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Úvod
K vytvoreniu publikácie „Skúsenosti v oblasti sociálnej práce v azylových zariadeniach“
migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pristúpil so zámerom predstaviť,
prípadne rozšíriť povedomie o tom, čo zahŕňa výkon sociálnej práce v azylových
zariadeniach. Na jednom mieste sa v materiály stretávajú rôzne metódy sociálnej práce
podľa cieľovej skupiny - sociálna práca s jednotlivcom, s rodinou, s osobami so
zdravotným postihnutím, s agresívnym klientom, s osobami so psychickými ochoreniami
a poruchami, a i.., zároveň môže ísť o kombináciu rôznych typológií. Žiadatelia o udelenie
azylu (ďalej len „žiadatelia“) sa nachádzajú v pre nich novom prostredí, v novej životnej
situácii, v prostredí s iným dorozumievacím jazykom, s odlišnými komunikačnými
vzorcami a iným významom gest. Prichádzajú s rôznymi predstavami, po rôznych
zážitkoch a skúsenostiach z krajiny pôvodu alebo z cesty do Európy. Navyše, aj kvôli ich
neistej situácii môžu byť pod tlakom očakávaní, či už zo strany príbuzných a známych, ale
aj iných kontaktov, prostredníctvom ktorých sa do Európy dostali. O medzinárodnú
ochranu žiadajú osoby z rôznych krajín pôvodu, spoločenských vrstiev a rôznych
vekových kategórií so všetkými špecifikami, ktoré takýto faktor predstavuje.
Predložená publikácia nie je zameraná na teoretické aspekty sociálnej práce so
žiadateľmi, ale jej hlavným cieľom je zdieľať praktické skúsenosti sociálnych pracovníkov
a kultúrnych mediátorov, ktorí prichádzajú so žiadateľmi do priameho kontaktu. Pričom
nenahraditeľná je aj spolupráca s ďalšími zamestnancami migračného úradu
a mimovládnou organizáciou pôsobiacou v azylovom zariadení - psychológom,
arteterapeutom, muzikoterapeutom.
Základom kvalitnej sociálnej práce so žiadateľmi je zdieľanie informácií medzi
sociálnymi pracovníkmi a ďalšími členmi tímu a konzultovanie odborného prístupu ku
konkrétnemu žiadateľovi. Samozrejmosťou by mala byť možnosť seba rozvoja a ďalšieho
vzdelávania, či už v oblasti práce so zraniteľnými skupinami, terapeutických metód, či
kultúrnych reálií. Supervízia by mala byť neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce na
zabránenie syndrómu vyhorenia.
Sociálny pracovník sa reflektovaním vlastných praktických skúseností môže podieľať
napríklad aj na iniciovaní zmien v kontexte priamej práce so žiadateľom, úprave režimu
a prostredia v zariadení pre výkon sociálnej práce, na kontaktovaní a sieťovaní externých
pomáhajúcich profesií, inštitúcií či iných subjektov, až po tvorbu podkladov pre
navrhovanie zmien v platnej legislatíve.
V nasledujúcich častiach tohto materiálu bude predstavené spektrum činností,
ktoré vyplývajú sociálnym pracovníkom a kultúrnym mediátorom z ich pracovnej náplne
a realizujú sa na základe skutočných potrieb žiadateľov v azylových zariadeniach – t.j. ako
sú v azylových zariadeniach konkrétne ciele realizované, ale nebudú chýbať ani
osvedčené postupy a príklady z praxe. Tieto činnosti sú pre potreby tohto materiálu
rozdelené do nasledujúcich okruhov:
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1. Úvodné aktivity - činnosť sociálneho pracovníka a kultúrneho mediátora pri
príchode žiadateľov do azylového zariadenia, ich zoznamovanie sa s novým
prostredím, pretlmočenie informácií a pravidiel rôznymi cestami, zreálňovanie
očakávaní a predstáv žiadateľov
2. Rozhovor a pozorovanie - zoznámenie sa so žiadateľom, zistenie jeho
zraniteľnosti, osobitných potrieb, informácií pre účely sociálneho profilu
a prognózovania ďalšej práce
3. Kultúrna orientácia – oboznamovanie žiadateľov so Slovenskou republikou a jej
kultúrou, ako aj s praktickými aspektmi každodenného života v Slovenskej
republike
4. Intervencia v krízových situáciách a skupinové sedenia - postup sociálneho
pracovníka pri vzniku krízovej situácie a skupinové riešenie poskytovania
informácií, riešenia nedorozumení a pod.
5. Poradenstvo poradenstvo

orientácia v novej životnej situácii, pracovné a sociálne

6. Práca s rodinou – podľa konkrétnej rodinnej situácie, napr. školská dochádzka,
starostlivosť o dieťa
7. Práca so zraniteľnými skupinami – podľa špeciálnych potrieb žiadateľov
a miery samostatného zvládania situácie
8. Terapeutické aktivity - Ergo-, Eko-, Arte-, Muzikoterapia, terapia hrou, relaxačné
techniky
9. Voľnočasové aktivity, aktivity mimo azylových zariadení – športové
a spoločenské hry, ich význam a ciele, možnosti trávenia času žiadateľov mimo
azylového zariadenia a ich význam
10. Práca s verejnosťou – šírenie osvety o problematike migrácie a aktivity pre
laickú verejnosť
Ani jedna z týchto činností nie je samoúčelná, každá má svoj zmysel a dosah na
množstvo kľúčových oblastí – či už na životy samotných žiadateľov, ale i prijímajúcej
spoločnosti. Tento dosah sa neobmedzuje len na priestor, ale má aj časový rozmer – môže
mať zásadný vplyv v ďalších fázach integrácie tých žiadateľov, ktorým bola udelená
medzinárodná ochrana.
Poznámka: Skúsenosti v oblasti sociálnej práce sú popísané v podmienkach mimo
reštriktívnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Preventívne opatrenia mali
napríklad vplyv na potrebu karantény novoprijatých žiadateľov v záchytnom tábore,
obmedzenie pohybu, možnosti voľnočasových, vzdelávacích a terapeutických aktivít, či
možnosti zamestnania sa. Do komunikácie so žiadateľmi vstúpili ďalšie – aj keď potrebné
- „bariéry“ v podobe dodržiavania väčšieho odstupu a nosenia rúška.
5

Dôležité:
Ako príklady sú často uvádzané konkrétne riešené individuálne problematické,
emocionálne vypäté situácie, čo vyplýva aj zo samotného dôvodu pobytu v azylovom
zariadení, novej životnej situácie, rôznej miery adaptability žiadateľa, či aj samotnej
potreby intervencie sociálneho pracovníka/kultúrneho mediátora. Autori by sa radi vyhli
akémukoľvek zovšeobecňovaniu, v ktorom by boli správanie, reakcie, situácia
jednotlivcov pripisované viacerým či všetkým žiadateľom, či príslušníkom vierovyznania
alebo krajiny pôvodu.
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1. Základné informácie
1.1

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej v texte len „migračný
úrad“) je odborným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý je
zodpovedný za tvorbu a realizáciu migračnej politiky Slovenskej republiky v oblasti azylu
a integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území Slovenskej republiky.
Zodpovedá taktiež za príjem a starostlivosť o žiadateľov, organizáciu azylových zariadení,
za rozhodovanie o žiadostiach o udelenie azylu a integráciu osôb s udelenou
medzinárodnou ochranou na území Slovenskej republiky.
Organizačná štruktúra migračného úradu vyplýva z množstva a rôznorodosti úloh,
ktoré úrad plní smerom k právnym predpisom, rozhodovacej činnosti, zahraničnej
spolupráci, koncepčnej činnosti a v konečnom dôsledku aj k priamemu zabezpečeniu
starostlivosti o samotných žiadateľov a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.
Organizačnú štruktúru migračného úradu dopĺňajú azylové zariadenia, v rámci ktorých
odbor migrácie a integrácie migračného úradu metodický riadi, usmerňuje a kontroluje
vykonávanie sociálnej práce.

1.2

Žiadateľ o azyl a osoba s udelenou medzinárodnou ochranou

Otázky azylu na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o azyle“). Žiadateľom je osoba, ktorá podá vyhlásenie na príslušnom policajnom útvare
o tom, že žiada o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany na území
Slovenskej republiky.
Pod pojmom medzinárodná ochrana rozumieme:
➢ azyl1, ktorým sa rozumie ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov
uvedeným v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951. Azylant,
teda osoba s udeleným azylom na území Slovenskej republiky získava
povolenie na trvalý pobyt.
➢ doplnková ochrana2 je ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu.
Doplnková ochrana sa poskytuje prvý krát na jeden rok a ak dôvody na jej
poskytnutie pretrvávajú, môže byť na základe žiadosti znovu predlžená o dva
roky. Poskytnutím doplnkovej ochrany majú cudzinci na území Slovenskej
republiky udelený prechodný pobyt (to neplatí, ak už majú udelenú niektorú
z foriem trvalého pobytu).

§ 8 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2
§ 13a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
1

7

Migračný úrad môže rozhodnúť aj o špecifickom druhu ochrany, a to o udelení azylu
z humanitných dôvodov.3

1.3. Úloha spolupracujúcej mimovládnej organizácie a medzinárodné
organizácie pôsobiace v azylových zariadeniach
Mimovládne organizácie pôsobiace v azylových zariadeniach sú zväčša financované
z fondov Európskej únie, v súčasnosti je to Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).
Výzvu na predkladanie projektov vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, ktoré zároveň aj podpisuje grantovú zmluvu s úspešnými žiadateľmi o grant.
Mimovládne organizácie realizujúce projekty v azylových zariadeniach sa menia na
základe požiadaviek, ktoré zadáva migračný úrad vo výzvach na predkladanie projektov.
V súčasnosti jediný projekt priamo v azylových zariadeniach realizuje Slovenská
humanitná rada, ktorá cez svoj dvojročný projekt (2020 - 2021) poskytuje žiadateľom o
azyl najmä kultúrnu mediáciu, psychologické poradenstvo, výučbu slovenského jazyka,
zabezpečuje muzikoterapiu, arteterapiu, zastupovanie v azylovom konaní a taktiež
organizuje voľnočasové aktivity. Zvláštna pozornosť je venovaná starostlivosti o
zraniteľné skupiny.
Mimovládne organizácie sú a vždy boli pre migračný úrad dôležitým partnerom,
ktorý poskytuje doplnkovú starostlivosť pre žiadateľov. Sociálny pracovník migračného
úradu úzko spolupracuje so zamestnancami mimovládnej organizácie, najmä
so psychologičkami a kultúrnymi mediátormi. Na dennej báze si s nimi vymieňa
informácie o žiadateľoch, raz týždenne ich prizýva na skupinové sedenie a spolupodieľa
sa aj na organizovaní voľnočasových aktivít.
Kultúrni mediátori mimovládnej organizácie pôsobiacej v azylových zariadeniach
identifikujú zraniteľné skupiny, poskytujú základné sociálno – právne poradenstvo,
pripravujú a plánujú voľnočasové aktivity, poskytujú informácie o kultúrnych reáliách a
spôsobe života v SR, zabezpečujú a asistujú pri realizácii rekvalifikačných kurzov,
poskytujú sociálnu asistenciu klientom projektu pri hľadaní si práce, príprava na
pohovor, priama asistencia u zamestnávateľa a pod. Podieľajú sa teda aj na pomoci pri
pred integrácii. Ďalej môže ísť aj o vybavovanie štúdia, športových klubov, nákupov a
distribúcie materiálnej pomoci. Kultúrni mediátori vedú dokumentáciu (kazuistiky)
o žiadateľoch. Ich kompetencie sa prelínajú a dopĺňajú s popisom pracovnej činnosti
sociálneho pracovníka migračného úradu a sú rozšírené o dostupnosť financií na
zabezpečenie doplnkových potrieb a materiálu, na ktoré nie sú vyčlenené financie zo
štátneho rozpočtu.

3

§9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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V azylových zariadeniach v súčasnosti nepriamo pracuje aj Medzinárodná organizácia
pre migráciu (IOM), v prípadoch ak sa žiadateľ rozhodne požiadať o dobrovoľný návrat
do krajiny pôvodu.4
Azylové zariadenia spolupracujú aj s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov
(UNHCR).5

§44 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5 §42 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
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2. Charakteristika sociálnej práce v azylových zariadeniach
2.1 Postavenie a úlohy sociálneho pracovníka v azylovom systéme
Sociálny pracovník je odborný zamestnanec, ktorého hlavná pracovná náplň je v opise
jeho činnosti definovaná ako poskytovanie pomoci pri riešení závažných krízových
situácií
a zlyhaní
v osobnom
živote
prostredníctvom
poradenských
a psychoterapeutických postupov, vrátane preventívnej a resocializačnej práce
s jednotlivcami a so skupinou.
Zameriava sa predovšetkým na sociálne poradenstvo pre žiadateľov, identifikuje
žiadateľov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, predovšetkým so zreteľom na tzv.
zraniteľné skupiny, koordinuje spracovávanie „sociálnych profilov osobnosti žiadateľov
o udelenie azylu“6, do ktorých sa zaznamenávajú údaje potrebné k identifikácii
zraniteľných žiadateľov.7
Hlavným cieľom sociálnej práce, aj tej v azylovom zariadení, je však „pomoc
k svojpomoci“, motivácia, nasmerovanie a podpora žiadateľových schopností
k samostatnému zvládnutiu svojej špecifickej situácie.
V tomto materiáli bude popísaná pracovná náplň sociálnych pracovníkov tak, ako je
formálne zadefinovaná pre potreby azylových zariadení, premietnutá do praxe s cieľom
priblížiť, ako je sociálna práca v zariadeniach reálne vykonávaná.
Vo vzťahu k žiadateľovi je v skutočnosti sociálny pracovník odborný zamestnanec,
ktorý žiadateľa ľudsky sprevádza počas jeho pobytu v azylovom zariadení, vysvetľuje
mu požiadavky, vyplývajúce z azylového systému (príjem, pobyt, základné informácie
o azylovej procedúre) a snaží sa hľadať vyváženosť medzi platnými štandardmi života
v Slovenskej republike a osobnou životnou situáciou žiadateľa. Snaží sa o vytvorenie
profesionálneho vzťahu, dôvery, a prispieť k vytvoreniu atmosféry bezpečia. Sociálny
pracovník pomáha žiadateľovi znovu získať kontrolu nad svojím životom, ktorá je často
oslabená vplyvom životnej situácie, v ktorej sa nachádza. Je dôležitým prvkom
budovania dôvery aj voči Slovenskej republike a jej inštitúciám.

6Dokumentácia,

ktorej cieľom je vypracovanie prehľadného a komplexného sociálneho profilu osobnosti
žiadateľa o udelenie azylu, vrátane individuálneho posúdenia jeho zraniteľnosti a následnej starostlivosti.
Postup vedenia dokumentácie je upravený v internom pokyne migračného úradu MV SR č.4/2015. Sociálny
profil slúži predovšetkým na identifikovanie zraniteľnosti a následnej starostlivosti o žiadateľov a zdieľanie
informácií s inými úsekmi migračného úradu za týmto účelom. Údaje doň okrem sociálnych pracovníkov,
ktorí sociálny profil administrujú, dopĺňajú aj pracovníci procedurálneho odboru a oddelenia azylových
zariadení.
7 Pri identifikácii zraniteľných osôb, osôb s osobitnými potrebami pri prijímaní a osôb s osobitnými
procesnými zárukami, sa využíva „Zoznam indikátorov zraniteľnosti“ podľa prílohy č. 2 a „Otázky zamerané
na zistenie zraniteľných žiadateľov o udelenie azylu“ podľa prílohy č. 3 uvedené v Pokyne MÚ MV SR
č.4/2015 o vedení dokumentácie “sociálny profil osobnosti žiadateľa o udelenie azylu”.
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Sociálny pracovník je vo vzťahu k Slovenskej republike a jej inštitúciám vnímaný
najmä ako mediátor, ktorý predstaví očakávania a požiadavky verejnosti, ktoré má
žiadateľ naplniť, aby bol schopný fungovať v existujúcom sociálnom, kultúrnom
a právnom prostredí.
Dôležitou úlohou, ktorú sociálny pracovník plní, je znižovanie napätia v azylovom
zariadení a prevencia vzniku konfliktov.
Sociálny pracovník v spolupráci s pracovníkmi mimovládnej organizácie
pôsobiacej v azylovom zariadení organizuje voľný čas žiadateľom a vykonáva aj
terapeutické aktivity, vymieňa si informácie o žiadateľoch.
Sprostredkúva žiadateľom informácie o prijímajúcej krajine a vykonáva praktický
nácvik zručností, ktoré súvisia so spôsobom života v Slovenskej republike, vzdeláva ich
v oblasti kultúrnych odlišností života, koriguje ich očakávania poukazujúc na reálne
možnosti a podmienky života v Slovenskej republike, pomáha žiadateľom začleniť sa do
širšieho spoločenského prostredia, pričom sa snaží o ich adaptáciu na jestvujúce alebo
potenciálne sociokultúrne a ekonomické podmienky. Sociálny pracovník spolupracuje so
žiadateľom aj na vypracovaní životopisu pre zaradenie sa na trh práce a spolupracuje aj
s ďalšími inštitúciami podľa individuálnej situácie žiadateľa.
Ďalšími činnosťami, ktoré sociálny pracovník realizuje, sú vykonávanie doprovodu
žiadateľov do zdravotníckych zariadení za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti –
pokiaľ nie je v azylovom zariadení prítomný zdravotný personál a je o to požiadaný
kompetentným zamestnancom azylového zariadenia, spolupracuje s Oddelením
cudzineckej polície Policajného zboru pri vybavovaní pobytových záležitostí osôb
s udelenou medzinárodnou ochranou, spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre
migráciu (IOM) pri vybavovaní záležitostí potrebných pre prípravu návratu žiadateľa do
krajiny pôvodu cez tzv. AVRR program8 a pod.
Sociálny pracovník sa taktiež snaží žiadateľov motivovať a nabádať k dodržiavaniu
hygieny a čistoty v zariadení a vykonáva osvetu v tejto oblasti. Spolupracuje pri riešení
podnetov a oznámení žiadateľov a osôb, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,
vypracováva a zasiela denné hlásenia o realizovaných aktivitách so žiadateľmi podľa
pokynov svojho nadriadeného.
Zvoláva, vedie a organizuje „organizačno-diskusnú skupinu“ so žiadateľmi, ktorá
má najmä preventívny význam a umožňuje žiadateľom prostredníctvom pravidelných
skupinových diskusií ventilovať nahromadené frustrácie a verbalizovať svoje problémy.

8IOM

v rámci programu AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme) zabezpečuje
koordinované, humánne a nákladovo efektívne návraty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemôžu
alebo nechcú zostať na Slovensku a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu. Súčasťou programu je
pomoc migrantom, ktorú im formou reintegračného grantu poskytuje IOM po návrate do krajiny pôvodu.
Viac na: https://www.iom.sk/sk/aktivity/asistovane-dobrovolne-navraty-a-reintegracie/o-programeavrr.html
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Na túto skupinu môže podľa potreby prizvať aj ďalších pracovníkov azylového zariadenia,
prípadne iných odborníkov a hostí (psychológ, terapeut, tlmočník a pod.).
V neposlednom rade môže sociálny pracovník pôsobiť aj ako šíriteľ osvety
o problematike azylu a s tým súvisiacich sociálnych aspektov formou prednášok
a diskusií s verejnosťou.
Práca so žiadateľmi je špecifická z viacerých dôvodov:
Prvým a zásadným dôvodom je jazyková bariéra. Od sociálneho pracovníka sa
v azylových zariadeniach prirodzene očakáva dobrá znalosť anglického jazyka ako
komunikačného jazyka, najmä v prvých fázach pobytu žiadateľov v azylovom zariadení,
keď ešte nemajú osvojenú dostatočnú slovnú zásobu jazyka prijímajúcej krajiny. Sú
žiadatelia, ktorí ovládajú angličtinu plynule, významná časť ovláda aspoň základy, avšak
sociálny pracovník veľmi často prichádza do kontaktu s takými žiadateľmi, ktorí okrem
svojej rodnej reči ovládajú maximálne pár slovíčok. Nakoľko sú profesionálni tlmočníci
dostupní len veľmi obmedzený čas, ich prítomnosť sa prednostne využíva v prípade
špecifických úkonov, pri riešení konfliktných situácií či pri organizačno-diskusných
skupinách. V prípade žiadateľov hovoriacich inými svetovými jazykmi (napr. rusky,
nemecky, španielsky) sú sociálni pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach schopní
tieto pokryť v rozsahu bežnej konverzácie. V ostatných prípadoch sú akékoľvek úkony
týkajúce sa sociálnej práce so žiadateľmi náročnejšou výzvou (pomoc obrázkov,
názorných ukážok, google prekladača, tlmočníka spomedzi žiadateľov). Príklady z praxe
budú medzi inými ilustrované v nasledujúcich častiach tohto materiálu.
Sociálny pracovník v azylových zariadeniach pracuje s rôznorodou skupinou
žiadateľov z hľadiska krajiny pôvodu, vierovyznania, kultúrnych odlišností, psychického
a fyzického stavu, veku, zraniteľnosti či iných charakteristík.
V neposlednom rade hrajú svoju rolu aj rôzne očakávania, ktorým sociálny
pracovník čelí – či zo strany samotných žiadateľov ako aj zo strany väčšinovej spoločnosti,
ktorá aktuálne vníma cudzincov, ktorí v Slovenskej republike žiadajú o udelenie azylu ako
ohrozenie.
Ďalším sprievodným javom pomáhajúcich profesií, sociálnej práce nevynímajúc, je
syndróm vyhorenia. Ide vlastne o stav extrémneho vyčerpania sociálneho pracovníka,
silného poklesu jeho výkonnosti, prejavuje sa vnútorná rezignácia či rôzne
psychosomatické ťažkosti. Môže začínať frustráciou, ktorá sa neskôr premení na zlosť,
objavujú sa pocity úzkosti, strachu, depresie až zúfalstva. Syndróm vyhorenia môže byť
zapríčinený viacerými faktormi: svoju úlohu zohráva osobnosť samotného sociálneho
pracovníka a poznanie vlastných limitov – k vyhoreniu môže dôjsť, ak má nevyrovnaný
vzťah k svojej práci, príliš si ju „pripúšťa“, trpí „mesiášskym“ komplexom – chce pomôcť
každému, aj nad rámec svojich možností, nezáujem žiadateľa berie ako vlastné zlyhanie
a pod. Ďalej môže byť vyhorenie spôsobené aj vonkajšími faktormi - denný osobný styk
s ľuďmi v ťažkých situáciách, pocity márnosti kvôli dlhodobej negatívnej bilancii, ku
ktorej prispievajú nasledovné situácie:
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žiadatelia neprejavujúci záujem o akúkoľvek ponúkanú aktivitu (ktorí môžu byť
aj v pasívnom odpore) – príčinou môže byť ich osobné nastavenie, najčastejšie
je to skutočnosť, že Slovenská republika je pre nich len prestupnou stanicou na
ceste do cieľovej krajiny. Tomu potom zodpovedá aj ich prístup k napr.
kultúrnej orientácii, jazykovej výučbe či ponúkaným aktivitám;



opakujúce sa konflikty a negatívne situácie, ktorých riešenie nie je v
kompetencií sociálneho pracovníka, absencia nástrojov, ktoré by sociálnemu
pracovníkovi pomohli situácie korigovať (napr. funkčný sankčný, resp. naopak
motivačný/aktivačný systém);



pre mnohých žiadateľov je sociálny pracovník „bleskozvodom“ pre frustrácie
z výsledku azylového konania, nespokojnosti s ubytovaním, a pod. Sociálny
pracovník môže síce zo svojej pozície navrhovať zmeny ohľadom ubytovania, či
celkového nastavenia systému v azylovom zariadení, avšak ich realizácia
nespadá do jeho poľa pôsobnosti. Keďže je však so žiadateľmi v najčastejšom
kontakte spomedzi zamestnancov migračného úradu, prirodzene jemu adresujú
aj svoje sťažnosti a nespokojnosť;



nesprávne chápanie roly sociálneho pracovníka, projektovanie rozdielnych
predstáv o sociálnej práci na jeho osobu, stavanie sociálneho pracovníka do
„nárazníkovej zóny“ medzi žiadateľov a ostatných zamestnancov;



absencia supervízie.

2.2 Špecifiká sociálnej práce v kontexte jednotlivých azylových
zariadení
Sociálni pracovníci migračného úradu pôsobia vo všetkých azylových zariadeniach:
V súčasnosti (2020):
➢ Záchytný tábor Humenné
➢
➢ Pobytový tábor Opatovská Nová Ves a Pobytový tábor Rohovce
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V minulosti:
➢ Záchytný tábor Adamov- Gbely
➢ Záchytný tábor Rohovce
➢ Pobytový tábor Jazierce
➢ Pobytový tábor Brezová pod Bradlom
➢ Pobytový tábor Gabčíkovo
➢ Azylové zariadenie Vlachy

Všetky existujúce azylové zariadenia sú umiestnené v budovách bývalých vojenských
kasární. Žiadateľom je poskytovaná strava a základné hygienické potreby, ako aj vreckové
vo výške 0,40 € na deň na jednu dospelú osobu (0,27 € na dieťa). V azylových
zariadeniach sú k dispozícii aj kuchynky, ktoré ale neslúžia na varenie, ale len na
prihrievanie stravy, prípravu špeciálnej stravy pre najmenšie deti, či výnimočné
príležitosti prípravy a ochutnávky jednoduchých národných jedál.
Každé z azylových zariadení má svoje špecifiká, ktoré musia sociálni pracovníci pri
svojej každodennej práci zohľadniť a prispôsobiť im svoju činnosť. Rovnako je potrebné
brať do úvahy individuálnu situáciu žiadateľa, ako aj čas, ktorý už žiadateľ strávil
v prijímajúcej krajine – iné potreby má v úvodnej fáze pobytu, a iné napr. po 6 mesiacoch.
2.2.1 Záchytný tábor
Záchytný tábor má režim s obmedzenou slobodou pohybu. Počas pobytu v tomto
azylovom zariadení sa so žiadateľom vykonajú potrebné lekárske vyšetrenia, za účelom
zistenia či žiadateľ netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie a žiadateľ absolvuje aj
vstupné procedúry azylového konania.
Záchytný tábor Humenné
Každý, kto požiada na území Slovenskej republiky o udelenie azylu, je spravidla
najprv umiestnený v Záchytnom tábore Humenné, a preto môže ísť o jeden z prvých
kontaktov s krajinou. Práve z toho dôvodu má komunikácia so zamestnancami
prichádzajúcimi do priameho kontaktu so žiadateľmi v tomto azylovom zariadení
významný vplyv na to, ako budú žiadatelia vnímať krajinu, v ktorej sa rozhodli požiadať
o udelenie azylu.
Každý žiadateľ sa musí po príchode do záchytného tábora podrobiť zdravotnej
prehliadke a zdržiavať sa v ňom až do oznámenia jej výsledku. Žiadateľ je povinný
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zdržiavať sa v azylovom zariadení, ak sa mu nariadi izolácia alebo karanténne opatrenie
na účel predchádzania prenosným ochoreniam.9
Žiadatelia teda v záchytnom tábore strávia vo väčšine prípadov 3 až 4 týždne.
Prebiehajú tu aj prvotné úkony, akými sú napríklad fotografovanie tváre, odobratie
odtlačkov prstov, zaznamenanie údajov o osobe do informačného systému MIGRA,
vydanie preukazu žiadateľa či poučenie žiadateľov o ich právach a povinnostiach,
prípadne ďalšie (napr. pohovor za účelom zdôvodnenia žiadosti o udelenie azylu).
Sociálna práca v tomto azylovom zariadení je absolútnu väčšinu času limitovaná na
priestory azylového zariadenia a taktiež reflektuje skutočnosť, že žiadatelia sú
v úvodnej fáze pobytu v prijímajúcej krajine. Sociálny pracovník má k dispozícii len
obmedzený čas na prácu so žiadateľom.
2.2.2 Pobytové tábory
V pobytových táboroch môže žiadateľ zotrvať do konca azylového konania, t.j. do
času, kedy dostane rozhodnutie o tom, či mu bude udelená medzinárodná ochrana. Keďže
ide o otvorené azylové zariadenia, majú možnosť ich opustiť na základe tzv. priepustky,
a to buď krátkodobej (do 24 hodín) alebo dlhodobej (24 hod. – max. 7 dní).10 Vzhľadom
na to, že pre mnohých žiadateľov je Slovensko len tranzitnou krajinou, práca s niektorými
je len krátkodobá. Výrazne sa teda odlišuje v závislosti od toho, ako dlho je žiadateľ
v zariadení a aký stupeň dôvery si s ním sociálny pracovník stihol vytvoriť.
Ďalším špecifikom pobytových táborov je aj príprava žiadateľov na integráciu, ktorá
by mala byť súčasťou práce so žiadateľom. To však komplikuje:
- priestorová izolácia pobytových táborov;
- obmedzená možnosť sebarealizácie, keďže žiadatelia môžu získať pracovné
povolenie až po 9. mesiacoch (podľa legislatívy platnej v čase písania materiálu);
- demotivácia a zvyšujúca sa pasivita žiadateľov vo všeobecnosti typická pre
dlhodobo nezamestnaných ľudí.
Pobytový tábor Opatovská Nová Ves
Pobytový tábor Opatovská Nová Ves je určený pre zraniteľných žiadateľov a pre
rodiny. V susednej obci Nenince sa nachádza základná škola, v ktorej je zabezpečená
školská dochádzka školopovinných detí žiadateľov. Sociálny pracovník v tomto
azylovom zariadení musí byť vyškolený na prácu a podporu zraniteľných žiadateľov,
zohľadňujúc ich špecifické potreby a mieru samostatného zvládania svojej situácie.

