstvo
Vedomosti
o medzigeneračných
prenosoch
Diagnostika
Vývin dieťaťa

Špecifické vedomosti v tejto oblasti
 vedomosti týkajúce sa vplyvu duševného ochorenia na dieťa
a rodinný systém.
 generačný prenos ťažkostí v oblasti duševného zdravia v rámci
rodinných systémov.
 vedomosti o diagnostických systémoch zameraných na rodinu,
vrátane silných stránok a faktorov reziliencie.
 konkrétne vedomosti o faktoroch reziliencie, vývinových
medzníkoch a o procesoch vývinu.

4.3.3 Zručnosti popísané všetkými skupinami odborníkov
Druhý pilier modelu výsledkov učenia sa sú zručnosti. Hoci je veľa zručností, ktoré experti
rozličných profesionálnych skupín potrebujú nadobudnúť vysoko špecifických, niektoré
zručnosti by mali byť dostupné v každej profesionálnej oblasti týkajúcej sa práce s deťmi
z ohrozených rodín. Napr.:
- nadviazať vzťah dôvery s rodinou,
- poskytovať emocionálne bezpečie a vytvárať prostredie akceptácie a dôvery,
- zručnosti riešenia problémov,
- efektívne počúvať a citlivo získavať informácie,
- pri práci s rodičmi s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia spolupracovať s maximálnou
diskrétnosťou,
- dodržiavať základné etické princípy,
- identifikovať potreby dieťaťa a rodiny,
- poskytovať pocit istoty,
- dodržiavať hranice,
- byť schopní porozumieť neverbálnym signálom správania rodiča,
- byť schopní odhaliť možné ťažkosti dieťaťa (vrátane procesov reziliencie),
- byť schopní komunikovať s deťmi, rodičmi a inými odborníkmi vo výchove a vzdelávaní
bez predsudkov a stereotypov,
- spolupracovať so službami sociálnej starostlivosti, pričom treba brať do úvahy profesionálne
a etické princípy,
- zamerať sa na vlastné pravidlá psychohygieny (napr.: využívanie supervízie),
- poskytovať spätnú väzbu, ktorej sú klienti schopní porozumieť,
- rešpektovať rozhodnutia rodiny, pokiaľ nie je ohrozená starostlivosť o dieťa.
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4.3.4 Špecifické zručnosti popísané rozličnými profesionálnymi skupinami

4.3.4.1 ODBORNÍCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (zdravotné sestry, lekári, iní
odborníci v klinickom prostredí)
Odborníci v zdravotníctve potrebujú zručnosti pracovať spôsobom zameraným na dieťa,
zahrnúť aspekty rodinnej dynamiky a schopnosti/stratégie zvládania u dieťaťa a adekvátny
tréning týkajúci sa dostupných nástrojov (napr.: Let’s Talk about the Children – Hovorme o
deťoch).

Navyše musia brať do úvahy dva typy „expertíz“.
a) Musia chápať, že rodina sama disponuje odbornosťou. Tá zahŕňa zdieľanie skúseností
a spôsob myslenia v rodine. Preto musia byť členovia rodiny vypočutí a pochopení z ich uhla
pohľadu.
b) Druhá expertíza sa zameriava na odborníkov a týka sa informácií, napr.: o ochorení, liečbe,
ochranných faktoroch u detí, atď. Odborník podporujúci deti v kontexte ťažkostí rodičov
v oblasti duševného zdravia by mal mať zručnosť skombinovať tieto dve expertízy. Potreby
členov rodiny sú základom pre použitie všeobecných vedomostí odborníkov. Môže byť
profesionálnou výzvou postaviť seba ako profesionála do pozície dieťaťa, ale tiež vidieť
pozíciu rodiča – a udržať si profesionálny odstup.

4.3.4.2 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Kognitívne zručnosti:
Ak je klientom dieťa, sociálni pracovníci by mali mať zručnosť konať primeraným spôsobom,
ktorý dieťa dokáže nasledovať a pochopiť. Napríklad, existujú knihy pre deti, ktoré
vysvetľujú situácie, keď má rodič ťažkosti v oblasti duševného zdravia. Taktiež je potrebná
schopnosť pracovať so skupinami detí. Ďalej sú užitočné zručnosti týkajúce sa krízovej
intervencie a metódy komunikácie. Na zostavovanie individuálnych plánov pomoci je
potrebná flexibilita.
Praktické zručnosti:
Oblasť praktických zručností zahŕňa použitie metód, ktoré boli popísané vyššie v sekcii
„vedomosti“. Mali by byť zavedené a používané realistickým spôsobom a primerane
potrebám klientov. Najmä, keď profesionáli pracujú s deťmi, základom je byť kreatívni,
a pracovať s rôznymi metódami a materiálmi ako hračky, knihy, umelecké a remeselné
materiály, atď. Navyše by sociálni pracovníci mali zvládať situácie, v ktorých si v rámci
rodiny vypočujú rôzne názory. Je užitočné mať schopnosť reflektovať tieto rozličné výpovede
a konať spôsobom najlepšie zodpovedajúcim potrebám klienta.
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4.3.4.3 ODBORNÍCI VO VČASNEJ INTERVENCII
Odborníci vo včasnej intervencii by mali byť schopní identifikovať potreby informácií
a výchovy a vzdelávania u rodín a detí. Môžu sa použiť postupy edukácie dospelých:
pracovať s rodinami; napĺňať, ako aj identifikovať potreby rodiny a detí, uplatňovať stratégie
spolupráce na pomoc rodinám dostať sa k službám a podpore. Pri práci s deťmi by mali mať
odborníci vo včasnej intervencii schopnosť identifikovať komunitné zdroje a pomôcť rodine
dostať sa k nim (vybudovať mapu podpornej siete, hlavne spolupráce so službami v oblasti
duševného zdravia), a používať nástroje hodnotenia na identifikovanie vývinových potrieb
a priorít pre deti a rodiny. Navyše by mali byť schopní spolu s rodinami rozvíjať ciele
individuálneho plánu podpory rodiny, ktoré súvisia s potrebami rodiny, životným štýlom
a kultúrnymi hodnotami a poskytujú primerané výsledky pri monitorovaní a vyhodnocovaní
procesu práce s rodinou.

4.3.4.4 UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Učitelia materských škôl by mali byť schopní zostaviť a aplikovať vývinové a výchovnovzdelávacie plány pre deti, ktoré majú rodičov s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia.
Učitelia materských škôl majú kompetencie napomáhať integrácii dieťaťa do komunity a jeho
akceptácii skupinou rovesníkov a aplikovať pedagogické a metodologické vedomosti na
rozvoj kompetencií dieťaťa a zručností s ohľadom na potreby dieťaťa. Malo by byť taktiež
úlohou učiteľov materských škôl poskytovať dieťaťu príležitosti kanalizovať a zvládať
napätie, pomáhať dieťaťu pri formovaní self-konceptu, podporovať osobnostnú silu, formovať
morálne koncepty a posilňovať funkcie svedomia/vedomia.
Navyše je špecifickou zručnosťou učiteľov materských škôl rozvíjať verbálne a neverbálne
komunikačné zručnosti dieťaťa, zručnosti empatie a pomáhania, spolupráce a zručnosti
riešenia konfliktov, zdravé mechanizmy zvládania a frustračnú toleranciu a podporovať
upevnenie rutiny pri každodenných činnostiach, a rešpekt k pravidlám života v komunite. Pri
práci s deťmi, ktorých rodičia majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia pedagógovia
v materských školách by mali vytvárať a upravovať podporné prostredie (súkromné
a komunitné priestory, nástroje, hračky, atď.), poskytovať optimálne podmienky pre vývin
dieťaťa, rozvíjať toleranciu, empatiu a akceptáciu bez predsudkov medzi deťmi a podnecovať
vývin spolupráce dieťaťa a zručnosti riešiť konflikty.

Čo sa týka skupinovej dynamiky, učitelia materských škôl pomáhajú vytvárať pocit
„prináležania“ k niekomu v materskej škole a predstavujú pre deti rolový model pri aplikácii
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sociálnych zručností. Navyše, čo sa týka práce s rodičmi, učitelia materských škôl
podporujú integráciu rodiča s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia do komunity rodičov
a poskytujú rady rodičom s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia v otázkach výchovy
a každodennej starostlivosti.