§23 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
10 Okrem toho môžu byť žiadatelia evidenčne registrovaní v pobytovom tábore, ale ak majú dostatok
prostriedkov na to, aby si sami hradili ubytovanie, môžu bývať aj mimo azylového zariadenia, avšak
samozrejme na území Slovenskej republiky.
9
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Pobytový tábor Rohovce
Ide o azylové zariadenie určené pre mužov – jednotlivcov. Je tu častejší výskyt tenzií
a prejavov agresívneho správania, zriedkavejšie zdieľanie prežívania. Muži sa osobitne
ťažko vyrovnávajú s rolou „pasívneho čakateľa“ na výsledok azylového konania. Taktiež
si práca s mužmi vyžaduje napr. iné voľnočasové aktivity, pretože je náročnejšie ich pre
ne motivovať. Potrebujú skôr vidieť praktický zmysel navrhovanej aktivity, konkrétnej
formy trávenia času.

2.2.3 Popis základných pracovných činností sociálneho pracovníka
Čo znamená práca v jednotlivých azylových zariadeniach pre sociálneho pracovníka
z praktického hľadiska? Uvádzame viacero príkladov v kontexte bodov vymenovaných
v úvodnej časti:
➢ Úvodné aktivity:


Úvodné aktivity sú v záchytnom tábore kľúčovými. Zamestnanci azylového
zariadenia sa snažia o to, aby sa žiadatelia dokázali zžiť s novým prostredím,
pochopili táborový poriadok, pripravujú ich na presun do pobytového tábora.
Začína sa postupné zreálňovanie žiadateľov (na základe predstáv, otázok), ako
aj informovanie o priebehu a postupnosti krokov azylového konania. Jednou
z úloh sociálnych pracovníkov v záchytnom tábore je poskytnúť prvotnú
psychosociálnu a emocionálnu podporu, ktorej účelom je zmierniť šok
z úplne nového prostredia a situácie. Po príchode do záchytného tábora, na
začiatku azylovej procedúry, sú žiadatelia často vyčerpaní po ceste
a dezorientovaní. Množstvo nových pravidiel a kultúrne odlišnosti na
žiadateľov môžu preto pôsobiť odstrašujúco, prípadne ich všetky nedokážu
naraz vnímať a osvojiť si.



V pobytových táboroch je v rámci úvodných aktivít dôležité uistiť sa, či
žiadatelia poznajú kompetencie jednotlivých zamestnancov, vedia na koho sa
kedy obrátiť, sú im jasné pravidlá pobytového tábora (mnohí pobytový tábor
vnímajú ako miesto, kde platí benevolentnejší prístup). Zraniteľným žiadateľom
je potrebné poskytnúť ďalšie – špecifické informácie (napr. tehotnej žiadateľke
informácie o osobitnej zdravotnej starostlivosti). Samozrejmosťou je aj
pokračujúca psychosociálna podpora.

➢ Rozhovor a pozorovanie žiadateľa:
 Rozhovor a pozorovanie zohrávajú v záchytnom tábore veľmi dôležitú úlohu.
Sociálni pracovníci získavajú informácie relevantné pre ďalšiu prácu so
žiadateľom (napr. zistenie záujmov, vzdelania, pracovných skúseností, jazykové
znalosti), ako aj za účelom založenia sociálnej dokumentácie, tzv. sociálneho
profilu (resp. kazuistiky v prípade kultúrnych mediátorov). V štruktúrovanom
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rozhovore sa žiadateľov pýtajú na konkrétne otázky, z ktorých sa snažia získať
informácie o jeho živote, ceste na Slovensko, záujmoch. V sociálnom profile sú
uvádzané informácie o zraniteľnosti žiadateľa. Súčasťou môžu byť aj
odporúčania od jednotlivých pracovníkov, ktoré môžu napomôcť pri ďalšej
práci so žiadateľom.
 Niekedy je postačujúcou úlohou rozhovoru samotné vypočutie si žiadateľa.
 V pobytových táboroch je výhodou sociálnych pracovníkov, že majú podstatne
viac času na zachytenie potrebných informácií pre prácu so žiadateľom. Nie
všetky problémy či zraniteľnosť sa musia prejaviť hneď na začiatku pobytu
žiadateľa.
➢ Kultúrna orientácia:


Nakoľko v záchytnom tábore ide o úvodnú fázu pobytu, sociálni pracovníci
prioritne odovzdávajú tie informácie, ktoré žiadateľ využije najmä počas
azylového konania (priebeh azylového konania, pobyt v azylových
zariadeniach, najdôležitejšie kultúrne odlišnosti). Rodičia sú poučení
o starostlivosti o deti v slovenskom kultúrnom a právnom kontexte. V tejto fáze
sa obyčajne detailne nerozoberá napr. pracovná oblasť či možnosť cestovania.



V pobytových táboroch sa sociálni pracovníci podrobnejšie venujú
vysvetľovaniu kultúrnych rozdielov a zameriavajú sa na praktické aspekty
každodenného života: žiadatelia sú informovaní o zodpovednom narábaní
s finančnými prostriedkami, o spôsobe hľadania práce a pracovných
možnostiach, zdravotnej starostlivosti, využívaní hromadnej dopravy, či o
postavení žien v spoločnosti a i.

➢ Slovenský jazyk:


Vo všetkých azylových zariadeniach prebieha aj výučba slovenského jazyka,
pričom žiadateľom je odporúčané začať s osvojovaním si jazyka čo najskôr, už
v záchytnom tábore, aj ako ich podporovať vo väčšej samostatnosti.

➢ Intervencia v krízových situáciách a skupinové sedenia:


Sociálni pracovníci, nezávisle od toho, v akom type azylového zariadenia
pôsobia, musia vedieť, aké majú kompetencie pri riešení rôznych krízových
situácií. V záchytnom tábore sú síce žiadatelia umiestnení na pomerne krátky
čas, preto je konfliktov v porovnaní s pobytovými tábormi relatívne menej,
avšak fakt, že ide o „uzavreté“ azylové zariadenie, môže tiež spôsobiť kumuláciu
napätia.

➢ Poradenstvo:


V záchytnom tábore má absolútnu prednosť poradenstvo v novej zložitej
životnej situácii (napr. základné právne poradenstvo, kultúrna orientácia).
Pracovné poradenstvo je relevantné skôr v pobytových táboroch.

➢ Práca s rodinou:
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V záchytnom tábore, ako aj v Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves pracuje
sociálny pracovník aj s rodinami s deťmi. Čo do rozsahu je sociálna práca
prakticky rovnaká, v záchytnom ako aj pobytovom tábore. Avšak v prípade
školopovinných detí sociálny pracovník v pobytovom tábore asistuje pri
kontrolovaní školskej dochádzky, pomáha s prípravou do školy, sprostredkúva
komunikáciu medzi školou a rodičmi.

➢ Terapeutické aktivity:


Realizujú sa bez rozdielu vo všetkých azylových zariadeniach. Ich náplň však
možno prispôsobiť zloženiu žiadateľov či momentálnym potrebám, napr.
v Pobytovom tábore Rohovce preferujú muži skôr muzikoterapiu pred
arteterapiou.

➢ Voľnočasové aktivity:


Realizujú sa vo všetkých azylových zariadeniach. Osobitný význam majú
v záchytnom tábore, ktorý žiadatelia nemôžu opúšťať, príp. ho môžu opustiť len
na limitovaný čas (viď. vyššie). Muži v Pobytovom tábore Rohovce väčšinou
preferujú aktivity športového charakteru. V Pobytovom tábore Opatovská Nová
Ves žiadatelia najviac využívajú športové aktivity, ale aj spoločenské hry a
vyrábanie šperkov, magnetiek, kľúčeniek, sadrových odliatok, maľovanie na
plátno, využitie antistresových omaľovánok.
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➢ Aktivity mimo azylových zariadení:
 Charakter týchto aktivít je závislý od polohy azylového zariadenia: v Pobytovom
tábore Rohovce sú obľúbené výlety do okolia, niekedy spojené s grilovaním,
návštevou kúpaliska organizované mimovládnou organizáciou a účasť na rôznych
podujatiach. Vzhľadom na relatívnu blízkosť hlavného mesta je dostupné širšie
spektrum možností, napr. aj účasti na podujatiach a festivaloch organizovaných
inými mimovládnymi organizáciami, či záujmovými združeniami.
 V Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves sú obľúbené výlety do ZOO v Bojniciach,
účasť na podujatiach, ako napr. oslavách obce či kúpanie sa v miestnom rybníku,
spoločné grilovanie. Žiadatelia sa pravidelne zúčastňujú na futbalových zápasoch
miestneho futbalového klubu (viacerí aj hrávali za FK Opatovská Nová Ves),
májových osláv, Míle pre mamu, Dňa detí, Mikuláša organizovaných obcou
Opatovská Nová Ves. Organizujú sa výlety na hrad Modrý Kameň, či na ďalšie
kultúrne akcie v okolí (Poľovnícke dni v Modrom Kameni, Katarínsky jarmok
a Jánsky trh vo Veľkom Krtíši, Hontianska paráda v Hrušove), turistika. Veriaci
žiadatelia sa pravidelne zúčastňujú svätých omší v miestnom kostole. (Hromadné
aktivity sú limitované možnosťami hromadnej dopravy v okrese.)
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 V Záchytnom tábore Humenné je
možnosť takýchto aktivít vzhľadom
na charakter azylového zariadenia
veľmi limitovaná (až po ukončení
karantény, do doby presunu do
pobytového tábora). Ak to situácia
dovolí a žiadatelia majú priepustku,
mimovládna
organizácia
zorganizovala napríklad prehliadku
múzea a skanzenu v Humennom,
prechádzky v meste, posedenie
v kaviarni, výlety na okolité hrady.

➢ Práca s verejnosťou:
 Práca s verejnosťou nie je závislá od toho, v ktorom azylovom zariadení sociálny
pracovník pôsobí. Sociálni pracovníci sa snažia zapájať do tejto aktivity podľa toho,
kde je realizovaná.

2.3 Vzdelávanie sa sociálnych pracovníkov
Sociálna práca v oblasti azylu si okrem už spomínanej supervízie vyžaduje aj
priebežné vzdelávanie, a to nielen v oblasti sociálnej práce, ale potrebný je aj všeobecný
prehľad o azylovej problematike, či prehľad o situácii v krajinách pôvodu žiadateľov.
Sociálni pracovníci by mali mať základný prehľad napr. v pracovnom, rodinnom,
prípadne občianskom práve, aby vedeli žiadateľom poskytnúť všestranné poradenstvo.
Pre činnosť sociálneho pracovníka v azylových zariadeniach je prínosné ovládať aj
kultúrne (geografické či náboženské) zvyklosti žiadateľov či rôzne terapeutické metódy.
Sociálni pracovníci majú možnosť absolvovať aj on-line tréningové moduly EASO
(European Asylum Support Office – Európsky podporný úrad pre azyl),11 ktoré sú
kombináciou teoretických základov a praktického uplatnenia s cieľom harmonizácie
prístupu v členských štátoch EÚ. Cez EASO sa sociálni pracovníci môžu ako experti
zúčastniť vyslaní do členských krajín Európskej únie, ktoré požiadajú o pomoc vzhľadom

Zoznam modulov:
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d26071a4-c6bb-11e8-942401aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-search
11
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na vysoký počet žiadateľov12. Takto sociálni pracovníci získavajú cenné skúsenosti
z iných krajín a najmä z krajín, ktoré sú najviac zaťažené migračnou krízou.
Pod záštitou mimovládnej organizácie Slovenská humanitná rada sa každoročne koná
školenie pre tých zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte so žiadateľmi za účasti
externých odborníkov z oblasti sociálnej práce a psychológie. Okrem toho aj samotný
migračný úrad vďaka podpore cez Európsku migračnú sieť13 organizuje tematické
stretnutia. Občianske združenie Qualed vytvorilo v rámci medzinárodnej spolupráce online tréningový modul zameraný na vzdelávanie o posttraumatickej stresovej poruche
(PTSD) a aktuálne sú vo fáze prípravy ďalšie projekty zamerané na tému utečencov.14
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov prostredníctvom rôznych vzdelávacích
seminárov, konferencií či on-line školení je jedným z najdôležitejších aspektov, ktorý
napomáha skvalitňovať sociálnu prácu so žiadateľmi.


V minulosti fungovala sieť ENARO, ktorá bola zameraná na výmenné stáže
zamestnancov z oblasti príjmu žiadateľov v iných členských krajinách Európskej
únie.

Úlohy EASO – https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213822SKC3.pdf
Európska migračná sieť (European Migration Network) - poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a
porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného
kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Členom národného
kontaktného bodu EMN pre SR je v rámci MV SR aj migračný úrad. Viac na: https://www.emn.sk/sk/
14 OZ Qualed, Post-traumatic Integration,
https://onlinematerial.posttraumaticintegration.eu/main/toolbox.php?department=modules&localize=sk
12
13
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3. Metódy a techniky sociálnej práce v azylových zariadeniach
3.1 Úvodné aktivity
Pod pojmom „úvodné aktivity“ rozumieme také činnosti a techniky sociálnej práce, ktoré
sú aplikované sociálnym pracovníkom po príchode žiadateľov do azylového zariadenia.
Tie zahŕňajú:
➢ prvé interakcie, zoznámenie sa sociálneho pracovníka so žiadateľom, vytvorenie
si vzťahu dôvery;
➢ oboznámenie žiadateľov s prostredím, odovzdávanie informácií, pretlmočenie
pravidiel (napr. táborového poriadku) rôznymi spôsobmi;
➢ zreálňovanie očakávaní žiadateľov.
Cieľom týchto aktivít je:
➢ zoznámiť sa so žiadateľom, aby bolo možné nastaviť prácu s ním tak, aby
reflektovala jeho individuálnu situáciu a potreby;
➢ podaním potrebných informácií napomôcť žiadateľovi zorientovať sa a adaptovať
na nové prostredie;
➢ skorigovaním očakávaní predísť alebo zmierniť hromadenie napätia a frustrácie
u žiadateľov.
3.1.1 Prvé interakcie, zoznámenie sa sociálneho pracovníka so žiadateľom,
vytvorenie vzťahu dôvery
Popri absolvovaní prvotných administratívnych úkonov spojených s ubytovaním a
príjmom nového žiadateľa, sa žiadateľ prvýkrát stretáva so sociálnym pracovníkom.
Spôsob, akým sa uskutoční interakcia, nadviazanie profesionálneho vzťahu medzi
sociálnym pracovníkom a žiadateľom, má zásadný význam pre ich ďalšiu vzájomnú
spoluprácu. V tejto fáze vzájomného spoznávania sa so žiadateľom musí byť sociálny
pracovník obozretný, aby neposudzoval žiadateľa na základe prvého dojmu.
Po zoznámení sa so žiadateľom, sociálny pracovník prehodnocuje získané informácie,
ktoré má o danom žiadateľovi a plánuje si postup práce so žiadateľom. žiadateľ je zo
strany sociálneho pracovníka pre jeho ďalšiu činnosť vnímaný ako sociálny klient, t.j. ako
osoba, ktorá od sociálneho pracovníka očakáva pomoc, nakoľko sa ocitla v zložitej
životnej situácii a zároveň je s ním ochotná spolupracovať.
 V praxi sa overilo napr. pýtanie sa žiadateľa na jeho záujmy a očakávania zo
strany sociálneho pracovníka, čo uľahčilo zvolenie vhodných metód a techník
práce so žiadateľom počas jeho pobytu v zariadení. Taktiež je veľmi dôležité, aby
sociálny pracovník hneď od začiatku čo najjasnejšie definoval svoju úlohu a
kompetencie smerom k žiadateľom, aby nemali voči jeho osobe nereálne
očakávania.
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 Pri príchode žiadateľa do záchytného tábora (ZT) sa jedná o viacero faktorov,
v ktorých sa odlišuje prístup k nemu. Základným rozdielom je to, či je žiadateľ
prijatý do zariadenia počas dňa a po prvotných administratívnych úkonoch je
následne ubytovaný, alebo či žiadateľ príde vo večerných hodinách. Ku každému
zo žiadateľov je potrebné pristupovať špecificky podľa veku, pohlavia a podľa
toho, či sa jedná o niekoho, kto patrí k zraniteľnej skupine osôb, ako ženy
jednotlivkyne, seniori, ľudia so zdravotnými problémami a pod.15
Ak žiadateľ príde vo večerných hodinách, je umiestnený do prijímacej miestnosti,
kde musí počkať do nasledujúceho rána, kým s ním budú urobené administratívne
úkony. Tu je rozdiel v tom, či je žiadateľ vrátený na územie SR v rámci Dublinského
konania16 alebo požiadal o azyl na území SR. Ak žiadateľ podal vyhlásenie o azyl
na území SR a následne bol prevezený do ZT, zväčša informáciu o tom, že musí
prečkať v prijímacej miestnosti do nasledujúceho dňa, prijme dobre.
V prípade, že bol žiadateľ vrátený do ZT z iného členského štátu EÚ v rámci
Dublinského konania, mnohokrát je v zlom psychickom stave, z dôvodu, že podľa
slov žiadateľov, pred cestou na Slovensko boli napr. prebudení políciou v skorých
ranných hodinách, mali chvíľu na zbalenie si osobných vecí (poniektorí tvrdia, že
im polícia niekedy nedovolila vziať si ani osobné veci) a následne sú prevezení na
letisko. Žiadateľ sa dostáva do nového prostredia Slovenskej republiky, zväčša po
pár mesiacoch strávených v cieľovej krajine, kde by chcel žiť, z čoho je
vystresovaný. Špecifickým prípadom je žiadateľ s psychickými problémami a ak
má navyše nasadenú medikamentóznu liečbu.
Príklad: Žiadateľka vrátená z Nemecka bola privezená do ZT vo večerných
hodinách, má psychické problémy, rozpráva jedine materinským jazykom, nevie
čítať. Google prekladač v jej materinskom jazyku funguje iba na preklad písaného
textu, nie na konverzáciu. Je vo veľmi zlom psychickom stave, vystrašená.
Riešenie: Po snahe o upokojenie bol žiadateľke poskytnutý mobilný telefón, bolo
navrhnuté, aby zatelefonovala niekomu blízkemu, kto rozpráva anglicky a jemu
kultúrni mediátori poskytli informáciu ohľadom toho, kde sa nachádza, ako dlho
tu bude, že musí stráviť noc v prijímacej miestnosti a že v nasledujúci deň, po
administratívnych úkonoch, bude presunutá na izbu a budú jej vysvetlené všetky
informácie prostredníctvom tlmočníka. Kultúrni mediátori sa taktiež príbuzného
pýtali, či má žiadateľka so sebou všetky potrebné lieky a ako by jej mohli pomôcť.
Príbuzný pretlmočil žiadateľke tieto informácie, žiadateľka sa upokojila, vzala si
lieky, šla si ľahnúť. Nasledujúce dni boli kultúrni mediátori so žiadateľkou
v pravidelnom kontakte, snažili sa žiadateľku zapájať do spoločných aktivít, bolo
jej poskytnuté psychologické poradenstvo. Postupne sa zlepšil jej psychický stav,
opadol počiatočný stres.

§39, ods. 1, Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
16 Dublinské konanie sa vykonáva na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013,
ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti
o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti
v jednom z členských štátov. Ide o konanie podľa ktorého sa určuje, ktorý štát je zodpovedný za posúdenie
žiadosti o udelenie azylu.
15
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Veľmi významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú spoluprácu so sociálnym
pracovníkom je momentálna situácia žiadateľa, jeho prežívanie - miera adaptácie na
nové prostredie, ovplyvnená celkovo zmenenou a neistou životnou situáciou, kultúrnym
šokom, prežitou traumatickou situáciou (v krajine pôvodu, po ceste, v aktuálnej krajine),
zdravotným stavom (fyzickým aj duševným), emocionálnym stavom, právnou neistotou
ohľadom možnosti ďalšieho legálneho pobytu v Slovenskej republike, komunikačnou
bariérou, absenciou predošlých sociálnych väzieb.
 V praxi sú pozorované nasledovné fázy správania sa žiadateľa: po prvotnom
príchode a adaptácii v záchytnom tábore, nasleduje fáza eufórie, aktívneho
zapájania sa do ponúkaných voľnočasových aktivít, ktoré prechádzajú do fázy
odmietania a akéhosi prečkávania posledných dní pobytu v záchytnom tábore.
Žiadatelia v záchytnom tábore očakávajú presun do pobytových táborov, kde ich
pohyb nie je limitovaný na priestory azylového zariadenia. Tam je spočiatku
rezervovaný postoj k ponúkaným aktivitám, pokým sa nevytvorí sociálna väzba so
zamestnancami azylového zariadenia.
Pri motivácii žiadateľa k zapájaniu sa do ponúkaných aktivít a spolupráci so
sociálnym pracovníkom počas pobytu v azylovom zariadení je potrebné „prelomiť“
komunikačnú bariéru, aby došlo k uvoľneniu, rozohriatiu a vytváraniu atmosféry
dôvery. Úlohou sociálneho pracovníka je zvoliť vhodnú techniku „topenia ľadov“, ktorá
by prelomila počiatočné napätie a nedôveru v začiatkoch spolupráce.
 V praxi sa osvedčili krátke aktivity odstraňujúce komunikačné bariéry a
urýchľujúce vzájomné zoznámenie a naladenie, napr.:
 jednoduchá hra pexeso - kartová hra na pamäť, kde sú obrázky zároveň využívané
na výučbu slovenského jazyka
 ponúknutie kávy, čaju, drobného občerstvenia
 prejavenie záujmu o krajinu, odkiaľ pochádza žiadateľ – ak ide o aktívnejšieho,
komunikatívnejšieho žiadateľa, je možné ho požiadať, aby namaľoval vlajku
svojej krajiny, povedal niečo o nej, o svojej kultúre, prípadne prezentoval/pustil
národné piesne
 oslovenie žiadateľa pár základnými frázami z jeho materinského jazyka. Počas
prvých dní pobytu, keď si žiadatelia začínajú naplno uvedomovať svoju situáciu
a odtrhnutosť od svojej domovskej krajiny, im veľmi dobre padne, keď sa im
zamestnanci azylového zariadenia snažia priblížiť pozdravom či obyčajnou
otázkou „Ako sa máš?“ v ich rodnej reči. Žiadatelia na tento spôsob reagujú veľmi
pozitívne.
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3.1.2 Oboznámenie žiadateľov s prostredím,
pretlmočenie pravidiel rôznymi cestami

odovzdávanie

informácií,

Medzi úvodné aktivity, ktoré prebiehajú po príchode žiadateľov do azylového
zariadenia, patrí aj poskytnutie nevyhnutných informácií, ktoré žiadatelia v rôznych
fázach pobytu v azylových zariadeniach potrebujú. Poskytnutie relevantných informácií
má aj podporný a preventívny rozmer:
 Podporný: Informácie pomáhajú žiadateľom adaptovať sa na novú situáciu a zapájať
sa do možných aktivít.
 Preventívny: Oboznámením sa s pravidlami fungovania azylového zariadenia
získava žiadateľ orientáciu v novom priestore, na koho sa môže pri potrebnej
záležitosti obrátiť, čo sa od neho v azylovom zariadení očakáva, aké sú jeho možnosti.
To pomáha znižovať napätie, predchádzať šíreniu fám medzi žiadateľmi, redukovať
výskyt potenciálnych konfliktných situácií.
Z praxe v azylových zariadeniach vyplynulo, že pri poskytovaní informácií žiadateľom
je potrebné zohľadniť nielen ich obsah, ale aj načasovanie a spôsob, akým sú odovzdané.
Dôležitým aspektom pri odovzdávaní informácií je aj ich dostupnosť. Nasledujúce
príklady ilustrujúce tieto kľúčové prvky vychádzajú priamo z poznatkov zamestnancov
pôsobiacich v azylových zariadeniach:
❖ Obsah informácií
Kolektívne odovzdávané vstupné informácie o
➢ type azylového zariadenia, v akom sa žiadateľ nachádza, aký je hlavný cieľ pobytu,
informovanie o pravidlách jeho fungovania;
➢ časoch, kedy sa podáva jedlo, organizovania jednotlivých aktivít (napr. výučba
jazyka), dostupnosti napr. sociálneho pracovníka, kultúrneho mediátora, lekára,
psychológa, právnika či o čase nočného kľudu.
 V prípade časov si treba uvedomiť, že koncept času môže byť v jednotlivých
kultúrach odlišný od nášho (presný a približný/orientačný čas). Preto je vhodné
v rámci kultúrnej orientácie vysvetľovať koncept času v európskom kontexte. Viac
o kultúrnej orientácii je uvedené v podkapitole č. 3.3 tohto materiálu.
➢ predstavenie zamestnancov azylového zariadenia a organizácií pôsobiacich
v azylovom zariadení: kompetencie, aktivity, ktoré organizujú;
➢ oboznámenie sa s priestorom azylového zariadenia, kde sa nachádza:
ambulancia, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, spoločenská miestnosť, priestor pre
voľnočasové aktivity a priestory vhodné pre deti, zamestnanci azylového zariadenia
spolu s ich kompetenciami, kancelária mimovládnej organizácie;
 Prax ukázala, že informácie o tom, kedy, kde a s čím môžu žiadatelia kontaktovať
jednotlivých zamestnancov azylového zariadenia je potrebné poskytovať
opakovane.
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➢ v prípade potreby vysvetlenie používania zariadení: toalety, sprchy, kuchynských
spotrebičov, práčky, prípadne iného technického vybavenia;
➢ varovania/oznámenia: upozornenie na zmeny obvyklého režimu azylového
zariadenia v dôsledku sviatkov, karanténnych opatrení, oznámenia o opatreniach
v prípade výnimočných situácií;
➢ iné: informácie týkajúce sa zdravia, hygieny, školskej dochádzky, možnosti zapojenia
sa do aktivačných prác a pod.
 V záchytnom tábore sa osvedčilo pridanie informácií aj o pobytových táboroch
formou nástenky. Je to preto, lebo žiadatelia sa zaujímajú o to, kam budú
presunutí zo záchytného tábora, ako pobytové tábory vyzerajú. Tento spôsob
prezentovania informácií zvolili sociálni pracovníci preto, lebo žiadatelia sú po
príchode často zmätení, unavení a po odovzdaní prvotných informácií z nich
mnohé zabudnú. Takto sú informácie dostupné permanentne na viditeľnom
mieste. Súčasťou tematických násteniek o pobytových táboroch sú fotografie,
základné údaje a mapa, kde sa azylové zariadenia v rámci Slovenskej republiky
nachádzajú, čiže odpovede na najčastejšie otázky žiadateľov.
Individuálne odovzdávané informácie
Takto odovzdávané informácie sú tie, ktoré sú relevantné v kontexte aktuálnej situácie
konkrétneho žiadateľa, napríklad tehotnú žiadateľku je nutné informovať o dostupnosti
špecializovanej zdravotnej starostlivosti, žiadateľov – rodičov o starostlivosti o maloleté
deti v slovenskom právnom a kultúrnom kontexte, o možných ďalších krokoch v prípade
podozrenia na obchodovanie s ľuďmi, domáce násilie a pod.
❖ Načasovanie informácií
Informácie o základných aspektoch pobytu v azylovom zariadení pre žiadateľov
(jedlo, bezpečnosť, ubytovanie, táborový poriadok atď.) by sa mali poskytovať ihneď
alebo čo najskôr po príchode do zariadenia. Podrobnejšie informácie prispôsobené
individuálnym potrebám
(adresy pomáhajúcich organizácií, dostupnosť
zdravotníckych špecialistov, atď.) možno poskytnúť aj v neskoršej fáze (v závislosti od
naliehavosti prípadu).
❖ Spôsoby informovania
➢ Pasívnym spôsobom: letáky, brožúry, piktogramy, nástenky.
➢ Aktívnym spôsobom: individuálne a skupinové stretnutia.
Odovzdávanie informácií žiadateľom s jazykovou bariérou si vyžaduje spoluprácu
s tlmočníkom. Vzhľadom na možné zdieľanie pre žiadateľa citlivých informácií, je
nevyhnutné, aby tlmočník dodržiaval zásady tlmočenia obdobne ako pri tlmočení počas
azylového pohovoru.
Profesionálny tlmočník musí napríklad zachovávať neutrálnosť. Nemení obsah toho,
čo počuje. Je nezaujatý. Tlmočník nesmie za žiadnych okolností zverejniť informácie ani
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opakovať ústne a/alebo písomné vyjadrenia, ktoré sa dozvedel počas výkonu svojho
povolania.
V mnohých spoločnostiach, kultúrach, sa nepatrí hovoriť o duševných chorobách a
ľudia, ktorí takýmito chorobami trpia, sú nezriedka zraňovaní aj nezáujmom spoločnosti.
Ak takáto situácia existuje v spoločnosti, z ktorej žiadateľ pochádza, môže to byť jeden z
dôvodov jeho odmeraného vzťahu aj k samotnému tlmočníkovi či jeho uprednostňovaniu
tlmočenia cez rodinného príslušníka.
Aj keď sa tlmočníkovi, na základe jeho vzdelania a získaných skúseností, môže
podariť získať si dôveru žiadateľa, skutočnosť, že pochádza z rovnakej spoločnosti,
krajiny ako žiadateľ, predstavuje zvyčajne hlavný dôvod pre jeho odmietanie.17
Do úvahy je potrebné brať aj to, že odovzdávanie informácií pre žiadateľov
s osobitnými potrebami, napr. pre nevidiacich alebo nepočujúcich, negramotných
žiadateľov, deti, a pod. si vyžaduje špecifický prístup.
Negramotní žiadatelia:
➢ V azylových zariadeniach sú uprednostňované grafické znaky alebo obrázky, ktoré sú
zrozumiteľné, bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie či úroveň jazykových znalostí.
 Prax ukázala, že je potrebné sa zároveň uistiť, či žiadatelia daným piktogramom
a obrázkom skutočne rozumejú v zmysle ich pôvodného významu, berúc do úvahy
napríklad kultúrne rozdiely. Treba mať na pamäti aj to, že niektorí žiadatelia, aj
keď nie sú negramotní, nemusia poznať latinskú abecedu/majú jazykovú bariéru.
V ich prípade, ak nie je k dispozícii tlmočník, sa tiež uprednostňuje informovanie
prostredníctvom piktogramov.
 Jedna z osvedčených aktivít pri kultúrnej orientácii a zisťovaní úrovne základného
porozumenia európskej kultúry je práca s piktogramami. Psychologička
spolupracujúcej mimovládnej organizácie za pomoci prekladateľa žiadateľom
zadala dokument s asi 30 obrázkami znázorňujúcimi rôzne symboly, značky, ale
aj povolania. Medzi ne patrili napr. symboly: spravodlivosti a práva (váhy a
sudcovské kladivko), symboly spojené s praktickým životom (napr. prať pri max
30 stupňoch; ručné pranie a pod. ), symboly spojené s orientáciou v priestore
(značka exit, zaboč vpravo a pod.) a v neposlednom rade symboly, ktoré
charakterizujú náboženstvá (kostol, kríž, ruženec a pod.) alebo povolania
(baletka, moderátor, vinár, kňaz). Účelovo boli vyberané také povolania, ktoré sú
kultúrne podmienené. Žiadatelia sa pri určovaní odpovedí líšili v závislosti od
svojho pôvodu a vzdelania. Citeľný rozdiel bol medzi žiadateľmi z mesta a vidieka,
rovnako boli silné rozdiely medzi žiadateľmi z Afganistanu a Iránu. Žiadatelia
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UNHCR: Osobitosti tlmočenia v azylovom konaní, http://www.minv.sk/?azyl-migracia&subor=343584, Budapešť: 2010
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mali výrazný problém pri určovaní abstraktných symbolov ako spravodlivosť,
právo. Rovnako tak mali problém so symbolmi, s ktorými sa nestretli vo svojej
kultúre (kňaz, vinár a pod.). Zaujímavé bolo zistenie, že mnohí žiadatelia neboli
schopní pomenovať povolanie "baletka" s vysvetlením, že u nich takéto povolanie
a divadlo ako také neexistuje.
Nevidiaci alebo nepočujúci žiadatelia:
➢ V prípade nevidiacich žiadateľov je potrebné podať informácie ústne v jazyku,
ktorému žiadateľ rozumie. Pri podávaní informácií je nutné popísať napr. polohu
kancelárie sociálneho pracovníka vzhľadom k bodom, ktoré má nevidiaci osvojené,
napr. „kancelária sociálneho pracovníka je oproti izbe, kde ste ubytovaný“,
sprevádzať osobu po zariadení najmä pri zoznamovaní sa s prostredím. Informácie
podávané ústne sú formulované čo najjednoznačnejšie. V prípade nepočujúcich
žiadateľov sociálny pracovník kontaktuje odborníka na znakovú reč.
➢ Vo všeobecnosti, keď do azylového zariadenia prichádza žiadateľ s fyzickým alebo
mentálnym postihnutím, zdravotný personál azylového zariadenia v prípade potreby
odporúča kontaktovanie špecifických odborníkov z prostredia mimo azylových
zariadení.
❖ Dostupnosť informácií pre ďalších špecificky zraniteľných žiadateľov
Dostupnosť informácií je ďalším dôležitým aspektom, ktorý sociálny pracovník musí
pri odovzdávaní informácií zvážiť. V praxi sa to týka najmä:
➢ obetí rodovo podmieného násilia (GBV – z angl. gender based violence)
➢ obetí mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM – female genital mutilation),
➢ osôb (LGBTI – skratka z angl. lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual and
intersex)
Žiadatelia s rôznymi typmi zraniteľností nemusia byť schopní otvorene sa pýtať
alebo vyhľadávať určitý druh informácií či ich s niekým zdieľať. Môže to byť spôsobené
prítomnosťou iných rodinných príslušníkov alebo obyvateľov zariadenia, ktorí
pochádzajú z tej istej krajiny pôvodu a ktorých sa žiadatelia obávajú.
Prevládajúce normy v mnohých krajinách/kultúrach môžu spôsobiť, že osoby, ktoré
hľadajú tento druh informácií, môžu ostatní, hlavne v rámci rodiny alebo komunity,
vnímať ako „narušovateľov noriem“. Osoby LGBTI pri hľadaní pomoci riskujú, že
nechcene odhalia svoju pravú identitu ostatným žiadateľom. Porušenie tradičných
noriem „správania sa“ môže viesť k „sankciám“ od členov rodiny alebo komunity:
zahanbovanie, stigmatizácia, pokračujúce násilie, hrozby atď., dokonca aj informovanie
iných kontaktov v krajine pôvodu. Tieto osoby sú preto v zraniteľnom postavení tak
v krajine pôvodu, ako aj v prijímajúcej krajine.
 Z praxe sa osvedčilo sprístupňovanie informácií o pomáhajúcich organizáciách,
krízových centrách atď. bez nežiaducich pohľadov. Napríklad ženy, ktoré sú
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obeťami rodovo podmieneného násilia alebo mrzačenia pohlavných orgánov,
môžu mať potrebné informácie zverejnené v priestoroch používaných výhradne
ženami (v sprchách, na toaletách).
Citlivé informácie sa odovzdávajú aj osobne, ak je možné zabezpečiť súkromie.
Pre úplnosť uvádzame ešte ďalšie odporúčania a pozorovania z praxe, týkajúce sa
informovania žiadateľov:
 Žiadateľov môže zmiasť, ak im je odovzdaných naraz priveľa informácií. Je vhodné
ich vysvetliť čo najstručnejšie a najjasnejšie a povzbudiť žiadateľov, aby sa v
prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok obrátili na príslušných
zamestnancov azylového zariadenia, v ktorom sú ubytovaní;
 Odovzdávané informácie musia byť aktuálne a presné;
 Žiadatelia často nerozlišujú medzi kompetenciami jednotlivých zamestnancov.
Preto je im vhodné počas informačného stretnutia opakovať, ktorý
zamestnanec/organizácia je za čo zodpovedný/á;
 Poskytovanie určitých informácií je výlučne zodpovednosťou na to poverených
osôb. Je nežiaduce poskytovať informácie, aj keď o nich existuje vedomosť, napr. o
zdravotnom stave, výsledku azylového konania atď., aj keď o to žiada samotný
žiadateľ alebo jeho rodinní príslušníci. Vždy je potrebné ich nasmerovať na
zodpovednú osobu;
 Žiadatelia sa veľmi často pýtajú na rovnakú záležitosť rôznych zamestnancov, aby
si overili získané informácie, prípadne dúfajú, že od niekoho iného dostanú
odpoveď, ktorá je bližšia k ich očakávaniam. Poskytovanie protichodných
informácií žiadateľom je zavádzajúce, spôsobuje zmätok a znižuje dôveru
žiadateľov voči zamestnancom azylového zariadenia, prípadne môže vyústiť do
konfliktných situácií. Je preto potrebné sa uistiť, že všetci zamestnanci poskytujú
rovnaké informácie, prípadne ak o nich nemajú vedomosť, sú schopní žiadateľa
nasmerovať na osobu, ktorá je kompetentná požadovanú informáciu poskytnúť.
3.1.3 Zreálňovanie očakávaní žiadateľov
Ďalšou úvodnou aktivitou, ktorú sociálny pracovník realizuje so žiadateľmi, je
zreálňovanie ich očakávaní. Táto aktivita je úzko previazaná s kultúrnou orientáciou.
Tento proces je však potrebné iniciovať čo najskôr, mal by patriť k tým aktivitám, ktoré
prebiehajú už počas úvodných fáz pobytu žiadateľov v azylovom zariadení.
Cieľom je, aby žiadateľ mal objektívne a pravdivé informácie, vyhol sa prípadným
sklamaniam, frustrácii, ktoré sa môžu vyhrotiť do konfliktných situácií.
Žiadatelia prichádzajú do prijímajúcej krajiny so zmiešanými pocitmi. Na jednej
strane majú obavy, pokiaľ ide o ich budúcnosť, na druhej strane sú často plní nádeje a
očakávaní, založených na nepravdivých alebo neúplných informáciách z médií, sociálnych
sietí, od známych, rodinných príslušníkov či prevádzačov, ako aj iných žiadateľov
v azylovom zariadení. Očakávania žiadateľov sa netýkajú iba pobytu v prijímajúcej
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krajine, ale aj pobytu v azylových zariadeniach a azylového konania (dĺžka azylového
konania, možnosť zamestnať sa). Nie je nezvyčajné, že pred odchodom z krajiny pôvodu
sú žiadateľom ukazované časopisy s fotkami bazénov a veľkými rodinnými domami,
ktoré ich majú automaticky čakať po príchode do Európy.
V praxi predstavuje prvý krok v procese zreálňovania očakávaní získanie dôvery
žiadateľov, inak budú mať ťažkosti uveriť tomu, čo im je povedané.
 Sociálni pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach sa pomerne často
stretávajú s tým, že žiadatelia sú počas prvotných kontaktov nedôverčiví, až
neprístupní (viď podkapitola 3.1.1). V praxi sa osvedčilo priblížiť sa k nim cez
témy, o ktoré prejavujú záujem, napr. v záchytnom tábore bol žiadateľ, ktorý hral
na hudobný nástroj a sociálny pracovník s ním teda nadviazal kontakt tak, že mu
vysvetlil hudobnú teóriu nôt. Tým si postupne u neho vybudoval aj dôveru.
Všeobecne sa dôvera získava tým, že je sociálny pracovník autentický, poskytuje
overené a pravdivé informácie, je empatický a spravodlivý voči potrebám
a požiadavkám žiadateľa.
Je potrebné si uvedomiť, že základom všetkých očakávaní je zmes predstáv,
predsudkov, nesprávnych informácií a kultúrnych či sociálnych „nastavení“, ktoré si
žiadatelia prinášajú so sebou z krajiny pôvodu. Mať o nich vedomosť alebo aspoň
približnú predstavu môže pomôcť pochopiť, odkiaľ pramenia tieto očakávania. V ďalších
rozhovoroch so žiadateľom by sa mal sociálny pracovník preto o týchto predstavách so
žiadateľom rozprávať a zreálniť ich so skutočnosťou.
Žiadatelia sú často sklamaní alebo dokonca nahnevaní, keď nepočujú
odpoveď/informáciu, ktorú očakávali. Keď sa počiatočný šok zmierni, je vhodné
žiadateľov uistiť, že vo väčšine prípadov sú veci lepšie, ako sa zdá na prvý pohľad, a to, čo
môžu v prijímajúcej krajine nájsť, je bezpečie. Napriek tomu, že to môže byť ťažké (zložitá
situácia žiadateľa alebo je sociálny pracovník citovo manipulovaný), je nutné byť
maximálne úprimný a vyhnúť sa sľubom.
Nerealistické očakávania sa často týkajú aj samotného ubytovania v azylových
zariadeniach a poskytovaných služieb, preto je potrebné nájsť rovnováhu medzi
potrebami žiadateľov a možnosťami Slovenskej republiky, resp. možnosťami
zamestnancov a azylového zariadenia.

3.2 Pozorovanie a rozhovor
Medzi základné metódy sociálnej práce využívané v azylových zariadeniach patria:
➢ pozorovanie a
➢ rozhovor
Rozhovor a pozorovanie sú esenciálnymi nástrojmi pre sociálneho pracovníka: s ich
pomocou získava potrebné informácie aj o prípadných zraniteľnostiach, čo využíva pre
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vypracovanie tzv. sociálneho profilu osobnosti žiadateľa. Získané informácie používa aj
pri plánovaní ďalších aktivít so žiadateľmi či prípadné intervencie.
❖ Cieľom týchto aktivít je:
➢ lepšie spoznanie osoby žiadateľa;
➢ získanie potrebných informácií za účelom zmapovania zraniteľnosti, potrieb, silných
a slabých stránok žiadateľa, prípadnej patológie;
➢ získanie informácií potrebných pre vypracovanie sociálneho profilu osobnosti
žiadateľa, ako nástroja na identifikáciu zraniteľných osôb či osôb so špeciálnymi
potrebami;
➢ prognózovanie ďalšej práce so žiadateľom;
➢ odovzdanie a výmena potrebných informácií, diagnostika problémov a poradenstvo
(podrobnejšie viď bod č. 5).
3.2.1 Pozorovanie
❖ Zámerné pozorovanie:
➢ je jedna z najstarších a základných metód skúmania okolitého diania. Je to zber
informácií založený na zámernom, systematickom a organizovanom sledovaní
vonkajších prejavov osobnosti a jej správania. Pri jeho realizovaní je potrebné si
stanoviť cieľ a plán pozorovania.
Sociálny pracovník pri pozorovaní venuje pozornosť najmä:
➢ rečovému prejavu - zrozumiteľnosť podávania informácií je pre sociálneho
pracovníka veľmi dôležitá informácia, nakoľko pracuje so žiadateľmi, ktorí
prichádzajú z rôznych krajín – ide hlavne o zistenie úrovne znalosti jazyka;
➢ vonkajším prejavom - potenie, chvenie, schopnosť udržať očný kontakt;
➢ motorickým prejavom - nepokoj, gestikulácia, pohyb rôznych častí tela;
➢ emočnému stavu žiadateľa - temperament, striedanie nálad, netrpezlivosť,
výbušnosť;
➢ spôsobu interakcie s inými žiadateľmi a so zamestnancami azylového zariadenia;
➢ patologickým prejavom v správaní – osobnostným, bezpečnostným.
Pozorovanie niekedy prebieha „nezúčastnene“, kedy sociálny pracovník pozoruje
žiadateľov „zvonka“, bez zapojenia sa do aktivity, ktorej sa venujú, prípadne „zúčastnene“,
kedy je súčasťou skupiny, ktorú pozoruje čiže je priamo zapojený do danej aktivity so
žiadateľmi. Zo vzájomných interakcií žiadateľov, prípadne neverbálnych prejavov voči
sebe navzájom a osobe sociálneho pracovníka je možné „poskladať“ významnú časť
celkového obrazu o stave žiadateľa.
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Pozorovanie je veľmi dôležitým a nezriedka aj jediným nástrojom najmä vtedy, keď
ide o žiadateľov s jazykovou bariérou alebo v úvodnej fáze pobytu v azylovom zariadení,
kedy si ešte nestihli vytvoriť taký vzťah k sociálnemu pracovníkovi, ktorý by bol
postačujúci na to, aby s ním viedli hlbší rozhovor.
Pozorovanie v azylových zariadeniach zahŕňa aj všímanie si, v akom stave má
žiadateľ izbu, ako sa stará o svoj zovňajšok a hygienu, k akým aktivitám inklinuje.
K tomu, aby sme ilustrovali užitočnosť tejto metódy v praxi, uvádzame niekoľko
príkladov:
 V záchytnom tábore majú sociálni pracovníci k dispozícii len obmedzený časový
rámec na pozorovanie žiadateľov, obyčajne sú to maximálne 3 až 4 týždne. Za ten
čas nie je vždy možné zachytiť dlhodobejšie zmeny v prejavoch. V pobytových
táboroch, kde žiadatelia zotrvávajú až do právoplatného ukončenia azylového
konania, býva často pozorované, že žiadatelia, ktorí na prvý pohľad neprejavujú
žiadny druh zraniteľnosti, postupom času začnú vykazovať rôzne špecifické
prejavy, napr. ťažkosti s osobnou hygienou, sklony zhromažďovať nepotrebné
predmety na svojich izbách, nevychádzajú zo svojej izby a nenadväzujú kontakt
s okolím, vymedzujú sa voči ostatným žiadateľom, sú náladoví – dni, kedy sú veľmi
dobre naladení, sa striedajú s dňami, kedy sú utiahnutí, viditeľne podráždení
a pod. Všetky tieto prejavy sú pre sociálnych pracovníkov signálom, že u žiadateľa
môže ísť o zraniteľnosť vyplývajúcu z frustrácie alebo psychických problémov.
(Napr.: chlapec, ktorý komunikoval vždy s úsmevom na tvári, využíval daždivé
počasie na to, aby sa chodil von vyplakať do dažďa, či prvotne veselé príbehy
žiadateľa sa neskôr premenili na nereálne zážitky a predstavy vyplývajúce zo
psychických problémov.)
3.2.2 Rozhovor
Rozhovor žiadateľa so sociálnym pracovníkom môže byť riadený a neriadený.
 Pred začatím rozhovoru je potrebné dôkladne zvážiť kultúrne aspekty takejto
komunikácie a byť si vedomý, že v určitých kultúrach napr. muž a žena bežne
spolu nekomunikujú, nepozerajú si do očí alebo si napr. nepodávajú ruky na
privítanie.
 Pri komunikácii so žiadateľom sa osvedčilo, ak má sociálny pracovník pochybnosti
o tom, ako je táto komunikácia vnímaná zo strany žiadateľa, nahlas o tom hovoriť
– „Predpokladám, že u Vás nie je bežné, ak Vám žena pri rozhovore pozerá priamo
do očí, avšak tu to tak bežne funguje. Je pre Vás v poriadku, ak s Vami budem takto
hovoriť?“
Pri neriadenom rozhovore ide o voľne prebiehajúci rozhovor (napr. pri bežných,
každodenných interakciách so žiadateľmi).
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V prípade riadeného rozhovoru ide o zámernú organizovanú komunikáciu, ktorú
usmerňuje sociálny pracovník, aby sa žiadateľ držal problému/témy. Sociálny pracovník
dáva žiadateľovi primerané otázky, pomocou ktorých sa snaží získať čo najviac
informácií. Pri vedení rozhovoru je potrebné vyhýbať sa otázkam, ktoré súčasne
navádzajú na odpoveď, pýtaniu sa viacerých otázok naraz (môže sa stať, že žiadateľ, ktorý
je zahltený množstvom otázok zodpovie len jednu), predpokladaným (reflektujúcim naše
predpoklady o žiadateľovi, keďže tie naznačujú to, čo si myslíme my a nevedú k zisteniu
toho, čo potrebujeme) a hypotetickým otázkam (keďže tieto generujú hypotetické
odpovede).
 V praxi je veľmi bežný jav, keď žiadatelia neodpovedajú úprimne, ale namiesto
toho sa snažia sociálnemu pracovníkovi dať takú odpoveď, o ktorej oni sami
predpokladajú, že s ňou bude spokojný. Pri rozhovoroch o tom, ako si predstavujú
svoju budúcnosť, väčšina odpovie, že chcú zostať v Slovenskej republike, naučiť sa
jazyk a pod., pritom majú v úmysle pokračovať v ceste do nimi preferovanej
krajiny.
Často sa stáva, že žiadatelia vedú rozhovory a odpovedajú na otázky s vierou, že
prostredníctvom sociálnych pracovníkov alebo kultúrnych mediátorov sa tieto
informácie dostanú právnym zástupcom a rozhodovačom, čo reálne týmto
spôsobom nefunguje. Sociálni pracovníci a kultúrni mediátori pracujúci so
žiadateľmi tieto skutočnosti berú pri rozhovore do úvahy.
Je veľmi dôležité, aby sociálny pracovník počas rozhovorov so žiadateľmi aplikoval
aktívne počúvanie. Charakterizované je tým, že sociálny pracovník je sústredený na
žiadateľa, udržiava s ním očný kontakt, kladie objasňujúce otázky, aby si spresnil, čo mu
povedal a overuje si či to pochopil správne. Ak nie, dá žiadateľovi priestor pre opätovnú
formuláciu. Toto je obzvlášť dôležité práve v prípade cieľovej skupiny, s ktorou sociálni
pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach pracujú.
Pri prvom kontakte, keď ešte žiadateľ dobre nepozná sociálneho pracovníka, je
obzvlášť potrebné prejaviť rešpekt voči žiadateľovmu súkromiu, a teda v konverzácií
prevládajú všeobecné otázky ako napríklad: vek, rodinné a sociálne zázemie žiadateľa. Pri
komunikácii sú veľmi dôležité aj prejavy neverbálnej komunikácie zo strany sociálneho
pracovníka.
 Na inšpiráciu uvádzame príklad, ktorý je možné využiť v praxi: na vstupných
dverách do kancelárie sociálneho pracovníka môžeme vyvesiť myšlienku, motto,
ktoré by mohlo podnietiť dôveru, vyvolať pocit prijatia.
Žiadateľ pri úvodných stretnutiach od sociálneho pracovníka získava základné
informácie (viď podkapitolu 3.1.2) všeobecné informácie o azylovom konaní. Dôležité je
hneď na začiatku žiadateľovi objasniť úlohu sociálneho pracovníka v azylovom
zariadení, vytvoriť pocit dôvery a uistiť žiadateľa, že sa na sociálneho pracovníka
môže v prípade záujmu kedykoľvek obrátiť.
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 Zo skúseností sociálnych pracovníkov pôsobiacich v azylových zariadeniach
vyplýva, že si žiadatelia vážia slušné správanie a prejavenie úcty, ponúknuté
miesto na usadenie počas rozhovoru, prípadne podanie ruky pri zoznámení sa,
avšak s ohľadom na rešpektovanie kultúry, v ktorej sa ruka nepodáva), vykanie
(týka sa to najmä žiadateľov, ktorí ovládajú slovenský jazyk). Ak sa žiadateľ
domnieva, že ho sociálny pracovník rešpektuje, snaží sa mu rozumieť a akceptuje
ho, zvyšuje to šancu na vytvorenie pozitívneho profesionálneho vzťahu, ako aj
ochotu žiadateľa k otvoreniu sa pred sociálnym pracovníkom a k rozhovoru aj na
osobné či citlivé témy.
 Sociálni pracovníci sa často stretávajú s tým, že žiadatelia ich spočiatku považujú
za osoby, ktoré sa snažia získať informácie pre migračný úrad a že tieto
informácie ovplyvnia ich azylové konanie, čo má vplyv na budovanie dôvery
a otvorenú komunikáciu zo strany žiadateľa. Vhodné je aj viackrát zdôrazniť, že
sociálni pracovníci majú iné kompetencie, než vstupovať do azylového konania.
Na skrátenie času potrebného na vybudovanie dôvery si napr. v Pobytovom tábore
Opatovská Nová Ves v rámci možností kultúrni mediátori oddelili priestor pre
vybavovanie administratívnych a formálnych záležitostí, od prostredia na
neformálne rozhovory pri káve, čaji, spoločenských hrách, tvorivých aktivitách.
Pri ďalších stretnutiach so žiadateľmi ide v prípade riadených rozhovorov väčšinou o
nasledujúce typy:
Poradenský rozhovor - orientácia v novej životnej situácii, pracovné a sociálne
poradenstvo (bližšie podkapitole č. 3.5).
Diagnosticko–terapeutický rozhovor – v kontexte práce so žiadateľmi je v tomto
prípade cieľom zistiť problémy a očakávania žiadateľa a ich príčiny, poskytnúť
žiadateľovi dostatok priestoru, aby vyjadril všetky svoje myšlienky, postoje a informovať
o možných riešeniach na zmiernenie alebo odstránenie daného problému.
 Sociálni pracovníci sa nezriedka stretávajú s tým, že žiadatelia od nich pasívne
očakávajú riešenie ich problémov. Cieľom pohovoru zameraného na pomoc pri
riešení problémov nie je rozmýšľať namiesto žiadateľa, ale mu načrtnúť rôzne
možnosti, ktoré za danej situácie má, ale ktoré on sám z rôznych dôvodov nemusí
vidieť. Z praxe vyplynulo, že je potrebné jasne zdôrazniť, že zodpovednosť za ich
vlastné rozhodnutia nesú oni sami a nie sociálny pracovník. Povinnosťou
sociálneho pracovníka je poskytnúť pravdivé a realistické informácie, ktoré sú
nápomocné pre žiadateľove rozhodnutie.
 Výzvou pri práci so žiadateľmi je odolať vlastnej potrebe ich „odbremenenia“, keď
je pre sociálneho pracovníka alebo kultúrneho mediátora vybavenie konkrétnej
záležitosti pre žiadateľa jednoduchšie a časovo efektívnejšie, ako zachovať si
pozíciu „informátora, asistenta“ – a vedenie k svojpomoci. Napr. pri vybavovaní
záležitostí súvisiacich s Western Union (medzinárodné zasielanie a prijímanie
peňazí), odoslanie listu/balíka na pošte, cesta do mesta,... Kvôli jazykovej bariére,
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gramotnosti a povahe žiadateľov je oveľa náročnejšie vysvetliť postup, ako im
podobné záležitosti priamo vybaviť.
Veľmi dôležitým faktorom, ktorý treba pri práci s cudzincami vziať do úvahy, je ich
jazyková vybavenosť. Ako je spomenuté v úvode tohto materiálu, množstvo žiadateľov ju
nemá na takej úrovni, ktorá by umožňovala komunikovať zložitejšie témy, prípadne také,
pri ktorých je skutočne dôležité, aby ich žiadateľ dobre pochopil (napríklad táborový
poriadok, cestu na migračný úrad za účelom absolvovania pohovoru, informácie
o presune do integračného projektu a i.). Sociálni pracovníci preto musia vedieť
improvizovať.
 V praxi sa osvedčili nasledujúce riešenia:
•

poprosiť o pomoc iného žiadateľa, ktorý ovláda daný jazyk, ako aj jazyk,
ktorým sociálny pracovník komunikuje. Tu je potrebné byť veľmi opatrný
a brať do úvahy viaceré faktory, ako napríklad či si žiadatelia navzájom
dôverujú, či je žiadateľ – tlmočník schopný správne prekladať aj v zamýšľanom
význame a pod.;

•

použitie programu Google Translator, najlepšie v kombinácii s obrázkovými
slovníkmi, ako sú napr. bilingválne, či viacjazyčné ilustrované slovníky a pod.;