4.3.4.5 ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA
Pri práci s rodinami s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia je špeciálny pedagóg schopný
plánovať potrebné kroky na dosiahnutie cieľov, má schopnosť podávať rady a odporúčania
spôsobom, ktorý je pre rodiča akceptovateľný. (Napr.: spôsobom založeným na jednoduchej
a jasnej komunikácii s rodičom). Pedagógovia aplikujú know-how tak, aby adekvátne
reagovali v situáciách, kedy by rodič mohol stratiť emocionálnu kontrolu a napr.: dokážu
upokojiť agresívneho rodiča. Veľmi dôležité je, že špeciálni pedagógovia v tomto kontexte
majú kompetencie povzbudzovať pozitívne zmeny správania dieťaťa alebo rodiča
a poskytovať pozitívnu spätnú väzbu, umožňovať rodičovi vyjadriť sa k problému dieťaťa
spôsobom, ktorý považuje za dôležitý.
Navyše je pre túto profesionálnu skupinu potrebné mať schopnosti podporovať rodiča za
účelom vytvárania vhodného prostredia pre dieťa, vytvárať individuálny program pre dieťa so
špeciálnopedagogickými potrebami a zostavovať pre dieťa denný program konštruktívneho
využitia voľného času doma.

4.3.4.6 LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA
Liečební pedagógovia navyše vykonávajú pozorovania dieťaťa pri voľných činnostiach
(napr.: pri hre), analyzujú zozbierané údaje, identifikujú problémy dieťaťa a vypracovávajú
prognózu, za účelom ponuky terapeuticko-výchovného programu a vyhodnocujú ho. Liečební
pedagógovia pracujúci s deťmi rodičov, ktorí majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia, tiež
vykonávajú praktické terapeutické intervencie (napr.: krízovú intervenciu).

4.3.4.7 UČITELIA
Učitelia by mali byť schopní pozorovať a mať na mysli emocionálny stav študentov
a identifikovať,

či je potrebné intervenovať alebo

ponúknuť podporu. S vysokou

pravdepodobnosťou, dieťa v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia nemusí otvorene
vykazovať známky distresu. V takýchto situáciách by mal mať učiteľ zručnosť pozorne
počúvať a – ak je to potrebné – aktivovať sieť zdrojov (napr.: pomocných učiteľov,
sociálnych pracovníkov, atď.). Vyučovací proces by mohol zahŕňať aj aspekty terapeutickej
intervencie (napr.: týkajúce sa zmien správania).
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4.3.4.8 PSYCHOLÓGOVIA
Klinickí psychológovia by mali byť schopní hodnotiť faktory reziliencie a rizikové faktory u
dieťaťa v rámci rodinného systému a iniciovať procesy zmeny podľa svojich zistení. Okrem
toho by mali byť schopní používať dostupné skríningové a diagnostické nástroje a iniciovať
procesy reziliencie v rámci rodinného systému s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia, aby
sa predišlo ďalšiemu distresu alebo poškodeniu dieťaťa.

4.3.5 Širšie osobnostné predpoklady popísané všetkými skupinami odborníkov
Popri špecifických vedomostiach a špecifických zručnostiach, model učenia sa predpokladá
širšie osobnostné kompetencie, ktoré prispievajú k vyššej kvalite profesionálnej práce.
V kontexte detí, ktorých rodičia majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia jednotlivé sektory
popísali nasledujúce širšie (osobnostné) kompetencie:
- rešpektujúci postoj ku všetkým rodinným príslušníkom, vrátane osoby, ktorá má ťažkosti
v oblasti duševného zdravia,
- citlivosť, dostupnosť, empatia,
- flexibilita a kreativita,
- tolerancia a trpezlivosť,
- priateľskosť a otvorenosť novým myšlienkam,
- záujem o dianie v rodine,
- autentickosť a konanie za dobro dieťaťa a rodiny.
Hlavne v kontexte rodín s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia je dôležité, aby všetci
odborníci pracujúci s rodinami a v rámci rodín zaujímali postoj, že vedia, že členovia rodiny
sú expertmi vo svojej situácii a že preberajú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a rady,
v prípade, že nie sú v stave akútnej psychózy.

4.3.6 Špecifické širšie osobnostné schopnosti popísané rozličnými skupinami odborníkov

4.3.6.1 ODBORNÍCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (zdravotné sestry, lekári, odborníci
v klinickom prostredí)
Pracovný vzťah v klinickom prostredí musí byť nestigmatizujúci a otvorený. Práca s deťmi
musí byť založená na vzájomnej dôvere a dôvere v dieťa a rodiča (rodičov). Ochota
profesionála učiť sa načúvať dieťaťu je veľmi dôležitá. Najdôležitejšie je vypočuť a zobrať do
úvahy každodenné zážitky spojené s chorobou rodiča a vlastný uhol pohľadu dieťaťa.