•

osvedčeným pracovným nástrojom sú aj kompetenčné kartičky. Tento nástroj
napomáha pri mapovaní zručností, kvalifikácií a pracovných skúseností
žiadateľa. Kompetenčné kartičky boli vytvorené v Nemecku v roku 2015.
Farebne odlíšené kartičky sú usporiadané v boxe do 4 oblastí: sociálnych,
osobných, technických a metodických zručností. Každá zručnosť je
ilustrovaná obrázkom a opísaná jednoduchou vetou, pričom kartičky sú
preložené do siedmych jazykov (nemecky, francúzsky, rusky, arabsky, turecky,
perzsky a tigrinsky). Takáto forma práce so žiadateľmi sa osvedčila
z viacerých dôvodov: umožňuje prístup ku žiadateľovi bez ohľadu na jeho
znalosť anglického jazyka, kartičky sú zrozumiteľné a ľahko použiteľné. Ide
o interaktívny proces – žiadateľ a sociálny pracovník. Tento spoločne strávený
čas so žiadateľom umožňuje sociálnemu pracovníkovi získať nové
informácie, o ktorých by sa žiadateľ pravdepodobne nezmienil. Je to aktivita,
ktorú sociálny pracovník môže predstaviť žiadateľovi a ten sa dobrovoľne
rozhodne či mu takýto spôsob komunikácie vyhovuje alebo nie. Táto metóda je
použiteľná aj pri iných formách práce so žiadateľmi s jazykovou bariérou.
(Viac na: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/careers-viacompetences/project-news/immigration-counseling-for-adult-immigrants,
kde je možné si kartičky aj stiahnuť.)
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 Použitie kompetenčných kartičiek
sa napr. v Záchytnom tábore
Humenné veľmi osvedčilo u 23ročného žiadateľa z Iránu, ktorý
opakovane žiadal o udelenie
azylu. Po príchode do azylového
zariadenia pôsobil depresívne,
sklamane,
smutne, ale chcel
komunikovať, jednoducho nebyť
sám. V rámci rozhovoru mu bola
ponúknutá možnosť komunikácie
prostredníctvom kartičiek, s čím
súhlasil. Ako je spomenuté v texte
vyššie, v balení sa nachádzajú
kartičky týkajúce sa rôznych
oblastí. Na začiatok spolupráce sa sociálni pracovníci zamerali na oblasť záujmov,
vybrali kartičky s príslušnou farbou a vyzvali žiadateľa, aby si sám zvolil to, o čom
chce rozprávať. Tým, že bol komunikatívny, sám inicioval rozhovor. U žiadateľa
bolo pozorované, že kartičky boli pre neho zrozumiteľné a bezproblémovo
reagoval na súvisiace otázky. Výhodou tejto formy práce s žiadateľom bolo tiež to,
že sociálny pracovník mohol pohotovo reagovať na odpovede žiadateľa a klásť
ďalšie súvisiace otázky. Uvedenému žiadateľovi sa aktivita natoľko páčila, že sa
dohodol so sociálnymi pracovníkmi na pravidelných stretnutiach. Veľkou výhodou
tohto nástroja je, že je k dispozícii kedykoľvek, nie je časovo limitovaný.
3.3 Kultúrna orientácia
Kultúrna orientácia je veľmi dôležitou aktivitou, nielen z hľadiska čo najrýchlejšieho
a úspešného začlenenia sa osoby s udelenou medzinárodnou ochranou do spoločnosti, ale
aj z hľadiska žiadateľov, ktorí ešte len čakajú na výsledok azylového konania. Nezávisle
od jeho výsledku im znalosti, ktoré nadobudnú, môžu pomôcť predísť
nepochopeniu, nedorozumeniam a získať vyššiu mieru samostatnosti. Žiadatelia počas
azylového konania mávajú pocity úplnej straty kontroly nad smerovaním svojho života,
sú stavaní „pred hotové veci“, týka sa to napr. ich ubytovania a stravy, ako aj ďalších
aspektov praktického života. S kultúrnou orientáciou je preto potrebné začať čo najskôr,
a teda už v azylových zariadeniach. Bez ohľadu na to či žiadateľ nakoniec získa alebo
nezíska medzinárodnú ochranu, sa očakáva, že aj počas azylovej procedúry bude
rešpektovať socio-kultúrne prostredie Slovenskej republiky. Aktivity súvisiace
s prípravou na integráciu žiadateľov zahŕňajú:
➢ zreálnenie predstáv žiadateľov o živote na Slovensku a v Európe;
➢ informovanie o rôznych aspektoch života na Slovensku, kultúre a jazyku,
očakávania a povinnosti, ktoré vyplývajú z legislatívy (rovnosť mužov a žien,
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povinná školská dochádzka, zákaz fyzických trestov či rešpektovanie práv
zvierat...);
➢ nácvik praktických zručností (písanie životopisu, zorientovanie sa v používaní
hromadnej dopravy a ďalšie).
❖ Cieľom týchto aktivít je:
➢ umožniť žiadateľom spoznať realitu každodenného života na Slovensku a lepšie
pochopiť kultúru prijímajúcej krajiny;
➢ zadefinovať jasné očakávania, aké majú žiadatelia práva, povinnosti a možnosti
vzhľadom na platnú legislatívu;
➢ podaním potrebných informácií napomôcť žiadateľom preklenúť kultúrne odlišnosti;
➢ podporiť samostatnosť žiadateľov.
Migračný úrad pripravil pre žiadateľov a osoby s udelenou medzinárodnou
ochranou príručku s názvom Nový štart v Slovenskej republike18. Informácie
obsiahnuté v príručke poskytujú cudzincom žiadajúcim o udelenie azylu v Slovenskej
republike predovšetkým reálny obraz o našej krajine odrážajúci hodnoty krajiny, ako aj
isté „očakávania“ občanov Slovenskej republiky smerom k cudzincom. Sociálni pracovnici
a kultúrni mediátori využívajú spomínanú príručku ako pracovnú pomôcku a so
žiadateľmi o obsiahnutých témach komunikujú.
Obsahom príručky sú témy, ktoré sú relevantné ako pre žiadateľov, tak aj pre
osoby s udelenou medzinárodnou ochranou: azylové konanie, pobyt v azylových
zariadeniach, predstavenie Slovenska všeobecne (základné geografické údaje, národnosti
a menšiny žijúce na území Slovenskej republiky, kultúra a zvyky, národné jedlá),
zamestnanie, finančné záležitosti a nákupy, ubytovanie, zdravotná starostlivosť,
vzdelanie a ďalšie, príručku dopĺňa praktický zoznam najnutnejších telefónnych čísiel
(núdzové volania).
Sociálni pracovníci sa snažia komunikovať so žiadateľmi každú z tém, avšak sústredia
sa prioritne na tie praktické (napr. práca, financie) a na kultúrne rozdiely.
V záchytnom tábore Humenné, z praktického hľadiska, ako aj pre časovú
obmedzenosť sa kladie dôraz na témy týkajúce sa azylového konania a žiadatelia sú
pripravovaní na presun do pobytových táborov. Sú im predstavené jednotlivé kroky
konania, vysvetlený ich účel a lehoty, je im vysvetlený táborový poriadok, sú im
predstavené osoby a organizácie, pôsobiace v azylovom zariadení spolu s ich
kompetenciami a režim v jednotlivých azylových zariadeniach. Informácie o pobytových
táboroch si môžu žiadatelia nájsť aj na nástenkách (viď. bod č. 1 – úvodné aktivity). Okrem
otázok týkajúcich sa samotnej azylovej procedúry, majú žiadatelia väčšinou otázky

18

http://www.minv.sk/?novy-start-v-sr
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týkajúce sa bývania,
a vierovyznania.

možnosti

zamestnania,

výšky

platov,

slobody

prejavu

V pobytových táboroch sú prioritnými okruhmi kultúrnej orientácie práca,
financie, ako aj vzdelanie a ubytovanie na Slovensku – tieto témy majú najväčší ohlas
aj medzi samotnými žiadateľmi. Dôležitými témami sú aj ostatné aspekty praktického
života, napr. zdravotná starostlivosť a kultúrne odlišnosti.
 Pri preberaní jednotlivých tém z príručky „Nový štart v Slovenskej republike“
v rámci kultúrnej orientácie sa u žiadateľov v azylových zariadeniach osvedčilo
„testovanie“ nadobudnutých znalostí v rôznych kvízoch, interaktívnou formou,
prípadne aj s drobnou vecnou odmenou.
❖ Financie a nákupy
 Vzhľadom na to, že mnohí žiadatelia majú obmedzené finančné prostriedky,
sociálni pracovníci sa často venujú téme finančnej gramotnosti: okrem príručky,
ktorej príslušná kapitola sa venuje práve tejto téme, je žiadateľom predstavený
prakticky návod, ako si môžu ušetriť peniaze rozumným nakupovaním. Je im
odporučené zostaviť si zoznam dôležitých a potrebných veci a sledovať
prostredníctvom letákov alebo on-line katalógov ceny produktov.
 Taktiež sú pri téme financií žiadatelia informovaní o povinných odvodoch
z pracovnej činnosti (zdravotné poistenie, do sociálnej poisťovne) a daniach, čo je
pre niektorých novinka, nakoľko pochádzajú z krajín, kde sa žiadne dane neplatia.
Sú poučení aj o potrebe zahrnúť tento typ výdavkov do mesačného rozpočtu.
V príručke sú uvedené aj praktické informácie o založení bankového účtu
a finančných transakciách.
❖ Práca
 Žiadatelia sú informovaní o rôznych typoch práce (najmä na dohodu, čiastočný
a plný úväzok, prijatie do zamestnania na dobu určitú a neurčitú, potrebné
náležitosti pre samostatné podnikanie) priemernej mesačnej a hodinovej mzde,
rozdieloch medzi hrubou a čistou mzdou. V prípade, že si nájdu prácu, aj
o povinnosti nahlásiť sa do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pre mnohých sú to
úplne nové, cudzie koncepty a vyžadujú si čas, aby plne pochopili ich dosah.
Žiadatelia, ktorí sa nezaujímajú o kultúrnu orientáciu, ani nemali možnosť skúsiť
si pravidelnú prácu ešte kým boli v azylovom konaní, sú v prípade presunu do
integrácie často zaskočení týmito skutočnosťami a majú väčšie ťažkosti ich prijať.
 Predstavené sú im rôzne povolania a požiadavky na uchádzača (vzdelanie, prax).
 Téma práce zahŕňa aj praktickú zložku: nácvik písania životopisu v európskom
formáte (v slovenskom aj v anglickom jazyku), vyhľadávanie práce (internetové
portály s pracovnými ponukami), príprava na pracovný pohovor. Zdôraznená je aj
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potreba dochvíľnosti (žiadatelia z rôznych kultúr majú odlišný koncept času od
európskeho), keďže táto je z hľadiska zamestnania veľmi dôležitá.
❖ Vzdelanie
 Žiadateľom sú podávané informácie o možnostiach štúdia. Z praktického hľadiska
je pri tejto téme prioritou žiadateľom vysvetliť proces uznávania
štúdia/praxe/dokladov z ich krajiny pôvodu. Sociálni pracovníci pri preberaní
tejto témy nezriedka čelia sklamaniu žiadateľov, ktorí tieto záležitosti vnímajú
ako „zbytočne prísne“, až „byrokratické“. Problémom je aj absencia dokladov
o dosiahnutom vzdelaní či praxi. To následne komplikuje aj pomoc pri hľadaní
vhodnej pracovnej pozície a pri zaradení sa na pracovný trh. Žiadatelia sú na
všetky tieto skutočnosti upozornení.
❖ Ostatné praktické záležitosti
 Vysvetlená je zdravotná starostlivosť, ubytovanie (v súvislosti s ubytovaním je
skloňovanou témou aj financovanie za pomoci hypotéky), cestovanie
(vnútroštátne, využívanie mestskej a medzimestskej dopravy, cestovanie do
zahraničia - aj keď počas azylového konania nie je možné – vysvetlené sú
podmienky, za akých je cestovanie možné v prípade udelenia medzinárodnej
ochrany), núdzové situácie, podmienky získania/uznávania vodičského preukazu.
Žiadateľom je poskytnutá informácia a pomoc pri používaní aplikácií
k cestovaniu (mapy, navigácia, cestovné poriadky).
❖ Kultúrne odlišnosti
 Sociálni pracovníci odovzdávajú žiadateľom informácie o spôsobe života na
Slovensku, zvykoch a mentalite, menšinách žijúcich na Slovensku, náboženstve,
najbežnejších jedlách a i. Ako dôležitá téma sa zo skúseností javí najmä
fungovanie rodiny, postavenie žien a celkovo dimenzie vzťahov medzi ľuďmi
opačného pohlavia.
Účasť na hodinách kultúrnej orientácie, práve tak ako aj účasť na hodinách
slovenského jazyka, je v súčasnosti založená na báze dobrovoľnosti. Záujem žiadateľov do
istej miery môže vypovedať o ich vnímaní Slovenska ako cieľovej krajiny a v prípade
udelenia medzinárodnej ochrany o ich integračnom potenciáli.
 Z praxe jednoznačne vyplynulo, že tí žiadatelia, ktorí sa ku kultúrnej orientácii
zodpovedne postavili a pravidelne navštevovali aj výučbu slovenského jazyka, boli
po presune do integračného projektu zorientovanejší.
Žiadatelia, ktorí po uplynutí 9 mesiacov od začatia azylového konania neobdržali
právoplatné rozhodnutie, sú oprávnení vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu. Ukazuje
sa, že tí z nich, ktorí si našli prácu ešte počas azylového konania, sú v prípade udelenia
medzinárodnej ochrany v integrácii zreteľne úspešnejší. Majú vybudované návyky,
pravidelný denný režim a sú jazykovo zdatnejší. Sociálni pracovníci v azylových
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zariadeniach preto vítajú a oceňujú snahu žiadateľov nájsť si zamestnanie a spolupracujú
s nimi pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície.
Okrem využívania príručky sú dôležité aj praktické spôsoby, ktorými možno
prijímajúcu krajinu predstaviť. Uvádzame viaceré z nich, prebiehajúce priamo
v azylových zariadeniach i mimo nich:
 žiadateľom s ukončenou povinnou karanténou v záchytnom tábore je ponúknutá
možnosť návštevy múzea a skanzenu v centre mesta;
 v záchytnom tábore, v rámci prezentácie kultúrnych reálií, žiadatelia vítajú aj
možnosť individuálnej výučby slovenského jazyka. Pre žiadateľov sú vopred
pripravené pracovné listy zamerané predovšetkým na základnú slovnú zásobu
a konverzáciu;
 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v pobytových táboroch
sú to poznávacie exkurzie na rôzne miesta Slovenska (Bratislava, Trnava, a i.), kde
majú žiadatelia okrem spoznávania kultúry a histórie, možnosť priamo zažiť
bežné fungovanie v meste, odpozorovať správanie ľudí, či precvičiť si slovenčinu;
 v spolupráci
s mimovládnou
organizáciou - výučba slovenského
jazyka
priamo
v azylových
zariadeniach pod vedením učiteľky
2-3-krát/týždenne. Žiadatelia sa
hodín
slovenského
jazyka
zúčastňujú na dobrovoľnej báze,
záujem je rôzny. Niektorí žiadatelia
sa obracajú na pracovníkov
v azylových zariadeniach s prosbou
o precvičovanie slovenského jazyka
aj mimo štandardných vyučovacích
Výučba slovenského jazyka v PT ONV
hodín. Sociálni pracovníci po
uplynutí určitého času, odkedy je daný žiadateľ na území Slovenska, postupne
iniciatívne rozširujú rozsah konverzácie v slovenskom jazyku pri komunikácii
s ním;
 žiadatelia reagovali pozitívne na možnosť zúčastniť sa rôznych praktických
aktivít, napr. ukážky prvej pomoci v spolupráci s miestnou pobočkou Slovenského
červeného kríža;
 ďalším zo spôsobov, ako predstaviť žiadateľom krajinu, je ochutnávka tradičného
jedla. V azylových zariadeniach sú v tomto smere pomerne obmedzené možnosti,
takže v prípade, že je takáto aktivita realizovaná, vyberajú sa jedlá nenáročné na
prípravu – napr. v záchytnom tábore pripravovali žiadatelia spolu so sociálnymi
pracovníkmi dukátové buchtičky, v pobytovom tábore pred Vianocami piekli
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perníky. Bolo veľmi zaujímavé sledovať ich reakcie, nakoľko ochutnávky sa
zúčastnili žiadatelia z rôznych krajín a takéto jedlo ochutnali niektorí prvýkrát.
V pobytovom tábore Opatovská Nová Ves sa pravidelne organizujú na Vianoce
spoločné tzv. „štedrovečerné obedy“ so slovenskými jedlami, zvykmi a tradíciami.
Organizujú sa spoločné varenia so žiadateľmi, ktorí predstavia ich tradičné jedlá
a naopak, spoločne varia slovenské jedlá. Uvedená aktivita sa osvedčila pre
upevňovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov medzi žiadateľmi.

Ochutnávka dukátových

Kurz prvej pomoci

buchtičiek

Spoločné varenie jemenských
špecialít

Precvičovanie slovenčiny

Príklady vplyvu kultúrnych rozdielov:
 Návrh, aby žiadateľ absolvoval sedenie so psychológom/odborníkom v oblasti
psychiatrie, sa stretne s nepochopením, vzhľadom na asociáciu, že
„psychológ/psychiater je len pre šialených ľudí“. Vo viacerých krajinách pôvodu
žiadateľov je vyhľadanie pomoci odborníkov na duševné zdravie spájané so
stigmou.
 Rozdielne názory na efektívnosť liečby, niektorí žiadatelia majú vopred predstavu,
že iba konkrétny druh medikamentov/operácie vyrieši ich zdravotné problémy:
„Potrebujem antibiotiká, ak mám chrípku“, „Mám choré srdce, ak ma neobjednáte
na operáciu, odmietnem brať predpísané lieky, aj tak mi nepomáhajú“ a i..
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 Návrh sociálneho pracovníka pri riešení konfliktov v rámci rodiny, aby jej členovia
jasne komunikovali, a tak predchádzali vzájomným nedorozumeniam: „Hovorenie
nepomáha“.
 Limitované predstavy o tom, čo môže pomôcť, fixácia na jediné riešenie, napr.:
„Iba zmena ubytovania je riešením môjho problému“, „Iba to, keď si budem variť
svoje jedlá, mi pomôže zbaviť sa problémov so žalúdkom“ a pod..

3.4 Intervencia v krízových situáciách a skupinové sedenia
Krízové a konfliktné situácie sú v azylových zariadeniach relatívne častým
javom. To, že sa vyskytujú, je prirodzené a neznamená to automaticky, že niekto zlyhal. Sú
väčšinou ventilom pre nahromadené napätie žiadateľov, prameniace z ich aktuálnej
životnej situácie a z faktu, že sa v azylovom zariadení nachádzajú s neznámymi ľuďmi
z rôznych kultúr (slovné útoky, bitky, ničenie vybavenia, seba poškodzovanie, vzbury).
 Príklad: V azylovom zariadení žiadatelia neprišli na raňajky ani na obed. Pri
zisťovaní sociálny pracovník dostal odpoveď, že žiadatelia držia protestnú hladovku
proti karanténe. Hovorcovi skupiny sa opakovane vysvetlila situácia, ako aj dôvody
karanténnych opatrení, zároveň však bolo prejavené porozumenie s ich vnímaním
situácie, čo prispelo k riešeniu.
Preto je nutné, aby sociálny pracovník poznal mechanizmus, ako tieto situácie
teoreticky fungujú, ako aj nástroje, pomocou ktorých je možné im predchádzať, resp.
zmierňovať ich dosah, prípadne redukovať ich výskyt. Ak sa však vyskytnú, sociálny
pracovník vie byť nápomocný pri ich riešení.
Špecifickým a častým problémom je opakované porušovanie táborového poriadku
žiadateľmi. Pri riešení uvedeného problému, ale aj pri riešení iných viac či menej
problematických situácií má sociálny pracovník k dispozícii obmedzené nástroje, ktoré sú
limitované kompetenciami sociálneho pracovníka.
Sú to nasledujúce metódy, zväčša založené na pohovore:
➢ individuálny pohovor;
➢ skupinové sedenia (tzv. diskusná skupina).
❖ Cieľom týchto metód je nasledovné:
➢ preventívnymi opatreniami predchádzať vzniku krízových situácií, priebežne
ventilovať napätie;
➢ optimálnou kontrolovanou komunikáciou redukovať eskaláciu napätia medzi
žiadateľmi;
➢ v prípade vyskytnutia sa krízovej situácie, vhodnou intervenciou prispieť k jej
vyriešeniu alebo aspoň zmierneniu.
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Príčiny konfliktných situácií sú rôznorodé, v kontexte azylových zariadení ide
najmä o: chronický stres, ktorý vyplýva najmä z dlhodobého čakania na rozhodnutie a
neistoty ohľadom výsledku azylového konania či budúcnosti, strachu o rodinu a známych,
ktorí sa nachádzajú v krajine pôvodu, a pod. Ide aj o depriváciu, nedostatok súkromia
v azylovom zariadení, záťažou je spoločný pobyt ľudí často z veľmi odlišného kultúrneho
prostredia, ale ide aj o odmietanie hodnôt a noriem prijímajúcej krajiny, neakceptovanie
pravidiel táborového poriadku, odlišný prístup jednotlivých zamestnancov azylových
zariadení k žiadateľom, ich nedostatočnú koordináciu pri riešení vzniknutých problémov,
nemožnosť väčšieho sankcionovania žiadateľov, náhle zmeny pravidiel azylového
zariadenia bez včasného a dostatočného odôvodnenia smerom ku žiadateľom, atď.
❖ Prevencia
Primárne sa sociálny pracovník celým svojím odborným pôsobením snaží
predchádzať vzniku krízových situácií či už individuálnymi rozhovormi alebo pri práci
so skupinou, ako aj plánovaním svojej činnosti na základe pozorovania a depistáže
možných rizikových jedincov.
Nasledujúce príklady ilustrujú aplikáciu preventívnych opatrení, ktoré sa v azylových
zariadeniach osvedčili:
 definovanie jasných pravidiel a očakávaní od žiadateľov a ich dodržiavanie;
 pravidelné sedenia (realizácia tzv. diskusných skupín) so žiadateľmi, sledovanie
ich správania a vzájomných vzťahov, vytvorenie priestoru na kontrolovanú
ventiláciu frustrácie a nahromadeného napätia;
 keďže spúšťačom konfliktov môžu byť aj kultúrne odlišnosti a nepochopenie
noriem prijímajúcej krajiny, iniciovanie kultúrnej orientácie ešte v záchytnom
tábore a jej aktívne pokračovanie v pobytových táboroch. Zdôraznenie
očakávaného a definovanie slušného správania pri všetkých činnostiach a taktiež
práv žien a menšín na Slovensku;
 sledovanie správania žiadateľov a preventívne oslovenie žiadateľa v prípade, ak
má sociálny pracovník obavu, že by jeho správanie mohlo vyústiť do konfliktu,
rozhovor s ním o tom, aké má problémy a čo ho trápi a ako mu je možné pomôcť;
 riešenie problémov v zárodku. V prípade, že sú ignorované, dochádza k ich
kumulovaniu a aj malé nedorozumenie môže roznietiť väčší konflikt;
 ak sa v azylovom zariadení nachádzajú väčšie počty žiadateľov z jednej krajiny,
pokúsiť sa vyhľadať ich „vodcu“ alebo priamo požiadať samotných žiadateľov,
aby si vybrali svojho „zástupcu“ a pravidelne s ním komunikovať záležitosti
týkajúce sa komunity. Neprehliadať však ani jednotlivcov či početne menej
zastúpené národnosti;
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 v prípade rodín, sledovanie ich vzájomných vzťahov, poučiť rodičov
o starostlivosti a maloletých v slovenskom kontexte, upozorniť ich na to, že aj
počas pobytu v azylových zariadeniach sú plne zodpovední za svoje deti;
 v prípade potreby opakované ozrejmenie zmyslu a účelu táborového poriadku
s poukázaním na to, že dodržiavanie stanovených pravidiel a ich osvojenie môže
byť nápomocné aj v neskorších fázach pobytu žiadateľov v Slovenskej republike
(napr.: časy vydávania priepustiek sú obdobou stránkových hodín na úradoch,
atď.);
 pokiaľ je to možné, aktívne zapájať žiadateľov do chodu azylového zariadenia,
dať im možnosť (spolu-)rozhodovať za účelom predchádzania či zmiernenia
frustrácie a posilnenia samostatnosti;
 akékoľvek zmeny (najlepšie ešte vo fáze plánovania) včas komunikovať so
žiadateľmi a dať im možnosť sa k nim vyjadriť.

❖ Krízová intervencia
V prípade, ak preventívne opatrenia nepostačujú a ku krízovej situácii dôjde,
prvoradým aspektom pri jej riešení je vyhodnotiť ju v kontexte vlastnej bezpečnosti. Je
potrebné sa rozhodnúť či sociálny pracovník môže zasiahnuť sám alebo musí privolať aj
externú pomoc (iný pracovník azylového zariadenia, polícia...). Ak sa sociálny pracovník
cíti ohrozený na zdraví a bezpečnosti, priamo nevstupuje do vzniknutej situácie, ale
bezodkladne sa obráti o pomoc na tretiu stranu.
Ďalším aspektom, ktorý musí sociálny pracovník pri riešení takýchto situácií zvážiť, je
rozsah jeho kompetencií. V prípade, že dôjde k situácii, ktorej riešenie je mimo jeho
kompetencie, sociálny pracovník sa snaží čo najskôr o vzniknutej situácii informovať
zamestnanca povereného vedením azylového zariadenia, priameho nadriadeného,
prípadne psychológa nachádzajúceho sa v azylovom zariadení.
Pokiaľ krízová situácia svojím priebehom či rozsahom nebráni intervencii sociálneho
pracovníka, rieši ju pohovorom – buď individuálnym alebo v rámci skupinového
sedenia – tzv. diskusnej skupiny, ktorá je používaná aj v rámci prevencie hromadenia
napätia. Je potrebné, aby sociálny pracovník zadefinoval prognózu, prijal opatrenia
a v prípade potreby navrhol aj ďalší postup.
 V azylových zariadeniach je účasť na diskusných skupinách dobrovoľná. Jednou z
možností, ako podnietiť žiadateľov aktívne sa jej zúčastniť je zásada, že problémy,
podnety a požiadavky, s výnimkou tých osobného charakteru, sa riešia výlučne na
stretnutí skupiny.
V nasledujúcich bodoch uvádzame postrehy z praxe, týkajúce sa efektívneho vedenia
diskusnej skupiny:
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 mať dohodnuté jasné pravidlá, ako bude diskusná skupina prebiehať (má mať
jasnú štruktúru, skupinu moderuje a slovo udeľuje sociálny pracovník, hovorí vždy
len jeden, neodbočuje sa od témy a i.);
 v prípade konfliktu dať rovnaký priestor obom stranám, oboznámiť sa s ich
pohľadom na situáciu;
 nenechať sa vtiahnuť do pozície „sudcu“, podnietiť žiadateľov, aby samostatne
porozmýšľali nad konštruktívnym riešením vzniknutej situácie;
 ak ide o konflikt medzi dvoma národnosťami, osvedčilo sa ich požiadať, aby
„nominovali svojho hovorcu“ – napr. vodcu komunity;
 ak je nutné, aby sociálny pracovník pristúpil k ráznejším opatreniam, byť
konzistentný, nenechať sa manipulovať, nepristupovať k vyjednávaniu. Pomerne
často sa stáva, že žiadatelia sa pokúšajú dosiahnuť ústupky u iných zamestnancov
azylového zariadenia, preto je potrebné ich upozorniť na prijaté opatrenia, aby
boli vo svojich postojoch jednotní a nepodrývali si vzájomne svoju autoritu
v očiach žiadateľov.
Témou krízových situácií a skupinových sedení sa detailnejšie zaoberá príručka
migračného úradu „Kompetencie sociálneho pracovníka pri predchádzaní a riešení
krízových situácií“. Uvádzajú sa v nej mnohé príklady z praxe a predstavuje praktický
manuál, ktorý môže v prípade potreby sociálny pracovník použiť. 19

3.5 Poradenstvo
Poradenstvo je odborná činnosť sociálneho pracovníka, ktorá je primárne
zameraná na pomoc a podporu žiadateľov v rôznych životných situáciách, ovplyvnených
pobytom v azylovom zariadení. Je žiaduce, aby žiadateľ bol následne schopný pristupovať
k riešeniu vlastného problému zodpovedne a samostatne, v čo najväčšom možnom
rozsahu.
Poradenstvo sa môže týkať viacerých oblastí, v azylových zariadeniach, ide
najčastejšie o orientáciu v novej životnej situácii, pracovné poradenstvo, rodinné
poradenstvo, sprostredkovanie kontaktu na iných odborníkov, informačné poradenstvo.
❖ Cieľom týchto aktivít je:
 pomôcť žiadateľovi pri riešení problémových situácií, zmiernení ich
negatívnych dopadov umožnením získania novej perspektívy vnímania
situácie;
 rozvíjať jeho vlastnú spôsobilosť riešiť problémy;
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 podpora pri orientácii v novej kultúre a spoločnosti, na trhu práce, poskytnutie
informácií ohľadom sociálnych záležitostí (napr. pri starostlivosti
o maloletých, o možnostiach zmiernenia materiálnej/finančnej núdze, pomoc
pri zorientovaní sa v relevantných zákonoch a i.)
Poradenstvo môže byť skupinové, ako aj individuálne. V praxi má uplatnenie
skôr individuálne, najmä keď žiadatelia kontaktujú sociálneho pracovníka za účelom
potreby riešiť problémy osobného charakteru. Poskytovať poradenstvo pre žiadateľov je
výzvou a vyžaduje si prax – je potrebné nielen rátať s jazykovými obmedzeniami, ale aj
s iným chápaním mnohých konceptov v rôznych kultúrach. Sociálny pracovník musí mať
preto prehľad o kultúrnych odlišnostiach a byť si vedomý z nich vyplývajúcich limitov.
V niektorých prípadoch dochádza pri poradenstve k očakávaniam vyriešenia situácie
samotným sociálnym pracovníkom (nájdenie vhodnej práce a pod). Sociálny pracovník
informuje žiadateľa o alternatívach riešenia problému, ale zodpovednosť za výber,
prípadne inú zvolenú cestu ponecháva na žiadateľovi, o čom počas poradenstva informuje
aj samotného žiadateľa.
3.5.1 Poradenstvo zamerané na zvládanie rôznych životných situácií
Žiadatelia prichádzajúci do azylového zariadenia môžu byť pod vplyvom viacerých
stresujúcich faktorov:
➢ traumy prežité v krajine pôvodu a/alebo počas cesty do prijímajúcej krajiny;
➢ pocit straty kontroly nad životom čakanie na rozhodnutie o udelení azylu a nejasná
budúcnosť; žiadatelia v azylových zariadeniach sú stavaní pred hotové veci, nemajú
možnosť ovplyvniť svoje stravovanie, ubytovanie a pod.
➢ obavy o rodinných príslušníkov a známych, ktorí zostali v krajine pôvodu, príp. sú
v odlišnej krajine ako žiadatelia alebo sú nezvestní;
➢ tlak na riešenie záväzkov - splácanie dlhu za cestu do Európy;
➢ strata obvyklých sociálnych väzieb, neuspokojenie základných psychologických
potrieb, deprivácia;
➢ rozpor medzi očakávaniami a realitou;
➢ chronický stres z pobytu v azylovom zariadení (nedostatok súkromia, pobyt ľudí
rôznych národností, mentalít a návykov na jednom mieste, napätie, konflikty), obavy
o výsledok azylového konania);
➢ obavy z budúcnosti.
Sociálny pracovník sa počas tohto typu poradenstva snaží redukovať emocionálne
napätie žiadateľa a pomáha ho nasmerovať k hľadaniu primeraných riešení v danej
situácii, môže žiadateľa podporiť a povzbudiť za to, aké situácie už zvládol.
Žiadatelia hľadajú vypočutie a pochopenie, uistenie o ich osobnostnej kompetencii
zvládať novú situáciu, motiváciu aktivizovať svoje vlastné osobnostné rezervy. Sociálny
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pracovník však musí dokázať neskĺznuť k bezúčelnému ľutovaniu žiadateľa, keďže to
vedie k zbytočnému posilneniu pozície obete a pasivite u žiadateľov a nemal by byť ani
mentorom, ktorý žiadateľa poučuje o tom, čo je pre neho najlepšie. Žiadateľ by sa mal sám
podieľať na analýze svojich problémov, pokúsiť sa lepšie poznať sám seba, pochopiť
motiváciu a kauzalitu svojho správania a hľadať spôsoby fungovania v „novom“ svete.
Sociálny pracovník umožňuje a uľahčuje tento proces.
V prípade, ak má žiadateľ psychické problémy, sociálni pracovníci sa snažia žiadateľa
motivovať ku kontaktovaniu psychológa, ktorý je dostupný v každom azylovom zariadení,
prípadne iniciujú kontaktovanie ďalších odborníkov.
3.5.2 Pracovné poradenstvo
Podľa aktuálne platnej legislatívy na území Slovenskej republiky je žiadateľ
oprávnený vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov po uplynutí 9 mesiacov od podania
žiadosti o udelenie azylu20. Význam pracovného poradenstva, je v hľadaní reálnych
možností žiadateľa vzhľadom na jazykové znalosti, dosiahnuté vzdelanie a prax, prípadne
chýbajúce potrebné doklady. Významom je aj dosiahnuť dostatočnú prípravu na možnosť
zamestnať sa, aby nerezignovali na pracovné návyky a mali motiváciu učiť sa slovenský
jazyk. Sociálni pracovníci informujú žiadateľa o pracovnom čase a približnej mzde na
danej pracovnej pozícii, o odvodoch a iných formálnych náležitostiach, ktoré je potrebné
splniť pred zaradením do pracovného procesu, ako napísať životopis. Pracovné
poradenstvo je často súčasťou kultúrnej orientácie.
 Žiadatelia sa pýtajú aj na možnosť podnikania, väčšinou v oblasti gastronómie
(napr. otvorenie menšej prevádzky s občerstvením a pod.). Zvyčajne sú veľmi
prekvapení zistením, aké množstvo formálnych náležitostí musia splniť, aby sa
mohli realizovať ako živnostníci. Považujú ich za prehnane byrokratické, nakoľko
v krajinách ich pôvodu sú podmienky pre samostatne zárobkovo činné osoby
omnoho voľnejšie, dokonca v niektorých krajinách prakticky neregulované.
Pri poskytovaní pracovného poradenstva je potrebné, aby mal sociálny pracovník
aspoň približný prehľad o praxi a vedomostiach žiadateľa. Mnohí žiadatelia nedisponujú
originálom dokladov potvrdzujúcich ich vzdelanie, nemajú ani žiadne formálne
potvrdenie o počte rokov praxe a svojich zručnostiach.
Súčasťou pracovného poradenstva je aj pomoc pri písaní životopisu a motivačného
listu, ako aj informovanie o pracovných portálov, inzerátov s pracovnými ponukami
a o tom, ako sa v nich zorientovať.
V rámci pomoci a podpory pri zaraďovaní sa na pracovný trh majú žiadatelia možnosť
absolvovať aj rekvalifikačné kurzy, ktoré sú realizované prostredníctvom mimovládnej

§23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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organizácie pôsobiacej v zariadeniach. Najčastejšie sú to kurzy, ako napr. obsluha
vysokozdvižného vozíka, kuchár, informatické kurzy a pod.
 V Pobytovom tábore Rohovce bolo umožnené žiadateľovi z Afganistanu
navštevovať odborné učilište, kde si vybral odbor murárske práce. V Pobytovom
tábore Opatovská Nová Ves sa žiadatelia zúčastnili rekvalifikačného
barmanského kurzu.
3.5.3 Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii.21 Ide o typ odborného poradenstva, v ktorom sociálny pracovník posúdi
povahu problému žiadateľa alebo celej rodiny a poskytne informácie o možnostiach
riešenia problému. Podľa potreby odporúča a sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc a
spolu so žiadateľom hľadá realistické riešenia pri konkrétnych problémoch spojených so
sociálnym fungovaním žiadateľa – napr. pri riešení problémov s financiami (žiadatelia by
sa radi zamestnali a finančne podporovali svoju rodinu v krajine pôvodu), nepriaznivej
sociálnej situácii, ťažkostí pri starostlivosti o maloleté deti tak, aby mohol žiadateľ
uspokojivo sociálne fungovať. Dôležité je podnietiť žiadateľov k mobilizácii
vlastných zdrojov.

3.6 Práca s rodinou
Rodina môže byť pre svojho člena dôležitou oporou a podporou v ťažkých časoch,
ale môže byť aj stresujúcim či spomaľujúcim faktorom pri prispôsobovaní sa novej
situácii a kultúre.
Vo všeobecnosti možno povedať, že novej situácii sa v rámci rodiny najľahšie
prispôsobujú deti, ktoré sa aj najrýchlejšie učia jazyk. Najzložitejšia je adaptácia na nové
prostredie pre starších ľudí, pričom pokiaľ ide o ženy, tie sa obyčajne prispôsobujú ľahšie
než muži.
Špecifikom rodín v azylových zariadeniach je často skutočnosť, že o tom, že sú
rodina, nemajú žiaden písomný doklad. Býva to napr. z dôvodu, že sa sobášili podľa
pravidiel islamu, čo nespĺňa podmienky uzavretia manželstva podľa slovenského
právneho poriadku. Často absentujú aj rodné listy detí, napr. z dôvodu náhleho opustenia
krajiny pôvodu. Vyskytujú sa aj prípady mnohoženstva, kedy má muž viacero manželiek,
ktoré ale predstavuje ako napr. svoje sestry.
Pri práci s rodinou, osobitne pokiaľ ide o rodiny v náročnej životnej situácii
azylového konania, pochádzajúce z prostredia s odlišnou kultúrou, normami
a hodnotovým rebríčkom, je potrebné, aby bol sociálny pracovník pripravený (okrem

Zákon č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20090101.html
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napr. jazykovej bariéry) aj na množstvo odlišností, kultúrne často veľmi citlivých situácií
(napr. možná absolútna dominancia muža v rodine, ktorý o všetkom rozhoduje; rozdielne
kritériá a hodnoty pokiaľ ide o výchovu detí než tie, ktoré sú v Slovenskej republike), bol
zorientovaný v základoch rodinného práva a mal vedomosť o tom, na akých konkrétnych
odborníkov sa má obrátiť, pokiaľ by šlo o domáce násilie či zanedbanie starostlivosti
o maloleté dieťa (zverenej osoby).
❖ Ciele práce s rodinou:
➢ zmierniť dopady náročnej životnej situácie, ktorú členovia rodiny ako žiadatelia
zažívajú, na vzťahy medzi nimi a ich okolím;
➢ podporiť prirodzené adaptačné mechanizmy jednotlivých členov rodiny a aj rodiny
ako celku;
➢ priblížiť rodine štandardy fungovania rodín v Slovenskej republike;
➢ poskytnúť potrebnú podporu a asistenciu neúplným rodinám (napr. osamelej matke
– žiadateľke s dieťaťom).
Sociálny pracovník sa pri práci s rodinou primárne zameriava na:
➢ pozorovanie vzájomných vzťahov a interakcií v rámci rodiny. Všíma si aj to či je o
maloletých členov rodiny riadne postarané, či školopovinné deti majú riadnu školskú
dochádzku;
➢ sociálny pracovník komunikuje so všetkými členmi rodiny. Stáva sa, že v prípade
dominancie muža, ktorý prichádza z kultúrneho prostredia, kde je táto dominancia
akceptovaná, sa snaží za rodinu komunikovať s personálom len on. Sociálny
pracovník by mal primerane vysvetľovať, že záležitosti týkajúce sa manželky, sa budú
riešiť (aj) priamo s ňou;
➢ všeobecnú podporu rodiny a podporu rodičov v ich rodičovskej úlohe v kultúrne
odlišnom prostredí;
➢ prevenciu negatívnych javov v rámci rodiny, akými sú napríklad domáce násilie
a zanedbanie starostlivosti o deti;
Prax sociálnych pracovníkov pracujúcich s rodinami v azylových zariadeniach prináša
každodenne rôzne „neštandardné“ situácie:
 Môže ísť napríklad o iné predstavy o výchove detí. Rozdielny prístup k výchove
dievčat a chlapcov, používanie fyzických trestov, vonkajšie neprejavovanie citov
v niektorých kultúrach – 5 ročný chlapec spadol a rozbil si koleno a otec mu
zakázal plakať „chlapci neplačú“, komunikácia so ženami, ktoré sú v azylových
zariadeniach v sprievode mužských príbuzných (napr. sa vyskytol prípad, že žene
brat zakazoval vychádzať z izby), iná dynamika vzťahov medzi mužom a ženou,
než na akú sme zvyknutí v európskom kultúrnom priestore (napr. že žena nemá
komentovať pokyny muža, má byť v úzadí a počúvať ho).
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Rodina je najbližšie, najosobnejšie a najvplyvnejšie prostredie, ktoré už od narodenia,
neskôr počas vývoja a dospievania utvára, formuje alebo deformuje osobnosť a správanie
človeka. Pre každého človeka predstavuje súkromný priestor, do ktorého jednotlivec
patrí, a do ktorého by mu nemal nikto zasahovať, pokiaľ sa v rodine neporušujú zákony
platné v Slovenskej republike. Osobitne citlivo vnímajú zásahy zvonku žiadatelia
pochádzajúci z kultúr, v ktorých sú vžité určité normy ohľadom tradičného rozdelenia rol
medzi mužmi a ženami.
Toto predstavuje veľkú výzvu pre sociálnych pracovníkov, pokiaľ ide napr. o domáce
násilie, ak potrebujú hovoriť so žiadateľkou bez sprievodu jej mužského príbuzného, ak
má byť vyšetrená lekárom – mužom a pod.
3.6.1 Domáce násilie
Problém domáceho násilia sa vyskytuje aj v niektorých rodinách žiadateľov.
Samozrejme, netýka sa to paušálne každého, kto z tej ktorej krajiny pochádza, ale vo
väčšine prípadov bolo považované za „normálne“ riešenie situácie najmä u žiadateľov
s nižším vzdelaním, pochádzajúcich z vidieckych, prípadne „tradičnejších“ oblastí. Takýto
náhľad je u žiadateľov prítomný hlavne v dôsledku prevládajúcich noriem v krajinách ich
pôvodu.
Domáce násilie je tolerované a akýkoľvek zásah „zvonku“ je nežiaduci, keďže tento
problém sa považuje za vnútornú záležitosť rodiny, do ktorej nezúčastnení nemajú čo
vstupovať.
Veľmi časté je, že žiadatelia – otcovia, hlavy rodiny, majú sklony sa dopúšťať násilia
v azylových zariadeniach aj preto, lebo sú frustrovaní zo straty svojej tradičnej roly
živiteľa rodiny, ktorá im zaručovala rešpekt a sociálne postavenie. Časté je aj
konzumovanie alkoholu, resp. iných návykových látok, s čím niektorí muži začínajú počas
azylovej procedúry (mimo azylových zariadení). Na rozdiel od žien, ťažšie sa
prispôsobujú novej situácii, veľkú úlohu má vedomie zodpovednosti za rodinu,
neprijímajú ponúkanú pomoc, nevedia sa zmieriť so stratou sociálneho postavenia
a prestíže, nie sú ochotní prijať akúkoľvek prácu a činnosť, ktorú vyhodnotia ako
podradnú. Ženy, naopak, sú ochotné napr. upratovať azylové zariadenie za symbolické
„asistenčné príspevky“, aby prilepšili rodine.
 Z praxe jeden muž, ktorý bol frustrovaný zo situácie, zbil svoju manželku, lebo mal
pocit, že sa pri upratovaní snaží upútať pozornosť ostatných chlapov. Stávalo sa
aj, že napr. muž nebol ochotný ísť na obed do jedálne, ako ustanovuje táborový
poriadok, ale poslal ženu, aby mu ho priniesla, lebo on nebol ochotný stravovať sa
medzi neznámymi ľuďmi, podľa neho, v nekultúrnom prostredí a ak túto jeho
požiadavku žena nesplnila, lebo objektívne obed nemohla odniesť, bol k nej
agresívny. Špecifické prípady násilia sa vyskytovali aj v situáciách, kedy bol muž
nervózny z neustáleho kriku detí, keďže rodina zvyčajne býva v jednej izbe a bil
deti aj ženu.
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Sociálny pracovník sa v takýchto prípadoch snaží pôsobiť najmä preventívne:
v rámci kultúrnej orientácie, ktorej sa zúčastňujú rodiny, je jednou z dôležitých tém aj
rovnoprávnosť žien v Slovenskej republike a informovanie o tom, že násilie na ženách a
deťoch (resp. iných blízkych osobách) je postihované zákonom – ide o trestný čin, za ktorý
môže byť uložený trest odňatia slobody, a.i.. Zdôraznené je aj to, že žiadatelia sú povinní
dodržiavať naše právne predpisy bez ohľadu na svoju krajinu pôvodu a vierovyznanie.
V prípade, ak je sociálny pracovník svedkom domáceho násilia, postup volí v závislosti
od okolností. Často sa stáva, že pri odôvodnenom podozrení na domáce násilie žiadateľka,
ktorá je obeťou, túto skutočnosť popiera. Kvôli spoločenským normám v krajine, z ktorej
pochádza si ani nemusí uvedomovať, že sa jej deje neprávosť, prípadne má strach, aké
následky by mohlo spôsobiť to, že kontaktuje niekoho s prosbou o pomoc a tiež strach
z oddelenia od manžela/druha, keďže je vo väčšine prípadov od neho závislá
(ekonomicky, sociálne). V rámci jedného azylového zariadenia je navyše
problematickejšie ochrániť obeť pred násilníkom tak, aby nedošlo k ich vzájomnému
kontaktu.
V takejto limitujúcej situácii sa sociálni pracovníci snažia so žiadateľkou porozprávať
tak, aby o tom manžel/partner nevedel, a ani ostatní žiadatelia, a oboznámia ju so
všetkými možnosťami, ktoré jej zamestnanci azylového zariadenia/migračného úradu
vedia poskytnúť a aké z nich vyplývajú následky. V prípade existencie jazykovej bariéry
žiada sociálny pracovník o tlmočníka, preferuje sa tlmočníčka, keďže ženy sú ochotné
rozprávať o citlivých záležitostiach skôr pre ženami, ako pred inými mužmi.
Ak je žena ochotná svoju situáciu riešiť, čo ale nebýva často, postupuje sa ďalej
v zmysle slovenskej legislatívy. Pokiaľ ide o okamžitú pomoc, agresor bol pri takýchto
prípadoch zvyčajne presunutý do iného azylového zariadenia.
Ak žena situáciu riešiť nechce, jediné, čo sa dá robiť, je zvýšené sledovanie rodiny.
Situácia sa posudzuje prísne, pokiaľ sú do konfliktu zapojené deti. V takých prípadoch
sa kontaktuje oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
3.6.2 Zanedbanie starostlivosti o zverené osoby, zneužívanie
Sociálny pracovník v azylovom zariadení, v ktorom sú ubytované rodiny či osamelí
rodičia s dieťaťom/deťmi, si musí pozorne všímať vzťahy medzi nimi a snažiť sa
predchádzať vzniku nežiaducich javov. Cieľom je zabezpečiť, aby nedochádzalo zo strany
rodičov k neadekvátnemu zaobchádzaniu s maloletým dieťaťom, ktoré vedie k
nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb – potrieb biologických,
emocionálnych, pocitu bezpečia, istoty, a tým k závažnému narušeniu až trvalému
poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a medziľudských vzťahov dieťaťa.
Keď do azylového zariadenia prídu žiadatelia s deťmi, sociálni pracovníci ich
poučia o starostlivosti o maloleté deti v slovenskom kontexte, vysvetlia im, aké
povinnosti vo vzťahu k svojim deťom im kladú slovenské zákony, čo všetko je považované
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za zanedbávanie starostlivosti, čo je neprimerané správanie či zneužívanie. Upozornia ich
na nutnosť jeho dodržiavania a tiež na to, že v slovenskom právnom poriadku sa považuje
zanedbanie starostlivosti o dieťa (zverenú osobu) za trestný čin.
Sociálni pracovníci zaznamenali aj situácie, že ak sa v azylovom zariadení
nachádzajú rodiny s deťmi, poprípade len matky s deťmi, často ich rodičia vnímajú ako
opatrovateľov, teda tých, ktorí majú na starosti ich maloleté deti. Často sa malé dieťa samé
pohybuje po priestoroch azylového zariadenia bez dozoru dospelého človeka, kým rodičia
trávia čas na izbe. Preto je potrebné rodičov upozorniť, že počas pobytu v azylovom
zariadení sú aj naďalej plne zodpovední za svoje deti oni a zamestnanci azylového
zariadenia nenahrádzajú ich starostlivosť.
V niektorých prípadoch sú deti napr. nedostatočne oblečené, prípadne deti nemajú
primerane nastavené hranice svojich možností. Situácia sa rieši v prvom rade pohovorom
s rodičom/mi dieťaťa.
Pokiaľ má sociálny pracovník podozrenie, že dochádza k neadekvátnemu správaniu
rodičov vo vzťahu k dieťaťu a o dieťa nie je riadne postarané, musí:
➢ zhrnúť indície, ktoré ho viedli k podozreniu;
➢ porovnať svoje názory a postrehy s inými kolegami;
➢ vyvarovať sa nadmernej pozornosti voči dieťaťu;
➢ postupovať citlivo, neunáhlene;
➢ nepoužívať priamočiare otázky („Kto ti to urobil?“);
➢ informovať
psychológa
v azylovom
zariadení, priameho
a zamestnanca povereného vedením azylového zariadenia;

nadriadeného

➢ v prípade, že sa mu dieťa samotné zdôverí, nesľubovať mu, že to nikomu nepovie;
➢ viesť si záznamy o všetkom dôležitom – kedy dieťa prišlo zbité, rozhovory s rodičmi,
s dieťaťom, všetky podniknuté kroky – kedy došlo k intervencii, o čom sa rozprávalo,
aké ďalšie kroky boli dohodnuté, prípadné návrhy na ďalšie opatrenia.
Takáto situácia si vyžaduje aj intervenciu lekára v azylovom zariadení a psychológa.
V prípade, že dochádza k vážnemu zanedbávaniu či zneužívaniu dieťaťa, sociálny
pracovník navrhne kontaktovať podľa vyhodnotenia okolností aj ďalšie inštitúcie, akými
sú úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miestnej príslušnosti), lekár (ktorý
vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa a zhotoví o tom lekársku správu) a políciu (za účelom
vyšetrenia či nedochádza/ nedošlo k spáchaniu trestného činu).
Špeciálnym problémom mimo záberu tejto publikácie sú osoby, rodičia s deťmi, ktorí
nespĺňajú podmienky udelenia medzinárodnej ochrany, ale z ekonomických dôvodov
migrujú aj s deťmi po celej EÚ. Deti striedajú školy, nemajú stabilné zázemie, sociálne
väzby.
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Príklad z praxe:
 Zaznamenali sme prípad žiadateľky, ktorá mala dve dievčatá a malé dvojičky (od
novorodeneckého obdobia). V zariadení s nimi žil aj druh matky, ktorý bol otcom
dvojičiek. Matka občas nadmerne konzumovala alkohol a dievčatá zanedbávala,
zverila im starostlivosť aj o dvojičky. Rodina strávila niekoľko rokov v rôznych
azylových zariadeniach v krajinách Európskej únie, bez vlastného zázemia.

3.6.3 Kultúrne odlišnosti dotýkajúce sa rodinných vzťahov
Ako je spomenuté v texte vyššie, rodinné problémy sú mnohými žiadateľmi
považované za výsostne „vnútorné záležitosti“. Sociálni pracovníci tak môžu naraziť na
prekážku, keď potrebujú niečo riešiť len s jednotlivými členmi rodiny, bez prítomnosti
ostatných. Stávajú sa aj prípady, že mužský príbuzný nesúhlasí s návštevou ženskej
príbuznej u lekára, najmä ak je lekárom muž.
Ďalej uvádzame príklad z praxe, ilustrujúci prácu s rodinou v Záchytnom tábore
Humenné, medziiným aj situáciu, kedy bolo potrebné riešiť neadekvátny prístup
k maloletému dieťaťu zo strany jeho rodičov:
 Do Záchytného tábora Humenné bola umiestená viacčlenná rodina. Rodina
pôsobila od začiatku súdržne, na nové prostredie sa adaptovali bezproblémovo. Aj
napriek tomu, že ich bolo nutné v prvé dni pobytu upozorňovať predovšetkým na
dodržiavanie hygieny, naďalej so sociálnymi pracovníkmi ochotne spolupracovali.
 Výrazná absencia hygienických návykov: v tomto smere bolo zvolené
„vzdelávanie“ formou obrázkov, ktoré boli vytlačené a umiestnené v sociálnych
zariadeniach (používanie toalety, dodržiavanie hygieny);
 Matka trávila čas prevažne na izbe – pravdepodobne sa „izolovala“ z dôvodu
jazykovej bariéry, a tiež kvôli tomu, že sa v spoločných priestoroch zdržiavali iní
mužskí žiadatelia;
Otec - hlava rodiny sa správal viac spoločensky – trávil čas s ostatnými žiadateľmi
v spoločenskej miestnosti: rozprávali sa, sledovali televíziu. Spoločne s deťmi sa
niekedy zapájal do ponúkaných voľnočasových aktivít, z čoho mali deti radosť
(maľoval s nimi, navliekal korálky, atď.). Taktiež bol v pozícii akéhosi
pozorovateľa. Z výrazu jeho tváre bolo u neho vidieť spokojnosť, čo predstavovalo
aj spätnú väzbu pre sociálnych pracovníkov.
 Jeden zo žiadateľov postupom času upozornil na správanie sa otca a maloletého 5
ročného syna počas neprítomnosti zamestnancov azylového zariadenia,
konkrétne, že maloletý syn fajčí, o čom vedel aj jeho otec, ktorý mu dokonca
vyrábal aj cigarety. Sociálni pracovníci sa následne pozorovaním o situácii aj
osobne presvedčili. Z tohto dôvodu absolvovali s otcom rozhovor za účasti
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maloletého syna a vysvetlili im, že takéto správanie v Slovenskej republike nie je
prípustné a tiež vysvetlili zdravotné riziká spôsobené fajčením.
3.6.4 Iná práca s rodinou
❖ Starostlivosť o maloletých a školská dochádzka
Školská dochádzka je realizovaná v Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves, v ktorom
deti navštevujú základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v neďalekej obci
Nenince. Keďže povinná školská dochádzka sa zo zákona vzťahuje na každé maloleté
dieťa a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, výnimkou
nie sú ani deti žiadateľov. So školou je veľmi dobrá spolupráca, zamestnanci azylového
zariadenia sú v kontakte s riaditeľom školy a s triednymi učiteľmi detí žiadateľov. Riešia
spoločne záležitosti týkajúce sa vzdelávacieho procesu (monitorujú školskú dochádzku),
ale aj voľno-časových aktivít ako sú rôzne školské výlety (návšteva ZOO, hradov a zámkov,
divadla, kúpalísk) či krúžky realizované v škole (PC, športový, anglický, matematický,
lukostrelecký, prírodovedný, športový, zdravotnícky, šikovné ruky).
❖ Voľnočasové aktivity
Pre rodiny, osobitne tie s maloletými deťmi, sa sociálni pracovníci snažia zabezpečiť
rôzne aktivity. Uvádzame príklady priamo z praxe:
 Ako jednu z pozitívnych skúsenosti uvádzame zrealizovanie narodeninovej oslavy
pre 3-ročného žiadateľa z Iránu, ktorý bol v azylovom zariadení spolu so svojou
starou matkou a skupinou ďalších žiadateľov z Iránu. Do narodeninovej oslavy sa
zapojila väčšina zo skupiny – pripravovali priestor, dekoráciu – niekoľkodňová
vlastná príprava z dostupného materiálu. V deň oslavy sme u žiadateľov
pozorovali zmenené správanie – iný štýl oblečenia a vonkajšiu úpravu zovňajšku
prispôsobenú slávnosti. Sociálni pracovníci zorganizovali spolu so žiadateľmi
príjemné spoločné posedenie. Oslávencovi pri odchode z azylového zariadenia na
rozlúčku darovali vytlačené fotografie ako spomienku na oslavu narodenín.