Ďalšou oblasťou osobnostných kompetencií je ochota profesionálov učiť sa pomôcť rodičom
tak, aby sami napĺňali potreby svojich detí, odpovedali na ich otázky a obavy. V prípade, keď
rodič nedokáže dieťaťu odpovedať, musí byť informovaný, čo bolo dieťaťu povedané. Navyše
je dôležité, aby profesionáli boli schopní pomôcť rodinným príslušníkom zlúčiť ťažkosti
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rodiča v oblasti duševného zdravia s porozumením dieťaťa danej situácii. Štvrtou
kompetenciou je schopnosť odborníka vytvárať pozitívne a podporné pracovné prostredie.
Pracovný vzťah by mal byť plný nádeje a orientovaný na budúcnosť.

4.3.6.2 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Existuje niekoľko špecifických osobných schopností, ktoré by mal sociálny pracovník v tomto
kontexte mať:
- pracovať autonómne a byť si vedomý koalícií v rodine a inštitucionálnej závislosti,
- porozumieť existujúcim rodinným prepojeniam a sieťam a podporovať ich,
- reflektovať výpovede klienta,
- rozumieť tomu, s čím sa stretávajú v každodennom živote a
- reflektovať zdroje, ktoré sú pre rodinu a dieťa dostupné.
Sociálny pracovník by mal mať vlastné zážitky, aby lepšie zvládal určité situácie klienta
a možnosti svojpomoci a mediácie, umožňujúc deťom naučiť sa zručnostiam a kompetenciám
v ich vlastnej situácii. Taktiež je potrebná ochota konať nekonvenčne, napr.: využiť remeselné
činnosti s deťmi.

4.3.6.3 ODBORNÍCI VO VČASNEJ INTERVENCII
Odborníci v oblasti včasnej intervencie sa potrebujú špecificky zamerať na celý rodinný
systém (vrátane súrodencov a starých rodičov), pokúsiť sa posilňovať zmeny a oceňovať
malé kroky. Navyše potrebujú špeciálnu osobnostnú kompetenciu byť vytrvalým a prenášať
kompetencie (napr.: ako kľúčový pracovník pre rodinu).

4.3.6.4 UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Špeciálne širšie osobnostné kompetencie učiteľov materských škôl sú:
- vysoká emocionálna a sociálna inteligencia,
- dobré organizačné a manažérske zručnosti a
- upravenosť a príjemný vzhľad.
4.3.6.5 ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA
Širšie osobnostné zručnosti, ktoré sú dôležité pre špeciálnych pedagógov môžeme vidieť z
dvoch rôznych perspektív:
a. vo vzťahu k rodičovi: pre špeciálneho pedagóga je dôležité byť schopným pracovať
v tíme, ostať (relatívne) emocionálne oddelený (od niekedy ohrozujúcich skúseností)
a reflektovať prognózu,
b. vo vzťahu k nemu samému špeciálny pedagóg potrebuje:
- sebareflexiu,
- schopnosť aktivovať vlastné zdroje alebo použiť vonkajšiu podporu (napr. supervíziu),
- schopnosť zvládať stresové situácie,
- sebareguláciu a sebakontrolu,
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- ako aj zručnosť rešpektovať disciplínu.
4.3.6.6 LIEČEBNÍ PEDAGÓGOVIA
Pre profesionálne pole liečebných pedagógov sa môžu zhrnúť nasledujúce špecifické potrebné
širšie osobnostné kompetencie pri práci s deťmi v kontexte ťažkostí rodičov v oblasti
duševného zdravia:
ohľaduplnosť,
- schopnosť počítať s nepredvídateľnými situáciami a reakciami,
- schopnosť vytvoriť prijímajúce, neodsudzujúce prostredie.
-

4.3.6.7 UČITELIA
Učiteľ podáva svoje vedomosti a ukazuje svoje zručnosti spojením individuálnych
kompetencií. Výchova a vzdelávania je holistický proces, preto by učitelia mali mať na mysli
celú osobnosť študenta v jeho učebnom prostredí (v škole alebo doma). Navyše by mali byť
otvorení voči kritike. Je potrebné, aby boli učitelia zručnejší a skúsenejší na dosiahnutie
týchto cieľov: napr.: týkajúcich sa citlivosti, sociálnych kompetencií, analytického myslenia
na nachádzanie riešení niekedy komplexných problémov.

4.3.6.8 PSYCHOLÓGOVIA
Čo sa týka širších osobnostných kompetencií, psychológovia by mali byť schopní hovoriť s
rodičmi o svojich diagnostických zisteniach zrozumiteľným spôsobom a mať na mysli
komplexný systém dynamiky pri „liečbe“ detí (napr.: ohľadne možných konfliktov dôvery
dieťaťa).
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