 Ako jednu z možnosti trávenia voľného času s deťmi sociálni pracovníci
predstavili žiadateľom – rodičom ako metódu výchovy Montessori pedagogiku,
a to konkrétnou ukážkou, a tiež radou ako sa takýmito aktivitami môžu
inšpirovať aj na internetových stránkach – vypísali im kľúčové slová v slovenskom
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jazyku. Vopred si pripravili aktivitu a potrebný materiál - volili hlavne ľahko
dostupné, finančne nenáročné materiály, zároveň tak žiadateľom predstavili aj
potrebu recyklácie. Matky zapojili do výroby pomôcky, ktorú po dokončení deti
používali na rozvoj jemnej motoriky – škatuľa od topánok, na ktorej sa potiahli
nitky, štipce, z farebných papierov sa vystrihli obrázky v tvare ponožky. Takéto
spoločné aktivity majú zmyslel tak ako aj pre dieťa, tak aj pre samotného rodiča.
Túto aktivitu možno využiť aj na výučbu slovenského jazyka – konkrétne názvov
farieb.
 V Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves sociálni pracovníci uprednostňujú prácu
v rámci tvorivých dielní, hlavne maľovanie obrazov, ktoré sú vystavované aj na
rôznych festivaloch, taktiež pletenie košíkov z papiera, ale aj výrobu darčekových
predmetov z rôznych materiálov. Do tvorivých dielní sa zapájajú žiadatelia bez
rozdielu na vek a vedia si nájsť aktivitu, v ktorej najviac vynikajú, ktorá ich najviac
zaujíma.
 Oslavy EID MUBARAK – blahoslavený sviatok/festival, ktorý moslimovia oslavujú
po Ramadáne, vtedy sa deti aj dospelí slávnostne vyobliekajú, pripravia si
pohostenie z vlastnej gastronómie a každý sa zabáva, spieva a tancuje.
3.7 Práca so zraniteľnými skupinami
Všetci žiadatelia bez výnimky sú v princípe v zraniteľnej pozícii, keďže boli nútení
opustiť svoje domovy, a tým sú odlúčení od ich obvyklých zdrojov podpory. Navyše čelia
mnohým výzvam súvisiacim s azylovým konaním, pobytom v azylových zariadeniach a s
novým životom v prijímajúcej krajine.
Pre účely tohto materiálu môže byť zraniteľný žiadateľ charakterizovaný ako
žiadateľ, ktorého schopnosť vyrovnať sa s každodennými ťažkosťami je
obmedzená z dôvodu individuálnych okolností a problémov.
Podľa zákona o azyle sa zraniteľnými osobami rozumejú najmä:
➢ maloleté osoby;
➢ zdravotne postihnuté osoby;
➢ staršie osoby;
➢ tehotné ženy
➢ osamelí rodičia s maloletými deťmi;
➢ obete obchodovania s ľuďmi;
➢ osoby so závažným ochorením;
➢ osoby s duševnou poruchou;
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➢ osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám
psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia22.
Zamerať sa striktne na jednotlivé kategórie je však nepostačujúce. Je potrebné si
uvedomiť, že zraniteľnosť nie je fixne definovaná: môže sa meniť v závislosti od
okolností, postupom času sa vyvíjať, môže byť skrytá, ako aj viacnásobná (napr.
žiadateľka – osamelá matka s dieťaťom so zdravotným postihnutím), svoju významnú
rolu hrá aj schopnosť jednotlivca vyrovnať sa so situáciou, čiže jeho odolnosť. Žiadateľ
s očividnou zraniteľnosťou môže mať osvojené mechanizmy, ktoré mu pomáhajú s danou
situáciou sa veľmi dobre vyrovnať a dokázať „fungovať“ v bežnom živote ako ktokoľvek
iný. Žiadatelia z rovnakej kategórie zraniteľnosti môžu mať rôzne potreby.
❖ Sociálny pracovník pri práci so zraniteľnými žiadateľmi má:
➢ vedieť identifikovať jednotlivé typy zraniteľnosti;
➢ uplatňovať špecifické opatrenia a podporu v kontexte konkrétnej zraniteľnosti;
➢ pozorne sledovať bez výnimky všetkých žiadateľov, nakoľko aj žiadatelia nespadajúci
do jednotlivých kategórií zraniteľnosti môžu byť zraniteľní, posudzovať stav
žiadateľov individuálne, prihliadnuc na podmienky prostredia, okolnosti
a schopnosť žiadateľov vyrovnať sa so situáciou, v ktorej sa nachádzajú. Taktiež,
vyhodnocovať potreby žiadateľov priebežne, keďže tieto sa môžu meniť v čase
a v závislosti od okolností.
❖ Ciele práce so zraniteľnými žiadateľmi:
➢ vhodnými intervenciami zabezpečiť, aby mali aj zraniteľní žiadatelia prístup k
ponúkaným „službám“ ako všetci ostatní, a zároveň boli pokryté ich špecifické
potreby;
➢ predchádzať zhoršeniu stavu/situácie zraniteľných žiadateľov preventívnymi
opatreniami;
➢ posilňovať samostatnosť pri zvládaní situácie vlastnými silami.
V realite azylových zariadení znamenajú tieto ciele konkrétne to, že všetci žiadatelia,
bez ohľadu na ich zdravotný, rodinný stav, vek a ďalšie okolnosti, majú rovnaký prístup
k:
➢ základným službám a bezpečnosti
 V praxi je to napríklad umiestnenie žiadateľa, ktorý má pohybové obmedzenie, na
takú izbu, odkiaľ má možnosť bezbariérového prístupu do jedálne, k lekárovi a i.

§ 39 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
22
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Ak nemôže chodiť, je napríklad zabezpečené, aby si mohol stravu skonzumovať na
izbe alebo aby zdravotnícky personál prišiel za ním.
 Ako ďalšie príklady z praxe možno uviesť napríklad zabezpečenie bezpečného
ubytovania pre osamelé ženy, možnosť anonymne požiadať o pomoc v prípade
domáceho násilia atď.
➢ potrebnej podpore od okolia, či komunity
 Sem možno zahrnúť napríklad podporu osamelých rodičov, pomoc a asistenciu pri
vzdelávaní detí, podporné mechanizmy, ako napríklad možnosť konštruktívneho
trávenia voľného času, ktorá je zvolená vzhľadom na záujmy a individuálnu
situáciu žiadateľa.
➢ špeciálnej podpore
 Prístup k špecialistom napr. z odboru psychiatrie, gynekológovi, prístup
k programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, nevyhnutným
zdravotným pomôckam.

3.8 Terapeutické aktivity
V nasledujúcich riadkoch sú predstavené príklady toho, ako prebiehajú jednotlivé
terapeutické techniky pre žiadateľov. V praxi je väčšina z nich realizovaná odborníkmi
financovanými z prostriedkov mimovládnej organizácie pôsobiacej v jednotlivých
azylových zariadeniach, za účasti sociálnych pracovníkov migračného úradu.
Účelom terapeutických aktivít v podmienkach azylových zariadení, je podporiť
zdravie a celkovú pohodu žiadateľov prostredníctvom zmysluplných činností
s terapeutickým efektom. Tieto zahŕňajú:
➢ muzikoterapiu;
➢ arteterapiu;
➢ ekoterapiu;
➢ ergoterapiu a činnostnú terapiu;
➢ relaxačné techniky;
➢ terapia hrou.
❖ Cieľom týchto aktivít je:
➢ podnietiť žiadateľov, aby zmysluplne vypĺňali svoj voľný čas;
➢ umožniť žiadateľom pracovať so svojimi emóciami riadeným spôsobom, uvoľnenie
od napätia a stresu.
Žiadatelia čakajúci na výsledok azylového konania sa nachádzajú v životnej situácii,
ktorá im umožňuje len veľmi limitovanú sebarealizáciu. Pasívne čakanie na výsledok
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azylového konania má za následok nadmerné, niekedy až škodlivé premýšľanie nad
vlastnou situáciou, „zacyklenie“ sa v negatívnych myšlienkach a nábeh na depresiu.
Terapeutické aktivity, akými sú muzikoterapia a arteterapia, ponúkajú možnosť
relaxácie, vyjadrenia sa, „ventilácie“ pocitov, myšlienok, a následnú prácu s nimi. Na
rozdiel od bežného hrania na hudobných nástrojoch a kreslenia sú to cielené aktivity
s terapeutickým potenciálom, ktoré by mali byť zabezpečené certifikovaným
odborníkom.
V praxi sa vyskytli situácie, kedy požiadavka migračného úradu na zabezpečenie
muzikoterapie bola realizovaná zabezpečením ukážok slovenských ľudových tancov so
zapojením žiadateľov. Išlo o síce zaujímavú, ale voľnočasovú aktivitu, ktorá bola mylne
vnímaná ako terapeutická aktivita tými, ktorí o muzikoterapii nemali dostatočné odborné
znalosti.
Ekoterapia je v princípe „liečba prírodou“. Táto aktivita, ako už je možné dedukovať
z jej názvu, prebieha v exteriéri.
Ergoterapiu, čiže terapiu prácou možno v kontexte sociálnej práce so žiadateľmi
vnímať ako ich zapojenie sa do činnosti, ktorá je prospešná a dáva im pocit užitočnosti,
objavujú vlastné možnosti.
Všetky druhy terapií, keďže v azylových zariadeniach prebiehajú na kolektívnej báze,
zároveň napomáhajú aj utužovaniu medziľudských vzťahov a sociálnych kontaktov
medzi žiadateľmi. Terapeut zároveň funguje aj ako odborník, ktorý môže zachytiť
prípadnú patológiu v správaní žiadateľov a tiež dáva odporúčania na ďalšiu prácu so
žiadateľmi aj iným kolegom.
3.7.1 Muzikoterapia
 v Záchytnom tábore Humenné sa uskutočnila muzikoterapia s cieľom redukovať
osamelosť
a rozvinúť komunikáciu
medzi
jednotlivými
žiadateľmi
prostredníctvom relaxačného hudobného nástroja sundrum, žiadatelia sa zapojili
do aktivity, predstavenie – menom, pohybom, opakovaním. Nasledovalo zdieľanie
hudobného nástroja, práca s tempom, dynamikou, intenzitou, zvukom,
harmonizácia, kooperácia, individuálna reakcia. To žiadateľom umožnilo
vyjadrenie pocitov, emócií a expresiu vlastného príbehu.
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 v Pobytovom tábore Rohovce sa taktiež uskutočňujú pravidelné
muzikoterapeutické sedenia, zamerané najmä na psychohygienu a uvoľnenie
prebytočného napätia, ktoré sa v azylovom zariadení vyskytuje prirodzene vo
zvýšenej miere. Sedenia trvajú približne 50 minút, používajú sa pri nich rôzne
hudobné nástroje, napr. etnoperkusie, píšťaly a podobne. Ak to situácia umožňuje,
každý žiadateľ má svoj hudobný nástroj. Spoločné hranie má očividné relaxačné
účinky. Ako príklad priaznivých účinkov muzikoterapie možno uviesť žiadateľa,
ktorý nevynechal ani jedno muzikoterapeutické sedenie, celkovo bol už na piatich.
Je rád, keď má všetko jasné pravidlá, ktoré všetci dodržiavajú, čo je však pri práci
so žiadateľmi často nemožné. Cez tento typ terapie sa učí zvládať frustráciu z
"chaosu" toho, že každý kolektív má svoju vlastnú skupinovú dynamiku.
3.7.2 Arteterapia
 v Pobytovom tábore Rohovce sa uskutočnila v spolupráci so študentmi liečebnej
pedagogiky arteterapeutická aktivita, kedy si mali žiadatelia z výstrižkov z novín
vyskladať koláž, ktorá vystihuje ich túžby a ambície, ktoré by radi dosiahli.
Nasledovala diskusia o tom, ako to, čo prostredníctvom koláže zobrazili, by bolo
možné reálne dosiahnuť. Spočiatku mali žiadatelia nejasné predstavy a nereálne
návrhy, vhodne zvolenými otázkami a podnetmi od študentov, však boli navedení
k tomu, aby si uvedomili, že ciele je možné dosiahnuť čiastkovými postupnými
krokmi, ktoré je možné realizovať aj v kontexte situácie, v ktorej sa nachádzajú, aj
keď naplnenie niektorých cieľov môže kvôli tomu trvať dlhšie. Aktivita prispela
k zreálňovaniu očakávaní a povzbudila žiadateľov v ich ambíciách. Zúčastnil sa
jej aj žiadateľ, ktorý sa inak v zariadení prejavoval veľmi impulzívne, ak mu veci
nešli podľa jeho predstáv, táto aktivita mu aspoň čiastočne načrtla možnosti
zvládania niektorých výziev, ktorým aktuálne čelí.
 Pobytový
tábor
Rohovce
navštevuje
aj
arteterapeutka, ktorá sa venuje žiadateľom,
aplikuje pritom rôzne techniky, napr. žiadatelia
mohli pomocou metódy monotypie a práce s farbou
vyjadriť, akým výzvam čelia kvôli jazykovej bariére
(neznalosť jazyka je veľmi významným faktorom
ovplyvňujúcim
komunikáciu
jednak
medzi
žiadateľmi rôznych národností, ktorí sú spolu
v azylových zariadeniach ubytovaní, jednak so
zamestnancami,
ako
aj s príjmajúcou
spoločnosťou). Aktivita slúžila aj na lepšie
zoznámenie sa arteterapeutky so žiadateľmi.
 ako ďalší príklad možno uviesť arteterapeutickú aktivitu realizovanú v Záchytnom
tábore Humenné, ktorá mala za cieľ posilnenie možnosti komunikovať a zníženie
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pocitu izolácie a osamelosti. Zahájená bola skupinovou aktivitou usmerňovanou
arteterapeutom, ktorý použil najprv maľbu so zavretými očami, neskôr žiadateľov
vyzval, aby pomenovali vytvorený obraz. Pritom využil aj dynamiku skupiny každý žiadateľ sa potom presunul o jedno miesto ďalej, a primaľoval svoj motív do
obrázka pred sebou. Takto sa postupovalo, kým sa okruh „uzavrel“ a každý
žiadateľ sa vrátil k pôvodnému, čiže vlastnému obrázku. Ďalej bola využitá aj
individuálna aktivita – vymaľovanie postavy na predlohe papiera, vytrhnutie
postavy z papiera a umiestnenie a prilepenie na spoločný papier - prepojenie
svetov postáv vytvorenými cestičkami vytrhnutými z papiera, čím bol znázornený
opak izolácie, ktorú žiadatelia často v azylových zariadeniach zažívajú. Ďalšiu
aktivitu predstavovalo využitie projektívnych kariet – k vybratým dvom kartám
(jedna príjemná, druhá nepríjemná) dotvorenie farebného sveta na predložený
papier. Nasledovalo spoločné zdieľanie v skupine, vytvorenie a vyjadrenie
spoločného príbehu. Týmto mohli žiadatelia zdieľať svoje emócie, pocity,
odreagovať napätie cez výtvarnú tvorbu.
3.7.3 Ekoterapia a ergoterapia
 V spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí sa venujú permakultúre a enviromentálnym
aktivitám sa v exteriéri Záchytného tábora Humenné zrealizoval projekt
vytvorenia bylinkovej záhradky. Ten v sebe zahŕňal prvky ekoterapie, ako aj
ergoterapie. Do realizácie projektu boli zapojení predovšetkým žiadatelia, ktorí
boli vopred oboznámení s projektom, jeho víziou a s ním súvisiacimi plánmi.
 Samotná realizácia projektu trvala niekoľko dní, súvisela so zabezpečením
materiálu, jeho dovozom do azylového zariadenia, zhotovením bylinkovej špirály
a vysádzaním rastliniek a byliniek. Žiadatelia mali v rámci tejto aktivity možnosť
spoznať aj nových ľudí, konkrétne tých, ktorí boli odborným garantom celého
projektu.
 Význam celého projektu sa potvrdil už v začiatkoch, a to napr. aj pri skúsenosti
so žiadateľom, ktorý veľmi veľa času trávil v interiéri azylového zariadenia
zaoberaním sa svojou záľubou (žiadateľ bol počítačovým technikom a v azylovom
zariadení sa venoval len PC), žil vo svojom virtuálnom svete, prakticky vôbec
nevychádzal na vzduch, okrem presunu do jedálne. Žiadateľa zaujalo to, že jeden
z garantov projektu bol tiež počítačovým technikom, čo ho motivovalo k tomu, aby
aspoň na chvíľu vyšiel von na čerstvý vzduch. Nakoniec sa tiež zapojil do realizácie
projektu a strávil spoločne čas aj s ostatnými žiadateľmi, pričom nadviazal vzťah
aj s garantom projektu, keďže ich spájala spoločná záľuba.
 Po dokončení bylinkovej záhradky sa uskutočnila prezentácia spoločnej práce so
žiadateľmi pre ostatných zamestnancov Záchytného tábora Humenné. Táto
bylinková záhradka priniesla niekoľko inšpirácií a možností na realizáciu:
žiadatelia sa počas dňa dobrovoľne venovali jej údržbe, spoločne vyrábali
menovky na označenie rastlín a byliniek, vytvárali vhodné a užitočné dekorácie –
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napríklad krhly na polievanie skrášlené servítkovou technikou a podobne. Časom
bolo zužitkované aj to, o čo sa žiadatelia pod dohľadom sociálneho pracovníka
starali niekoľko mesiacov. Nielen žiadatelia, ale aj všetci zamestnanci si mohli
počas dňa pozbierať cherry paradajky alebo použiť vypestované bylinky na čaj.
Taktiež si zamestnanci spoločne so žiadateľmi vysušili aj bylinky, ktoré označené
s návodom na používanie umiestnili v spoločnej kuchynke. Bylinková špirála
spestrila prostredie, kde žiadatelia radi trávili čas posedením a rozhovormi. Vône
a názvy bylín mnohokrát vyvolávajú u žiadateľov spomienky na ich domovskú
krajinu. Tento, aj keď len malý zelený kúsok prírody, pôsobí na žiadateľov
terapeuticky. Vzťah k prírode sa snažia sociálni pracovníci Záchytného tábora
Humenné pestovať aj u maloletých žiadateľov – niekedy si sadnú blízko
k bylinkám a rastlinkám a zahrajú spoločenskú hru, kreslia si s nimi, tvoria spolu
s deťmi. Nakoľko sa tento terapeutický priestor osvedčil vo viacerých rozmeroch,
plánuje sa v aktivitách ďalej pokračovať a rozvíjať ich, napr. aj tematickými
nástenkami v interiéri azylového zariadenia.

 V Pobytovom tábore Rohovce sa žiadatelia venujú zeleninovej a bylinkovej
záhradke. Žiadateľom, ktorí sa o záhradku starajú to dodáva pocit zodpovednosti
a zároveň postupom času vidia plody svojej práce, čo je obzvlášť pre mužov
dôležité. Bylinky tiež sušia a vyrábajú voňavé vrecúška, ktoré ponúkame na
rôznych podujatiach (Dobrý trh a pod.). Prípadne ich využijú na čaj alebo na
dochutenie jedla. Samotní žiadatelia potvrdili, že pobyt v záhradke im dodáva
pokoj a pri práci prídu na iné myšlienky.
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 Aj v Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves majú žiadatelia možnosť venovať sa
pestovaniu rôznych plodín buď v skleníku alebo sa starajú o skalku pred vchodom
do azylového zariadenia. Skleník má zároveň časť upravenú na posedenie
a potenciál pre ďalšie aktivity (maľovanie, spoločenské hry).

3.9 Voľnočasové aktivity, aktivity mimo azylových zariadení
V azylových zariadeniach je režim dňa daný predovšetkým výdajom stravy
a aktivitami, ktoré ponúkajú zamestnanci migračného úradu a mimovládnych organizácií.
Žiadatelia sú oprávnení vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu až po deviatich
mesiacoch od začatia azylového konania. Je na ich rozhodnutí, ako využijú voľný čas, ktorý
majú a či prijmú ponúkané aktivity.
V praxi je pozorované, že čím viac „nevyplneného“ času majú žiadatelia, tým viac majú
sklony prepadať beznádeji, neustálemu premýšľaniu a obavám o výsledok azylového
konania, o svojich blízkych, ktorí zostali v krajinách pôvodu, a pod. U niektorých sa
vyskytuje aj zvýšená agresia a tendencia ku konfliktnému správaniu. Na ich prežívanie má
výrazne pozitívny vplyv možnosť zamestnania sa, kedy majú po nájdení práce pravidelný
denný režim a nadobudnú aspoň čiastočný pocit kontroly nad svojim životom. Kým však
nemajú možnosť inej sebarealizácie, je veľmi dôležité im ponúknuť rôzne možnosti
vyplnenia voľného času.
Voľnočasové aktivity v sebe zahŕňajú širokú škálu činností:
➢ športové aktivity;
➢ spoločenské hry;
➢ výtvarné tvorenie;
➢ vyrábanie a drobné opravy;
➢ starostlivosť o záhradu;
➢ varenie, piknik;
➢ doučovanie slovenského jazyka;
➢ príprava, nácvik a prezentácia kultúr krajín pôvodu, rôzne vystúpenia;
➢ spoznávanie Slovenskej republiky cez výlety;
➢ puzzle;
➢ iné.
❖ Význam voľnočasových aktivít:
➢ pôsobia ako prevencia vzniku konfliktov v azylových zariadeniach, pomáhajú znížiť
celkové napätie;
➢ napomáhajú spestriť fádny denný režim žiadateľov v azylových zariadeniach, ktoré
sú vo všeobecnosti málo podnetným prostredím;
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➢ spoločné vykonávanie voľnočasových aktivít viacerými žiadateľmi posilňuje ich
vzájomnú dôveru, zbližuje žiadateľov rôznych národností a napomáha im aspoň
prechodne sa odpútať od ťaživých myšlienok;
➢ slúžia pre sociálneho pracovníka ako pomocný nástroj, ktorý umožňuje lepšie
spoznať osobu žiadateľa a nadviazať/prehĺbiť s ním vzťah;
➢ žiadateľ sa počas nich môže naučiť novým zručnostiam, ktoré môže využiť buď
v integrácii, v prípade udelenia medzinárodnej ochrany alebo po návrate do krajiny
pôvodu, ak ochranu nedostane.
Pripomíname, že v podmienkach záchytného tábora sú všetky realizované aktivity
limitované len na realizáciu v jeho vnútorných a vonkajších priestoroch, nakoľko
žiadatelia nesmú opustiť toto azylové zariadenie. Vo výnimočných prípadoch
spolupracuje sociálny pracovník s inými subjektmi a podieľa sa na aktivitách
realizovaných mimo azylového zariadenia.
V podmienkach pobytových táborov je situácia odlišná, nakoľko žiadatelia môžu
tráviť čas aj samostatne mimo azylového zariadenia, ak využijú systém priepustiek.
V azylovom zariadení, kde sú ubytovaní len muži jednotlivci, je náročnejšie ich zapojiť do
niektorých aktivít. Keď však zvíťazí zvedavosť nad predsudkami, ochotne sa zapoja, aj
keď väčšinou len v obmedzenom počte. V prípade prítomnosti väčších počtov žiadateľov
v azylovom zariadení však bolo pozorované, že keď jeden - dvaja jednotlivci prekonajú
počiatočnú ostýchavosť či zaujatosť, pridajú sa aj ďalší.
Sociálny pracovník sa tiež snaží aktivizovať žiadateľov pre rôzne záľuby, ktoré mali v
prirodzenom prostredí.
Napriek tomu, že materiálovo–technické zabezpečenie k niektorým činnostiam,
o ktoré prejavia žiadatelia záujem, je v azylových zariadeniach limitované, sociálni
pracovníci sa snažia flexibilne zareagovať na ich potreby a v prípade potreby vhodne
improvizovať. Veľmi nápomocnými sú v tomto smere aj kultúrni mediátori mimovládnej
organizácie
pôsobiacej
v azylových
zariadeniach,
ktorí
zabezpečujú
väčšinu voľnočasových aktivít.
V ďalšom texte uvádzame konkrétne príklady rôznych voľnočasových aktivít, ktorým
sa žiadatelia v azylových zariadeniach venujú:
Športové aktivity:
 V Záchytnom tábore Humenné napriek nedostatočnej vybavenosti miestnosti na
cvičenie, sú žiadateľom sociálnymi pracovníkmi ponúkané rôzne alternatívy a sú
im predstavené spôsoby, akým sa daná športová aktivita dá realizovať iným, pre
nich dostupnejším spôsobom - napríklad cvičením s vlastnou váhou. V tomto
smere je pozorovaná u žiadateľov aj tvorivosť a vynaliezavosť, kedy si vyrábajú
z dostupných zdrojov pomôcky na cvičenie – napríklad plastové fľaše naplnené
pieskom.
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 Ženám žiadateľkám sú v záchytnom tábore predstavené rôzne možnosti, ako
môžu aktívne využívať voľný čas v azylovom zariadení, ak chcú vyvíjať fyzickú
aktivitu – prostredníctvom dostupných videí môžu sledovať video tréningy. Veľmi
pozitívna skúsenosť bola zaznamenaná v prípade zumby so žiadateľkami z Číny
a Iraku. Aj napriek jazykovej bariére si veľmi dobre porozumeli, a to práve cez
fyzickú aktivitu a zábavu. Tento prípad dobre ilustruje spojenie príjemného
s užitočným. V takýchto situáciách si sociálny pracovník uvedomí skutočnosť, že
niečo, čo je pre nás samozrejmosťou, je pre žiadateľa nepoznané, neznáme. Tento
fakt súvisí s tým, ako je potrebné a dôležité odovzdávať si osobné pozitívne
skúsenosti.
 Nielen sociálny pracovník môže byť sprostredkovateľom či zdrojom inšpirácie pre
žiadateľov, ale aj oni sami sú tými, ktorí môžu ponúknuť svoj potenciál, znalosti
a skúsenosti. Tým, že žiadatelia pochádzajú z rôznych krajín a kultúr, sa vzájomne
môžu obohatiť a rozšíriť svoje horizonty poznania. Toto je ilustrované príkladom
z praxe, kedy bola v záchytnom tábore väčšia skupina žiadateľov z rôznych krajín
ako napr. Afganistan, Pakistan, India, a medzi nimi aj žiadateľka z Kuby. Pri
prvom stretnutí so sociálnymi pracovníkmi bolo pozorované, že ide
o temperamentnú a komunikatívnu osobu, s pozitívnym prístupom k životu. Žiaľ
situácia v krajine pôvodu ju prinútila opustiť krajinu, kde pracovala v tanečnej
škole ako inštruktorka tanca. Žiadateľka bola teda oslovená či by bola ochotná
ponúknuť hodiny tanca pre prítomných žiadateľov v azylovom zariadení.
S nadšením a radosťou ponuku prijala. Pozitívne bolo hlavne to, že takáto aktivita
mala úspech aj u žiadateľov, ktorí sa tanečných hodín zúčastňovali.
 Žiadatelia z Indie a Pakistanu často sami improvizujú ohľadom športového
náčinia, ktorým hrajú kriket.
 V pobytových táboroch majú možnosť športovania
žiadatelia zabezpečenú jednak vo vnútri,
v miestnosti so športovým vybavením (tiež relatívne
limitovaným), prípadne majú možnosť hrať stolný
tenis, ale aj vo vonkajších priestoroch – v Pobytovom
tábore Rohovce na multifunkčnom ihrisku, kde je
možné hrať futbal, volejbal či basketbal.
V priestoroch pred azylovým zariadením sa
nachádzajú aj dve pomôcky na cvičenie. To, nakoľko
tieto možnosti žiadatelia využijú, je veľmi
individuálne, závisí to aj od počtu žiadateľov
v azylovom zariadení a od ich vzájomných vzťahov.
V praxi ich zvykne podnietiť k aktívnejšiemu využívaniu týchto možností
usporiadanie turnaja či súťaže, alebo aktívne zapojenie sa sociálneho pracovníka
alebo kultúrneho mediátora. Pri spomínaných športoch žiadatelia ľahko preklenú
spomínané vzájomné jazykové bariéry ako aj celkové kultúrne rozdiely. Pre
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sociálneho pracovníka sú podobné aktivity vhodnou možnosťou pozorovania
skupinovej dynamiky, dominancie vs. submisivity v rámci skupiny, schopnosti
komunikácie, ako aj špecifických individuálnych prejavov. Jednoznačne možno
konštatovať, že akákoľvek športová aktivita má priaznivý vplyv na prežívanie
situácie, ktorou žiadatelia počas azylového konania prechádzajú.
 Bolo pozorované aj to, že niektorí žiadatelia sa radi venujú športu aj bez potreby
mať k tomu vonkajší podnet – v pobytovom tábore majú možnosť opustiť na
priepustku azylové zariadenie, tak si chodia ráno zabehať, často na pravidelnej
báze, bez ohľadu na počasie.
 Žiadatelia (najmä v Pobytovom tábore Rohovce, kde sú ubytovaní muži
jednotlivci) majú záujem aj o pasívne sledovanie športu či v TV miestnosti,
prípadne aj „naživo“ – mimovládna organizácia pôsobiaca v azylovom zariadení
pravidelne v prípade záujmu organizuje návštevy futbalových zápasov.
 V Pobytovom tábore Rohovce sú aj žiadatelia, ktorí sa pridali k futbalovým
klubom v obci, prípadne v okolí, a hrali za miestny klub futbal. Aj takýto spôsob
trávenia voľného času mal na žiadateľov priaznivý účinok.
Ďalšie voľnočasové aktivity realizované v azylových zariadeniach:
 V Záchytnom tábore Humenné sa zrealizoval „skrášľovací deň“ – do azylového
zariadenia bola pozvaná vďaka sponzorom kaderníčka, ktorá sa venovala počas
dňa žiadateľkám, čím si spoločne so sociálnymi pracovníkmi pripomenuli
Medzinárodný deň žien. Bolo zaujímavé pozorovať aj ich reakcie, spočiatku sa
žiadateľky hanbili, nakoniec sa dali skrášliť a vzájomne sa povzbudzovali.
 V Záchytnom tábore Humenné sa na podnet sociálnych pracovníkov vytvoril
priestor s názvom ACTIVITY CORNER, ktorý sa osvedčil aj z dôvodu, že žiadateľ si
môže individuálne zvoliť aktivitu a rozhodnúť sa pre sebarealizáciu.
V označených zakladačoch sú sprístupnené pracovné listy – teda to, čo sa osvedčilo
u iných žiadateľov – a to predovšetkým antistresové omaľovanky, aktivity
zamerané na logické myslenie – sudoku, osemsmerovky, pracovné listy, jeden zo
zakladačov je venovaný pracovným listom, kde majú žiadatelia slovnú zásobu
v anglicko-slovenskom jazyku – základné frázy a tematické okruhy. Žiadateľom sú
sprístupnené aj na určenom mieste základné kancelárske potreby.
 Medzi voľnočasové aktivity, ktorým sa radi venujú najmä ženy a deti patria aj
rôzne kreatívne techniky. Medzi najčastejšie realizované a obľúbené patria
dekupáž – servítková technika, výroba cínovaných šperkov, mydla, 3D origami,
pletenie z papiera, recyklovanie materiálov – napríklad čajových vrecúšok (tea
bag folding), výroba magnetiek, sadrových svietnikov, výroba náramkov, spoločné
skrášľovanie priestorov azylového zariadenia – dekoratívne maľovanie na stenu
a iné. Maľovanie na stenu bolo realizované aj v Pobytovom tábore Rohovce.
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Návrh bludiska

Výroba svietnika

Krb z kartónov do
herne pre deti

Zdobenie krhly pre starostlivosť
o bylinkovú záhradku

Tvorenie s puzzle dielikmi

Aktivity s deťmi v
prírode

 Deti radi kreslia kriedou na zem, či na stenu.
 Žiadatelia, ktorí nemajú problém so sebaprezentovaním v cudzom prostredí, si
radi nacvičia nejaké vystúpenie. Pripravili si napr. prezentáciu o svojej krajine
pôvodu, vytlačili rôzne fotky a materiály, o ktorých rozprávali. Alebo niečo uvarili
či vyrobili, aby potom ostatným vysvetlili zvyklosti s tým spojené. Časté sú aj piesne
či tance z krajiny pôvodu.
 Žiadateľky z Pobytového tábora Opatovská Nová Ves vyrobili náramky
a náhrdelníky a na každý prilepili odkaz, meno, od koho a z akej krajiny je ten, čo
to vyrobil. Zamestnanci migračného úradu tieto náramky a náhrdelníky následne
rozdávali na festivaloch či pri inej osvetovej činnosti, čo malo veľký úspech
a Slováci a Slovenky, ktorý ich dostali, to vnímali ako osobný a adresný darček od
konkrétnej osoby.
 Často sa stáva, že žiadateľ „pozoruje“ sociálneho pracovníka pri kreatívnej
činnosti, ale časom prejaví aj osobný záujem a podieľa sa na aktivite. Takéto
spoločné trávenie má veľký význam aj pre vzájomné spoznávanie sa a rozhovor.
Žiadatelia tiež prejavujú radosť a spokojnosť nad finálnym produktom. Často sa
počas aktivity zmienia aj o tom, že ani netušili o svojej zručnosti – fotia si výsledky
66

svojej práce a fotografie posielajú svojim príbuzným. Zaujímavosťou je aj to, že do
takýchto činností sa zapájajú aj muži, aj keď spočiatku s odstupom. Takáto
aktivita je vnímaná ako činnosť vhodná skôr pre ženy. Stáva sa, že žiadateľov mužov aktivita veľmi nadchne a prajú si v nej pokračovať, poprípade tvoriť iné
veci.
Pozn.: Žiadateľ sa počas azylovej procedúry zvyčajne nachádza v azylovom zariadení,
ktoré v prípade voľnočasových aktivít konajúcich sa mimo azylového zariadenia, opúšťa
len na základe krátkodobej priepustky. Aktivitami mimo azylového zariadenia sú napr.:
➢ výlety spojené so spoznávaním krajiny;
➢ návštevy rôznych podujatí, napr. pri príležitosti osláv Svetového dňa utečencov,
prípadne aj kolektívnych športových podujatí a i.
❖ Účelom účasti na aktivitách organizovaných mimo azylového zariadenia je:
➢ umožniť žiadateľom priamo spoznávať prijímajúcu krajinu a jej spoločnosť;
➢ vniesť zmenu do každodenného stereotypu v azylových zariadeniach;
➢ zažiť pocit „normálnosti“ v majoritnej spoločnosti bez označovania nálepkou žiadateľ
o azyl
➢ umožniť miestnej komunite na Slovensku spoznať iné kultúry, byť
sprostredkovateľom v komunikácii žiadateľa a ľudí mimo azylového zariadenia.
Výhodou aktivít mimo azylových zariadení, ktoré sú realizované mimovládnou
organizáciou, za prítomnosti sociálneho pracovníka, je minimalizovanie rizík spojených
s negatívnymi prejavmi majority voči cudzincom. Sociálny pracovník môže predísť
konfliktu tým, že vie vysvetliť situáciu a v prípade potreby privolá políciu.
Jednou z úloh sociálnych pracovníkov pôsobiacich v azylových zariadeniach je teda aj
„ukázať žiadateľom svet za bránami azylového zariadenia“. Niektorí žiadatelia sú v tomto
smere aktívnejší a samostatne vyhľadávajú rôzne aktivity mimo azylového zariadenia (za
účelom práce, za existujúcimi sociálnymi väzbami, a pod.). Sú však aj žiadatelia, ktorí, aj
keď tú možnosť majú, azylové zariadenie prakticky neopúšťajú. U tých bol častejšie
pozorovaný sklon k uzavretosti, stavom zahltenia vlastnými myšlienkami, opakujúcim sa
negatívnym prejavom (agresia, sebapoškodzovanie), úzkosti. Kontakt s predstaviteľmi
prijímajúcej spoločnosti je u nich redukovaný len na zamestnancov v azylovom zariadení.
Prax jednoznačne ukázala, že tí žiadatelia, ktorí si našli známych a vytvorili sociálne väzby
aj mimo azylového zariadenia, nielenže lepšie znášali čakanie na výsledok azylovej
procedúry, ale lepšie napredovali aj čo sa týka jazykových znalostí. Taktiež tí, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú aktivít prebiehajúcich mimo azylového zariadenia, sa rýchlejšie
zžijú s prijímajúcou spoločnosťou.
V Záchytnom tábore Humenné sú prakticky všetky realizované aktivity limitované na
realizáciu v jeho priestoroch, nakoľko žiadatelia nesmú opustiť zariadenie po dobu, kým
im nie je ukončená karanténa. Po uplynutí tejto doby je možné požiadať o priepustku, na
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maximálne 24 hodín. Tým sa otvára limitovaný priestor na aktivity, ktoré nie sú
obmedzené len na samotné azylové zariadenie. V takýchto prípadoch spolupracuje
sociálny pracovník s inými subjektmi a podieľa sa na aktivitách realizovaných mimo
azylového zariadenia. Uvádzame príklady z praxe:
 Návšteva múzea a skanzenu v Humennom, turistika – spoznávanie blízkej prírody,
pamiatok, hradov s rekreačným zámerom, spolupráca so školskými zariadeniami
– prednášky spojené s diskusiou, spolupráca s miestnymi cirkvami.
 Prítomnosť žiadateľov v Záchytnom tábore Humenné, ktorí sa zaujímali
o historické pamiatky v meste Humenné a prejavili tiež záujem o návštevu
miestneho kostola. V spolupráci so zodpovednou osobou im bola ponúknutá
prehliadka interiéru kostola s výkladom, žiadatelia si mohli vyskúšať hru na
organe, čo bol pre nich zážitok. Veľkou výhodou bolo aj to, že ich kňaz pozval na
športové aktivity, ktoré organizuje pravidelne pre mladých ľudí vo farnosti, čomu
sa žiadatelia potešili a toto pozvanie radi prijali (tieto stretnutia už absolvovali
samostatne, bez sociálneho pracovníka). Pozitívum takýchto akcií sa ukázalo byť
viacrozmerné: kontakty s majoritou, kultúrou a jazykom prijímajúcej krajiny,
prehlbovanie obojstrannej akceptácie, spoznávanie nových ľudí a vecí, zmysluplné
vypĺňanie voľného času, redukcia stresu, zdravotné aj mentálne benefity.
V pobytových táboroch odpadá čakanie na ukončenie karantény a žiadatelia sa môžu
hneď po príchode pohybovať aj mimo azylového zariadenia (pokiaľ neexistujú dôvodné
prekážky, napr. účasť na pohovore, zdravotné a i.). Záleží však aj na prístupe samotných
žiadateľov, ako aj na schopnostiach a možnostiach sociálneho pracovníka ako ich osloviť
a motivovať, aby sa aktivity zúčastnili. Materiálové zabezpečenie sociálnych pracovníkov
nepostačuje na organizovanie finančne náročnejších aktivít, preto sú tieto realizované
najmä mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v azylových zariadeniach, po dohode so
zamestnancami migračného úradu. Uvádzame príklady rôznych aktivít realizovaných
mimo priestorov pobytových táborov:
 V Pobytovom tábore Rohovce, futbalové zápasy s miestnou ligou – športová
aktivita, ktorá napomohla žiadateľom k lepšiemu zoznámeniu sa s miestnou
komunitou, ako aj prispela k odbúravaniu predsudkov majority. Niektorí
žiadatelia sa aj stanú členmi miestnych futbalových klubov a aktívne futbal
hrávajú.
 Čistenie okolia azylového zariadenia, zber odpadkov – aj takáto jednoduchá
aktivita môže prispieť k pocitu užitočnosti a posilniť pozitívny obraz cudzincov
v očiach majority.
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 Cyklovýlety v okolí PT – dávajú žiadateľom okrem
športového vyžitia aj možnosť lepšie spoznať
okolie PT. Zároveň prítomnosť kultúrnych
mediátorov zvyšuje bezpečnosť a žiadatelia sú
bližšie oboznámení s pravidlami premávky a jazdy
na bicykloch. Spoločné cyklovýlety ich často
motivujú
aj
k individuálnym
výletom
a objavovaniu nových miest, čím sa zlepšuje aj ich
orientácia v novom prostredí.
Cyklovýlet v okolí PT
Rohovce

 Rôzne aktivity pri príležitosti Svetového dňa utečencov – z azylového zariadenia,
kde sa oslavy pôvodne konali, sa presunuli pri jednej príležitosti do Kultúrneho
domu v Rohovciach, kde boli pripravené ochutnávky tradičných jedál a ručných
prác žiadateľov, ako aj program, v ktorom vystupovali. Pár rokov mimovládna
organizácia organizuje tzv. „Nedeľnú parádu“ v bratislavskej Starej tržnici.
Žiadatelia majú možnosť pripraviť a formou ochutnávky prezentovať svoje
národné jedlá, zapojiť sa do rôznych programov a pod. Keďže podujatie je
otvorené pre širokú verejnosť a svoju prácu tam prezentujú aj organizácie
zaoberajúce sa témou utečenectva, žiadatelia majú možnosť interakcie
s prijímajúcou spoločnosťou, ako aj s príslušníkmi ich komunít, ktorí žijú na
Slovensku už dlhšie – napr. s tými, ktorí sú v integrácii si môžu vymeniť rôzne
skúsenosti. Nezriedka sme pozorovali, že integrovaní sa stávajú akýmsi
„mentormi“ či sprievodcami tých, ktorí sú na Slovensku kratšiu dobu.
 Komunitné akcie – v spolupráci s rôznymi organizáciami ako napr. Nadácia
Milana Šimečku či Mareena majú žiadatelia možnosť zúčastňovať sa rôznych
komunitných akcií nielen ako pasívni účastníci, ale aktívne prispievajú k tvorbe
programu. Jedná sa napr. o prezentácie vlastnej krajiny, varenie národných jedál,
hranie spoločenských hier s verejnosťou, diskusie a i. Podobné aktivity majú
pozitívny vplyv nielen na samotných žiadateľov, ktorí sa tak cítia byť viac
súčasťou spoločnosti, ale vplývajú aj na postoj verejnosti k cudzincom. (viď 3.10)

Stánok SHR na Dobrom trhu
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Ďalšie aktivity: Žiadatelia z Pobytového tábora Rohovce majú zväčša niekoľko krát za
mesiac možnosť zúčastniť sa výletu do Bratislavy, či okolitých miest. Jedná sa
o návštevy múzeí a historických pamiatok, galérii, kultúrnych a športových podujatí,
či koncertov. Výhodou je priblíženie slovenskej kultúry a histórie, ako aj osvojenie si
správania sa v reštaurácii, či celkové zorientovanie sa v meste a pod. U žiadateľov,
ktorí sa akcii zúčastňujú pravidelne je možné vidieť posun v rôznych smeroch napr.
v ich schopnosti orientovať sa v meste. Konkrétne napr. žiadateľ z Afganistanu, ktorý
sa opakovane zúčastňuje spoločných výletov, sám ukazuje novým žiadateľom ako sa
v automate kupujú lístky na MHD.

Návšteva Trnavy

Výlet na Devín

Výlet na Sandberg

Hranie frisbee na Kolibe

Práca s verejnosťou
Sociálny pracovník vystupuje pri spolupráci s inými subjektmi aj ako
sprostredkovateľ pri nadväzovaní spolupráce. Migračný úrad realizuje množstvo aktivít
zameraných na širokú laickú i odbornú verejnosť za účelom osvety ohľadom
problematiky azylu a sociálni pracovníci sú tiež ich aktívnymi účastníkmi. Účelom
takýchto aktivít nie je formulovanie a pretláčanie nejakého názoru na riešenie
problematiky migrácie a azylu, ale vecný, odborný pohľad a poskytovanie
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overených faktov o tom, ako je oblasť azylu v SR riešená s cieľom predchádzať
dezinformáciám.
Pri práci s verejnosťou sa v praxi veľmi osvedčili nasledujúce formáty:
➢ prednášky na školách (základných, stredných, vysokých);
➢ účasť na festivaloch a ďalších podobných podujatiach, prezentovanie problematiky
ich návštevníkom a diskusia;
➢ diskusie po divadelnom predstavení;
➢ iné aktivity pre verejnosť.
 Pozitívne bola verejnosťou hodnotená jedinečná a priama skúsenosť s účasťou
osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na diskusiách.
❖ Cieľmi a benefitmi týchto aktivít sú:
➢ diskusie so žiakmi a prednášky pre verejnosť na rôznych podujatiach napomáhajú
orientácii v tejto problematike, keďže téma je často v súčasnosti dezinterpretovaná,
s cieľom vyvolať negatívne emócie namiesto poskytovania faktov;
➢ lepšia akceptácia marginalizovaných skupín vo všeobecnosti a podnietenie kritického
myslenia.
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Priame interakcie s verejnosťou sú realizované rôznymi spôsobmi:
➢ účasťou žiadateľov na verejných podujatiach, ako sú napríklad Medzinárodný deň
utečencov, Dobrom trhu, komunitnom varení národných jedál, podujatí Školy bez
nenávisti a pod.;
➢ počas diskusií v školách a na festivaloch – sa zamestnanci migračného úradu snažia
zabezpečiť účasť aj cudzincov, väčšinou ide o osoby s udelenou medzinárodnou
ochranou, ktorí hovoria o svojich vlastných skúsenostiach so začleňovaním sa do
slovenskej spoločnosti;
➢ pre zaujímavosť uvádzame aj osvedčený formát zo zahraničia: dni otvorených dverí
pre verejnosť v azylových zariadeniach.
 Mnohé interakcie sa udejú aj náhodne, neriadene, týka sa to žiadateľov, ktorí sú
premiestnení do pobytových táborov, kde im je umožnené už opustiť priestory
azylového zariadenia a pohybovať sa v rámci Slovenska. Mnohí sa takto zoznámia
s majoritným obyvateľstvom.
Počas prednášok a diskusií sa pracovníci najčastejšie stretávajú s nasledujúcimi okruhmi
tém a otázok:
➢ Aké sú rozdiely medzi migrantmi/utečencami? Kto je žiadateľ? Kto je azylant?
➢ Odkiaľ prichádzajú žiadatelia na Slovensko?
➢ Prečo prichádzajú do Európy?
➢ Koľko ich je na Slovensku?
➢ Predstavujú bezpečnostnú a zdravotnú hrozbu pre európsku spoločnosť?
➢ Ďalšie otázky týkajúce sa napríklad azylového konania, vreckového, moslimov
a islamu a pod.
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4.

Prípadové štúdie

4.1 Sociálna práca s komunitou Čečencov
V tejto prípadovej štúdii ide o spracovanie skúseností sociálnej pracovníčky zo
Záchytného tábora Adamov-Gbely dnes už neexistujúce azylové zariadenie, s rovnakým
režimom, ako je v súčasnosti v Záchytnom tábore Humenné v rokoch 2003-2004 t.j. pred
vstupom do Európskej únie.
Dĺžka pobytu žiadateľov v zariadení bola štandardne zhruba mesiac, do doby
presunutia do pobytového tábora (prípadne aj menej, ak žiadatelia svojvoľne opustili
zariadenie, čiže „utiekli“). Za toto obdobie absolvovali zdravotné vyšetrenia a odbery.
Záchytný tábor Adamov-Gbely mal kapacitu 200 osôb a bol väčšinou plný,
žiadatelia sa z vyššie spomenutých dôvodov často obmieňali. Znamenalo to, že sociálne
pracovníčky nemali možnosť dlhodobej kontinuálnej práce so žiadateľmi.
Žiadatelia z Čečenska, Ruskej federácie, vtedy tvorili asi 95% z celkového počtu
žiadateľov. Boli medzi nimi aj Inguši a Dagestanci – spoločné mali to, že tiež pochádzali
z Kaukazu. V azylovom zariadení sa nachádzali celé rodiny, starí ľudia, tehotné ženy.
Rodiny mali zvyčajne väčší počet detí, t.j. najmenej 3. Krajinu pôvodu opúšťali najmä kvôli
následkom vojen a nepokojov v Čečensku a bolo zjavné, že im ide o získanie bezpečia.
V tej dobe sa ešte neaplikovalo Dublinské nariadenie, ktoré upravuje
zodpovednosť štátu za posúdenie žiadosti o udelenie azylu, čo znamená, že ak žiadateľ
svojvoľne opustil územie Slovenskej republiky, tak nebol na základe odtlačkov prstov
vrátený späť do Slovenskej republiky. Slovensko žiadatelia aj v tomto období vnímali skôr
ako tranzitnú a nie cieľovú krajinu. Podľa ich vlastných vyjadrení, zhruba 80% z nich
smerovalo do Rakúska, ostatní do Belgicka alebo Francúzska, kde mali svoje komunity.
Pobyt v záchytnom tábore bol, podľa ich slov, pre nich len časom, kým sa „dali dokopy“
pred prekročením ďalších hraníc. Asi polovica žiadateľov do 2 týždňov dobrovoľne
opustila Slovenskú republiku, ostatní utiekli z pobytového tábora. V Slovenskej republike
tak zostávalo minimum žiadateľov z Čečenska (Ruskej federácie).
V zariadení pracovali dve sociálne pracovníčky migračného úradu. Zhruba tretina
ich práce spočívala v pomoci zdravotnej sestre pri vyšetreniach – tlmočenie
a administratívna asistencia. Ostatná sociálna práca bola zameraná na znižovanie
napätia v azylovom zariadení, najmä individuálnou a skupinovou komunikáciou
a rôznymi preventívnymi voľnočasovými aktivitami.
Sociálnym pracovníčkam pri práci s uvedenou komunitou výrazne pomohlo
naštudovanie si informácií o ich kultúre.
K tomu, aby bolo možné porozumieť špecifikám sociálnej práce
s akoukoľvek komunitou, je vhodné mať nielen vedomosť o aktuálnych
okolnostiach súvisiacich s príbehmi žiadateľov, ale aj pochopiť, z akého
kultúrnospoločenského/historického prostredia pochádzajú. Je užitočné, ak
73

sociálny pracovník prejaví záujem o kultúru a históriu krajiny, z ktorej žiadatelia
pochádzajú, ak si veci nechá vysvetliť priamo nimi. Je tiež dôležité, aby si informácie
o kultúre, tradíciách a histórii krajín pôvodu naštudoval z dostupných zdrojov aj sám.
Žiadatelia to vnímajú ako prejav záujmu, rešpektu a úcty.
Čečenci sú etnikum, ktorého celé generácie vyrastajú vo vojne. Koluje medzi nimi
povesť, že keď ich počet presiahne jeden milión, príde ďalšia katastrofa, ktorá spôsobí
zníženie ich počtu, čo sa im žiaľ aj historicky potvrdzuje. Sú veľmi emocionálni,
impulzívni, veľa toho zažili. Samozrejme, ani pri Čečencoch nemožno veci generalizovať
a tvrdiť, že všetci príslušníci tohto etnika sa správajú rovnako, každý človek je
predovšetkým individuálna osobnosť. Nemožno však poprieť isté podobnosti ľudí
pochádzajúcich z tohto regiónu, ktoré sociálna pracovníčka registrovala, prameniace
pravdepodobne z neľahkej histórie a hektického diania v regióne, ktoré tam pretrváva
doteraz.
Ide o veľmi hrdý národ, ktorý neverí štátnym inštitúciám. Sú moslimovia, avšak
majú svoje vlastné, tzv. adatové (zvykové) právo, ktoré má často dokonca prednosť pred
islamským. Česť a sloboda ako hodnoty sú pre nich veľmi dôležité. Napr. ich pozdrav
v čečenskom jazyku v preklade znamená – „Príď a odíď slobodný“.
Pri práci s komunitou Čečencov bolo nesmierne dôležité správať sa úprimne,
autenticky a dodržať to, čo človek sľúbil. Čečenci sú zvyknutí fungovať ako komunita na
báze dôvery a čestného slova. Hovorí sa u nich, že ak človek získa Čečenca za priateľa,
bude mu verným a najlepším priateľom do konca života, a keď si z neho spraví nepriateľa,
bude úhlavným a nebezpečným nepriateľom do konca života, lebo „Čečenci nezabúdajú“.
Veľmi citlivou oblasťou pre Čečencov je vzťah k Rusku a Rusom, s ktorým majú
z histórie konflikty a vojny (a platí to aj naopak). Táto téma sa pravidelne objavovala v ich
rozhovoroch so sociálnymi pracovníčkami a bolo o nej potrebné hovoriť veľmi opatrne
a s citom.
U Čečencov je množstvo vecí veľmi odlišných od kultúry a práva, tak ako ich
poznáme v európskom kontexte, napr. ešte stále medzi niektorými pretrváva krvná
pomsta, deti sú považované za majetok muža, kradnú sa nevesty (nevesta sa musí
zosobášiť s tým, kto ju ukradol, keďže je hanbou vrátiť sa späť do rodičovského domu).
Muž, ak sa chce rozviesť so ženou, môže tak urobiť jednoducho vyhlásením za prítomnosti
svedkov.
Čečenci majú stále úctu k starším, ktorých si veľmi vážia.
Vybrané konkrétne skúsenosti sociálnej pracovníčky pri práci s komunitou
Čečencov:
Komunikácia, prekonávanie jazykovej bariéry a získavanie dôvery
➢ Čečenci ako komunita pôsobili dosť uzavreto, nemali záujem o komunikáciu,
pokiaľ nešlo o riešenie praktických vecí spojených s pobytom v tábore. Sociálna
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pracovníčka sa preto najskôr zamerala na prácu s deťmi, ktorých bolo v azylovom
zariadení veľmi veľa. Viaceré z nich boli plaché, nedôverovali okoliu (Keď napr.
nad táborom preletelo lietadlo, krčili sa, lebo sa báli, že bude zhadzovať bomby.).
➢ Na získanie dôvery detí sa osvedčili jednoduché hry na skrývačku či naháňačku.
Tiež, keď ich sociálna pracovníčka poprosila, aby jej s niečím „išli pomôcť“,
s nejakou nenáročnou vecou, cítili sa dôležité a začínali jej dôverovať. Pre
vyplnenie voľného času volila jednoduchšie činnosti, napr. kreslenie kriedou na
zem alebo na výkresy. Počas týchto aktivít deti postupne odhalili čo-to o sebe: bolo
zjavné, že zažili vojnu, veľakrát to pri hrách spomenuli, ako aj to, že nechodili do
školy, lebo sa bombardovalo alebo sa nemohli ísť hrať do lesa, lebo tam boli míny,
a i.
➢ Po pár dňoch sa k aktivitám so sociálnou pracovníčkou začali pridávať prakticky
všetky deti v tábore, pričom rodičia ich pozorovali. Následne sa osmelili matky
a začali so sociálnou pracovníčkou komunikovať, po matkách dokonca aj mužskí
príslušníci. Komunita Čečencov bola špecifická v tom, že držala pri sebe, pomáhali
si, zdieľali informácie. Aj preto sa informácie o osobe pracovníčky rozšírili
postupne v celej komunite a noví žiadatelia, ktorí do tábora prichádzali, už o nej
vedeli a dokázali s ňou komunikovať veľmi otvorene.
 Zo skúseností sociálnej pracovníčky vyplýva, že pokiaľ ide o uzavretú komunitu,
je vhodné sa k nej priblížiť skrz deti, ktoré sú vo všeobecnosti otvorenejšie.
Spoločné aktivity s nimi pomáhajú jednak odbúrať bariéry voči osobe sociálneho
pracovníka aj zo strany dospelých žiadateľov, ako aj napomáhajú nenásilnou
formou zmapovať psychický stav detí, ich prežívanie.
➢ Komunikácia prebiehala v ruskom jazyku alebo „rukami-nohami“. Sociálna
pracovníčka sa naučila pár fráz po čečensky, čo bolo žiadateľmi veľmi oceňované.
Vo všeobecnosti pri komunikácii sociálneho pracovníka so všetkými žiadateľmi je
tiež dôležité príjemné, otvorené vystupovanie a úsmev.
 Ako je spomenuté v úvode materiálu, v stati o zoznamovaní sa sociálneho
pracovníka so žiadateľom, pár fráz v jeho rodnom jazyku veľmi napomáha „topiť
ľady“ a sú vnímané pozitívne, čo napomohlo odbúravaniu bariér medzi sociálnou
pracovníčkou a žiadateľmi.
Rozhovory, krízové intervencie.
➢ Sociálna pracovníčka absolvovala veľa individuálnych hĺbkových rozhovorov
s čečenskými ženami a mužmi, išlo v podstate o krízové intervencie, kedy
žiadatelia potrebovali uvoľniť napätie z toho, čo zažili. Hovorili o vojne, mučení,
filtračných táboroch, osobných stratách, ale aj o ponižujúcom zaobchádzaní po
tom, čo opustili domov. Bolo pre nich dôležité a vážili si, že môžu v bezpečnom
prostredí často možno prvýkrát v živote uvoľniť vnútorné napätie tým, že
o veciach porozprávajú. V čečenskej kultúre a mentalite sa o vnútornom prežívaní
75

nehovorí, je to považované za prejav slabosti. Každý sa s problémami má vyrovnať
sám a nemá sa sťažovať. U Čečencov je silne zakorenený zmysel pre povinnosť.
➢ Sociálna pracovníčka aktívne počúvala a žiadateľov tiež povzbudzovala
k hovoreniu o tom, čo zažili. Často stačilo povedať – „Asi ste to doma nemali
jednoduché..“, „Vojna musí byť strašná.“, „Ako aktuálnu situáciu prežívate vy a ako
to prežívajú deti?“, „Aké máte plány do budúcnosti?“, „Čo je pre vás v živote
najdôležitejšie?“, „Ako zvládate pobyt v tábore?“ Žiadatelia boli pracovníčkou vždy
uistení, že to, čo jej povedia, zostane medzi nimi a tiež im prízvukovala, že si váži,
že jej dali dôveru tým, s čím sa jej zdôverili. Povzbudila ich a vyjadrila im obdiv,
ako zvládajú to, čo zažili. Niekedy si pomohla aj ďalším čečenským príslovím – „Ani
krok naspäť, musí sa ísť dopredu“.
➢ Pri viacerých ľuďoch bolo zjavné, že majú traumu, sú v hlbokej depresii, avšak
odborníka odmietali kvôli tomu, že psychológ a psychiater je v ich kultúre vnímaný
ako hanba. Tiež nebol čas na distribúciu odborníkovi, lebo žiadatelia z Čečenska
vždy veľmi rýchlo opúšťali územie Slovenska, často už po niekoľkých dňoch.
 Ako dokumentuje tento príklad z praxe, na žiadateľov kladne vplýva preukázanie
rešpektu, empatie a uznania na ľudskej rovine. Dôležité je aj uistiť ich, že
prostredie azylového zariadenia je pre nich bezpečným priestorom.
➢ Čečenci a iné komunity – V tábore sa viackrát vyskytli konflikty medzi Čečencami
na jednej strane a ostatnými národnosťami a etnikami, najmä takými, ktorých
Čečenci vnímali ako ľudí, čo nedodržujú hygienu. Štrajky a vzbury riešila sociálna
pracovníčka tak, že jednotlivé skupiny, čo boli v spore, vyzvala, aby nominovali
zástupcov svojej komunity a spolu diskutovali, kým nenašli riešenie. Sociálna
pracovníčka potom prezentovala požiadavky žiadateľov vedeniu azylového
zariadenia, ktoré rozhodlo o ďalšom postupe.
 V podkapitole 3.4 sa uvádza: „Ak sa v azylovom zariadení nachádzajú väčšie
počty žiadateľov z jednej krajiny, je vhodné identifikovať ich „vodcu“, alebo
priamo požiadať samotných žiadateľov, aby si vybrali svojho „zástupcu“
a pravidelne s ním komunikovať záležitosti týkajúce sa komunity”. Zároveň ale
treba dohliadnuť aj na to, aby takýto zástupca komunity svoje postavenie
hovorcu nezneužíval na dosiahnutie vlastného prospechu v rámci komunity.
Konanie sociálnej pracovníčky výstižne ilustruje aplikáciu v praxi a poukazuje na
to, ako neprekročila svoje kompetencie – požiadavky žiadateľov neskôr postúpila
vedeniu.
➢ Pri riešení konfliktov sa osvedčila práca aj s reverzibilnými figúrami, ako napr.
obrázok starej a mladej ženy:
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➢ Obrázok nechala sociálna pracovníčka
kolovať v skupine, kde sedela v kruhu
spoločne
s Čečencami
aj
inými
národnosťami. Pýtala sa ich, kto je na
obrázku: niekto videl starú, iní mladú ženu.
Následne sa o tom diskutovalo a hľadali sa
paralely s tým, ako riešiť problematické
situácie, kedy si niekto myslí, že má pravdu
a iný nie, pričom to však môže byť aj inak.
Takéto skupiny sa realizovali spočiatku vo
vonkajších priestoroch azylového zariadenia,
na lavičkách alebo na zemi, keďže v tej dobe
nebol iný priestor k dispozícii kvôli
maximálnej
naplnenosti
azylového
zariadenia, neskôr sa z jednej izby urobila
spoločenská miestnosť, kam bolo možné tieto aktivity presunúť v prípade
nepriaznivého počasia.
 Sociálna pracovníčka v tomto prípade vhodne využila formát skupinového
sedenia, pričom obe strany dostali rovnaký priestor vyjadriť svoje argumenty.
Práca s obrázkom je výborným nástrojom pri práci so žiadateľmi s jazykovou
bariérou, z rôznych kultúrnych prostredí, keďže zrozumiteľne znázorňuje to, čo je
v takýchto prípadoch obtiažne komunikovať slovne.
Práca s rodinou, riešenie krízových situácií v rámci rodiny
➢ Pokiaľ boli Čečenci doma, vo svojej krajine pôvodu, vzhľadom ku kultúre
a náboženstvu boli muži tí, čo sa starali o rodinu a mali z toho plynúce sociálne
významné miesto, rešpekt. Po úteku z krajiny sa ale väčšinou ako flexibilnejšie
ukázali ženy, ktoré sa rýchlejšie naučili jazyk a boli ochotné robiť a riešiť pre nich
„predtým ponižujúce veci“. Muži preto často z dôvodu, že zostávali len pasívne
sedieť na izbe a boli odkázaní na iných, upadali do depresií a začali napr. aj
konzumovať vo veľkej miere alkohol, na ktorý predtým neboli zvyknutí a správali
sa agresívne.
➢ Domáce násilie v rodine – išlo o pomerne často sa vyskytujúci fenomén, o ktorom
sa nehovorilo, lebo v komunite Čečencov je považované za súkromnú záležitosť.
Sociálna pracovníčka riešila prípad ženy, ktorá za ňou prišla v zúfalom stave,
s plačom, vo vysokom štádiu tehotenstva. Požiadala ju o pomoc, tvrdiac, že manžel
ju už dlhšiu dobu fyzicky atakuje, najmä keď si vypije (kopal ju do brucha a škrtil
ju).
Ženu sociálna pracovníčka najprv ukľudnila, posadila ju vo svojej kancelárii
a informovala kompetentných s tým, že okrem zdravotnej sestry bola privolaná aj
polícia, ktorá izolovala manžela vo voľnej izbe, nakoľko bol opitý a stále agresívny.
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Rozhodlo sa, že sa zrealizuje okamžitý presun žiadateľky do iného tábora s cieľom
izolovať ju od manžela v bezpečnom prostredí. S presunom táto žiadateľka
súhlasila a bola veľmi vďačná za pomoc s tým, že bude následne riešiť situáciu
ohľadne manžela aj s právnikom. Avšak po asi 20 minútach, čo sedela v kancelárii
sociálnej pracovníčky prišla za ňou väčšia skupina čečenských žien, ktoré s ňou
veľmi emocionálne komunikovali v čečenskom jazyku. Keď sa jej sociálna
pracovníčka opýtala, o čom hovoria, žiadateľka ju informovala, že ženy ju
presviedčajú, aby políciu odvolala, že spôsobila svojmu manželovi veľkú hanbu
a ak sa k nemu okamžite nevráti, bude niesť dôsledky. Ženy nechceli odísť a prišli
aj muži, ktorí tiež na žiadateľku vyvíjali nátlak, aby svoju žiadosť o riešenie tejto
situácie vzala späť. Sociálna pracovníčka preto požiadala o pomoc bezpečnostnú
službu prítomnú v zariadení, ktorá všetkých žiadateľov, ktorí túto ženu
ovplyvňovali, vytlačili von z budovy. Bolo očividné, že žiadateľka váha a je neistá,
čo má robiť, pôvodná odvaha riešiť svoju dlhodobo neuspokojivú situáciu ju zjavne
opustila. Bola posmelená, aby sa nebála ísť do iného tábora, a informovaná, že na
Slovensku takéto počínanie partnera zákon netoleruje. Keď už žiadateľka
nastúpila do auta, ktorým mala byť presunutá, pribehol k nej ďalší žiadateľ, zrejme
blízky jej muža,a podal jej telefón. Po tom, čo dohovorila sa rozhodla, že nikam
nejde, pričom toto oznámila aj sociálnej pracovníčke. Tá ju však opäť posmelila,
a tak bola presunutá do bezpečia iného azylového zariadenia. Na druhý deň sa však
sociálna pracovníčka dozvedela, že žiadateľke volal brat z Nemecka, ktorý sa
o všetkom dozvedel, a že jej povedal, že keď sa k mužovi nevráti a všetko neodvolá,
zabije ju, podľa tradícií, aby rodina nemala hanbu. Táto žiadateľka sa následne na
vlastnú žiadosť ešte v ten deň k agresívnemu manželovi vrátila a večer svojvoľne
opustili tábor.
Sociálna pracovníčka sa opýtala na názor Čečencov, ktorí zostali v tábore, aký je
ich pohľad na túto udalosť. Z ich pohľadu bolo veľkou hanbou, že ten muž bol
agresívny k manželke a aj to, že pil. Avšak jeho žena mala podľa nich informovať
výhradne svoju komunitu „starších“, a tá by jej manžela „poriešila“ sama. Tým, že
informovala zamestnancov v azylovom zariadení, a teda vlastne „štátne inštitúcie“,
spôsobila mužovi aj celej komunite veľkú hanbu, čo bolo pre nich
neakceptovateľné.
Po tejto skúsenosti sa sociálna pracovníčka pri riešení rôznych situácií medzi
žiadateľmi viac zamerala na štúdium dostupných informácií o ich kultúre, pýtala
sa žiadateľov na tradičné riešenie rôznych sociálnych situácií. Zistila, že kultúrne
rozdiely sú výrazné a ich znalosť následne veľmi pomohla v ďalšej sociálnej práci
s rôznymi komunitami. Je dôležité žiadateľom zdôrazniť, že v Slovenskej republike
sa všetko, čo je povolené a nepovolené odvíja od toho, čo je dané zákonmi
Slovenskej republiky. Že tu už nie sú záväzné a akceptované tie tradície a normy
z krajiny pôvodu, ktoré sú v rozpore so slovenskou legislatívou.
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 Tento príklad veľmi názorne ilustruje vplyv rôznych noriem a tradícií vžitých
v jednotlivých národnostiach. Je užitočné, keď má o nich sociálny pracovník
vedomosť. Avšak bez ohľadu na kultúrne tradície a rozdiely, je hranicou toho, že
je možné považovať za akceptovateľné vždy to, čo je v súlade so slovenskou
legislatívou.
➢ Smrť dieťaťa – Na tlmočenie sociálnu pracovníčku prizvala zdravotná sestra
azylového zariadenia. V jej kancelárii sedela pani v 9. mesiaci tehotenstva, ktorá
s plačom hovorila o tom, ako sa bojí ísť nelegálne cez zelenú hranicu do Rakúska,
najmä plávať na člne, resp. brodiť sa cez rieku Morava. Ale že nemá na výber, lebo
takto rozhodol muž a jej 4 deti sú už na cestu nachystané, nevie presne kedy, ale
odídu v najbližších dňoch. Vypočuli ju, posmelili, že nemusí nikam ísť, že to je
nelegálne, že je to jej rozhodnutie, čo urobí a nie rozhodnutie jej muža a že
nelegálna cesta má obrovské riziká, najmä v jej stave, keď bude každú chvíľu rodiť.
Pani smutne povedala, že u nich o takýchto veciach rozhoduje muž a ona s deťmi
sa musí prispôsobiť. Vypýtala si od zdravotnej sestry elastický obväz a na otázku,
na čo ho potrebuje, povedala, že si ním obviaže brucho, aby sa jej ľahšie išlo. SBS
v azylovom zariadení zabezpečovala ochranu objektu, a preto ani nebola
oprávnená zastaviť žiadateľov, ktorí z tábora nelegálne odchádzali, tak ako
nezastavila ani túto rodinu. Odišli za pár dní po rozhovore, avšak čoskoro o nich
bolo počuť znovu. Pani začala rodiť v lese pri tábore a veľmi krvácala. Nemali
signál na mobile a dosť dlho trvalo, kým sa im ho podarilo nájsť a zavolať
záchranku. Kým prišla sanitka, pani stratila veľa krvi a dieťa sa v nemocnici
narodilo postihnuté s prognózou, že bude žiť len krátku dobu. Dieťatku bol
vybavený rodný list, dali mu meno Tamara, podľa slovenského kalendára, avšak
rodičia dievčatko volali čečenským menom Irsana. Dievčatko bolo napojené na
prístroje v bratislavskej nemocnici, s veľmi zlou prognózou. Počas celého pobytu
dievčatka v nemocnici, čo bolo do jeho úmrtia asi 2 mesiace, ho mohli rodičia
navštíviť len raz, išli sa s ním rozlúčiť – sociálna pracovníčka ich sprevádzala do
nemocnice. Počas tohto obdobia čakania sa smutní rodičia uzavreli do seba, najmä
matka bola na liekoch a depresívna, avšak bolo zaujímavé, ako kultúrne vnímajú
smrť – z nášho pohľadu možno fatalisticky, že to bola vôľa božia/Alláhova, ktorý
ich dcéru povolal. V rodine boli 4 ďalšie deti, traja chlapci a malá 8 ročná Chava,
ktorá často vyhľadávala prítomnosť sociálnej pracovníčky. Rodičia s ňou nijako
o tejto situácii nehovorili ale ona si všetko, čo sa deje a o čom sa v rodine hovorí,
všímala. A jedného dňa sa spýtala sociálnej pracovníčky či vie, že jej zomrela
sestrička a chcela vedieť, prečo a kam išla. Na takéto situácie nepripraví škola, ani
odborná literatúra, bola potrebná improvizácia. Sociálna pracovníčka jej teda
odpovedala v súlade s tým, ako si všimla, že situáciu vnímajú rodičia, že to Alláh
takto chcel a zavolal si jej sestričku, ale že ona hoci zomrela, stále bude tu pri nej,
chrániť a pomáhať jej. Chava bola s odpoveďou spokojná a nakreslila krásny
obrázok so srdiečkami. Pohreb sa riešil v spolupráci s Islamskou nadáciou na
Slovensku, ktorá zorganizovala obrad podľa moslimských zvykov. Dievčatko bolo
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pochované v Slávičom údolí, na pohrebe sa zúčastnil otec so synmi, mama, ani
Chava nie, ale za prítomnosti sociálnej pracovníčky. Pri obrade sa vyskytla jedna
vypätá situácia, kedy otec zistil, že telo je umiestnené v truhle – a žiadal, aby boli
dodržané ich zvyklosti, kedy je telo zabalené v plátne a pochovávané tradičným
spôsobom. Zriadenec cintorína začal veľmi necitlivo vysvetľovať, niečo ako že
v zmysle zákona musíme ochraňovať spodné vody pred znečistením, a preto musí
byť telo v truhle, čo stupňovalo agresivitu otca, avšak ukľudnil ho prítomný imám,
že keď tradičný pohreb nie je možný, je v poriadku aj taký, aký sa realizuje. Po
pohrebe za dva dni rodina svojvoľne opustila tábor a nechala po sebe menšie vrece
a list. V liste poďakovali všetkým zamestnancom tábora, že k nim boli empatickí
v ich ťažkých chvíľach a zdôraznili, že musia odísť tam, kde majú reálnu šancu na
nový život, nech im odpustia voľbu takého riešenia a odchodu bez rozlúčky. Tiež
sociálnu pracovníčku poprosili, aby zamestnancom tábora ako pamiatku rozdala
veci z vreca. Boli to nádherné, ručne háčkované veci pre bábätko.
Voľnočasové aktivity, terapia
➢ Arteterapia s deťmi – 10-ročný chlapec na základe inštrukcie nakreslil dom,
v ktorom býval. Čiernou farbou nakreslil ruiny zbombardovaného domu. Následne
počas doby, kedy sa v azylovom zariadení nachádzal, farebnými ceruzkami
prekresľoval spolu so sociálnou pracovníčkou pôvodne nakreslené ruiny, čoho
výsledkom bol nanovo farebne namaľovaný pekný dom, na ktorý svietilo žlté
slnko. Chlapcovi sa počas obdobia, kedy chodil do kancelárie „pomáhať“ a kresliť,
podľa slov matky veľmi zlepšilo nočné pomočovanie a obhrýzanie nechtov.
➢ Pri žiadateľoch z Čečenska vynikajúco fungovalo, keď boli vyzvaní k prezentácii
národnej kultúry. Na tento účel neboli k dispozícii žiadne pomôcky ako napr.
hudobné nástroje, len rádio z kancelárie sociálnych pracovníčok. Čečenci väčšinou
spievali a tancovali tzv. lizginku, tancovali celé rodiny, od starých ľudí až po malé
deti. Hovorili, že práve tanec im umožnil prežil všetky vojny.

4.2 Sociálna práca s komunitou asýrskych kresťanov z Iraku
V tejto prípadovej štúdii ide o spracovanie skúseností sociálnych pracovníkov
s asýrskymi kresťanmi z Iraku23, ktorí prišli na základe humanitárneho prijatia na územie
Slovenskej republiky v roku 2015. Presunutí boli z provizórnych priestorov vytvorených
pre vnútorne presídlené osoby z farnosti v Erbile (Kurdistan). Pochádzali z oblasti pri
meste Mosul, ktoré obsadili bojovníci militantnej organizácie tzv. Islamský štát (IS, ISIS,
ISIL, Daesh)24.
Asýrski kresťania prišli na Slovensko v počte 149 osôb, v 25 rodinách, medzi ktorými
boli dospelí muži, ženy, deti aj starší ľudia, ktorí už pred príchodom vedeli, že im bude

23
24

tradičné asýrske územie zahŕňa časti Turecka, Iránu, Sýrie a Iraku
BBC News, Isis, Isil, IS or Daesh? One group, many names, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277, 02/12/2015
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v krátkom čase udelený azyl z humanitných dôvodov, nemuseli teda na rozdiel od väčšiny
iných žiadateľov absolvovať nebezpečnú nelegálnu cestu na Slovensko a mali aj istotu
ohľadom svojho právneho štatútu do budúcnosti.
Dňa 10.12.2015 boli po prílete ako žiadatelia umiestnení v Záchytnom tábore
Humenné, kde im bol 19.01.2016 udelený azyl z humanitných dôvodov.
Už pred príchodom na Slovensko boli informovaní, že ich azylové konanie prebehne
v špeciálnom režime, že budú umiestení v záchytnom tábore kým im nebude vydané
rozhodnutie o udelení azylu a oznámené výsledky zdravotných vyšetrení, odkiaľ pôjdu
ďalej priamo do integrácie, konkrétne do miest a obcí v okolí Nitry. Presun do integrácie
sa mal udiať postupne najneskôr do konca marca 2016, avšak situácia sa skomplikovala
kvôli viacerým udalostiam (protesty starostov miest a obcí v regióne Nitry, kde mala byť
integrácia realizovaná, infekčné ochorenie žiadateľa, kvôli ktorému bolo nutné predĺžiť
pobyt aj ostatných osôb ubytovaných v tom čase v záchytnom tábore), čo vyvolalo
u irackej komunity frustráciu. Avšak karanténa, počas ktorej majú žiadatelia obmedzenú
slobodu pohybu na priestory azylového zariadenia, a počas ktorej sa zisťuje zdravotný
stav, je povinný proces. Po jej ukončení, do doby presunu mimo záchytný tábor, je možné
obdržať priepustku na 24 hodín.
Počas trojročného realizačného obdobia projektu zameraného na ich integráciu do
slovenskej spoločnosti sa postupne naspäť do krajiny pôvodu vrátilo 72 osôb, do iných
členských štátov Európskej únie pravdepodobne 11 osôb (nemáme o ich pobyte
informácie). Dôvody pre návraty do vlasti boli rôzne (adaptačné, kultúrne, ekonomické)
a často kombinované, prípadne napojené na osobné a rodinné prežívanie.
Špecifiká a kultúrne odlišnosti asýrskych irackých kresťanov, okolnosti práce s
nimi
➢ Asýrski kresťania v Iraku spolunažívali s príslušníkmi moslimskej komunity do
príchodu ISIS nekonfliktným spôsobom. Stretávali sa v spoločných baroch
a reštauráciách a žili na jednej ulici. Za zmienku stojí aj to, že hoci ide o kresťanov,
sociálni pracovníci vnímali ich správanie a kultúrne prejavy ako veľmi blízke
moslimskej komunite z daného regiónu. O špecifických prejavoch žiadateľa
rozhoduje skôr geografický región než náboženstvo (napr. napriek tomu, že ich
presvedčenie im nebráni konzumovať bravčové mäso, odmietali ho).
➢ Táto skupina žiadateľov fungovala v krajine pôvodu ako ucelená komunita, ktorá
mala dvoch „lídrov“. Po príchode na Slovensko sa táto štruktúra postupne
rozpadla, spomínaní lídri už neboli akceptovaní (pravdepodobne z dôvodu, že
nepoznali nové prostredie a kontext, nevedeli sa v novej situácii orientovať
natoľko, aby ich komunita akceptovala ako lídrov) a každá rodina si riešila svoje
záležitosti ako samostatná jednotka. O deti sa však aj naďalej počas ich pobytu
v azylovom zariadení starala celá komunita, nielen ich rodičia.
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➢ Veľmi dôležitým pre Iračanov bol náboženský život – zúčastňovali sa omší. Citlivou
oblasťou bol pre nich vzťah k moslimom, ktorý sa po príchode bojovníkov ISIS
zmenil: vyjadrovali sa o nich negatívne a nevedeli sa zmieriť s tým, že počas ich
pobytu sa v záchytnom tábore nachádzali aj žiadatelia iného vierovyznania, najmä
islamu. Keďže túto skupinu žiadateľov sprevádzal zvýšený mediálny záujem, ich
vyjadrenia o moslimoch do médií komplikovali situáciu ostatných žiadateľov
a príslušníkov moslimskej komunity - najmä z radov tých, ktorí utekali
z rovnakého dôvodu, zo strachu z tzv. Islamského štátu. Snaha o akceptovanie
iných náboženstiev zo strany sociálnych pracovníkov nebola úspešná nakoľko
komunita nebola ochotná tolerovať iný druh vierovyznania.
➢ Iračania sú známi pre svoju otvorenosť a pohostinnosť. Ak pozvali zamestnancov
azylového zariadenia na izbu na návštevu, podľa irackých zvyklostí oni ako hostia
a hlava rodiny boli prví, ktorí jedli, kým zvyšok rodiny sedel a čakal, kedy skončia.
➢ Kultúrne odlišnosti sa prejavili aj pri zdravotnej starostlivosti: očakávali riešenie
zdravotných problémov od lekárky a zdravotnej sestry, na všetko požadovali
medikamenty – pokiaľ im neboli predpísané lieky, deklarovali, že majú pocit,
akoby ich nikto neliečil.
 Tento jav je veľmi bežný aj u žiadateľov iných národností a býva zdrojom
častých nedorozumení. Ako je spomenuté v bode „Kultúrna orientácia“ tohto
materiálu, je dôležité prebrať spôsob zdravotnej starostlivosti v európskom
kontexte, osobitne podmienky, za akých lekár liečivá predpisuje a čo je vlastná
zodpovednosť pacienta za dodržiavanie odporúčaní lekára.
➢ Iračania po príchode nepoznali latinku, čiže im slovenské písmo a číslice neboli
známe. Nepoznali čísla, ktorými boli označené izby a pri ich ubytovaní boli z tohto
dôvodu ich izby označené obrázkami.

Čo sa týka okolností práce s touto komunitou a jej pobytu v záchytnom zariadení,
v porovnaní s inými žiadateľmi bola tejto komunite poskytovaná nadštandardná
asistencia vďaka viacerým spolupodieľajúcim sa aktérom, napr. špeciálna výučba
slovenského jazyka, ktorú organizovalo MŠVVŠ SR, materiálna pomoc hradená
organizáciou, ktorá ich neskôr integrovala, a pod.
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Migračný úrad nad rámec bežných služieb, ktoré sú štandardne poskytované
ostatným žiadateľom na Slovensku, zabezpečil nasledovné:
➢ priebežnú koordináciu všetkých aktivít s irackou komunitou zamestnancami
priamo z Bratislavy (pravidelné výjazdy a komunikácia s cieľovou skupinou)
➢ tlmočenie z arabského jazyka
➢ posilnenie sociálnej práce v Záchytnom tábore Humenné
➢ koordináciu intenzívnej výučby slovenského jazyka v priestoroch učební
gymnázia, ktoré sídlilo oproti záchytnému táboru (financované MŠVVŠ SR)
➢ vytvorenie „detskej škôlky“ v priestoroch záchytného tábora
➢ workshopy v záchytnom tábore, ako aj mimo jeho priestorov (tvorivé dielne,
pohybové aktivity)
Výzvy, ktorým sociálni pracovníci pri práci s touto komunitou čelili, sa týkali najmä
jazykovej bariéry, náročnejšej adaptácie žiadateľov na odlišnú kultúru, ich počiatočného
nezáujmu o ponúkané aktivity, ako aj ťažkostí s nastavením vhodného systému pre celú
skupinu (napr. pranie, návštevy lekárov a pod.). Najväčšou traumou, ktorú Iračania
prežívali, bol smútok za domovom, uvádzali stratu svojej kultúry (napr. silný
individualizmus a uzavretosť ľudí na Slovensku v porovnaní s Irakom), jazyka
a priateľov. Mladšia generácia mala tiež problém, že bez toho, aby na seba upozorňovali si
ich ľudia všímajú a neprirodzene sa za nimi obzerajú. Mysleli si, že vytŕčajú z davu. Staršia
generácie sa na druhej stráne obávala systému, do ktorého sa musia zaradiť, najmä života
bez nároku na dôchodok, bez poskytnutia bezplatného ubytovania či bezplatného
získania nehnuteľnosti a preto prakticky hneď od začiatku uvažovala o návrate späť do
Iraku.
 Jeden z členov komunity, ktorý na začiatku bol lídrom skupiny, neskôr
zakázal členom rodín aby komunikovali so zamestnancami migračného úradu.
Chcel mať prehľad o všetkom, čo sa s nimi bude robiť a o každej komunikácii s
nimi. Chcel byť samozvaným hovorcom cez ktorého sa budú riešiť všetky
problémy a požiadavky skupiny. Najväčším problémom pri komunikácií s ním
bolo odmietanie našich tlmočníkov, vždy kritizoval úroveň tlmočenia a aj
prízvukoval vierovyznanie tlmočníkov. V skupine 149 ľudí z toho 25 rodín sa našli
aj rodiny, ktoré odmietli formu rozkazov, príkazov. Tieto rodiny boli neskôr mimo
celého diania zo strany menovaného, ktorý im dal najavo to, že chceli sami
rozhodovať o svojej budúcnosti. Prípadne vzniknuté problémy sme sa snažili
riešiť individuálne s konkrétnou rodinou mimo ostatných členov skupiny. Aj tie to
prijali ako rozumné riešenie z dôvodu zachovania súkromia.
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Vybrané konkrétne skúsenosti sociálnych pracovníkov pri práci s komunitou
v Záchytnom tábora Humenné
Úvodné aktivity, komunikácia, prekonávanie jazykovej bariéry
➢ Ako komunita sa Iračania spočiatku dosť uzatvárali a kontakt obmedzovali na
nevyhnutné prípady. Boli to najmä požiadavky na riešenie zdravotných
problémov, najmä nadštandardných (všetky zdravotné vyšetrenia prebiehali
v záchytnom tábore, v prípade potreby špecializované, mimo azylového
zariadenia. Po udelení azylu mali Iračania lekársku starostlivosť zabezpečenú
zmluvným lekárom v ambulancii v meste Humenné).
➢ Úvodné aktivity boli v úvodnej fáze zamerané na spoznávanie systému azylového
zariadenia, vysvetlenie nutnosti karantény, zoznámenie sa s prvotnými
plánovanými aktivitami, ktoré boli potrebné k začatiu azylového konania
(vstupný pohovor na azylovej polícii, vstupný pohovor so zamestnancami
procedurálneho odboru migračného úradu).
➢ Komunikácia bola nastavená tak, že za pomoci jedného vybraného člena z každej
rodiny sa pretlmočili všetky záležitosti aj jej ostatným členom. Preferovaní boli tí,
ktorí ovládali angličtinu, čo boli obvykle mladší členovia. Okrem toho bol od
začiatku migračným úradom zabezpečený aj tlmočník do arabského jazyka.
S niektorými žiadateľmi komunikácia prebiehala aj mimikou a gestikuláciou.
 Zo skúseností sociálnych pracovníkov, pokiaľ ide o spoluprácu s osobami, ktoré
v tomto prípade tlmočili, vyplynuli viaceré dôležité skutočnosti: je nutné, aby
tlmočník bol schopný tlmočiť kontextuálne, aby chápal kultúrne špecifiká oboch
strán, medzi ktorými sprostredkúva komunikáciu. Stáva sa, že tlmočník
(neúmyselne či úmyselne) nepretlmočí úplnú informáciu, prípadne ju podá
skreslene, čo môže spôsobiť množstvo nedorozumení, až stratu dôvery. Tiež je
potrebné dbať na to, či tlmočník postupuje profesionálne a zachováva si potrebný
odstup alebo či sa nestavia do pozície kamaráta, vyjednávača či nie je komunitou
tlačený do roly “vybavovača” či nerieši záležitosti bez vedomia sociálnych
pracovníkov. Prakticky to isté platí aj vtedy, keď je o pomoc s tlmočením
požiadaný niektorý člen z komunity žiadateľov. Je potrebné, aby osoba, ktorá
tlmočí, bola komunitou prijatá – stáva sa, že tlmočník je odmietnutý napr. z
dôvodu, že pochádza z inej krajiny, má iné vierovyznanie a pod.
Krízové situácie a intervencie
➢ Jednou z výraznejších krízových situácií, ktorá mala veľký vplyv na komunitu
Iračanov a ich vzťah k zamestnancom migračného úradu, bola zmena termínu
presunu do integrácie (viď text vyššie). Prijali to veľmi negatívne. Postupne v nich
vzrastal hnev, objavili sa výčitky, že boli oklamaní a že sú zavádzaní. Zo strany
zamestnancov bola vyvinutá veľká snaha tento problém korektne a čo najskôr
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odkomunikovať, avšak v tomto sa komunita zomkla a zaujala negatívny postoj,
s čím súvisela aj čiastočná strata dôvery voči štátnym autoritám.
 Pri riešení situácie s predĺžením pobytu irackej komunity v Záchytnom tábore
Humenné vznikla zaujímavá situácia. Jedna osoba z cieľovej skupiny prevzala
iniciatívu a sama sa postavila do pozície vodcu komunity, ktorý rieši problémy.
Nešlo však v danom prípade o efektívnu formu komunikácie, ale presadzovaním
vlastného jednostranného pohľadu na riešenie situácie, čo riešeniu problému
nepomohlo a iba zbytočne vystupňovalo emócie frustrovaných ľudí.
 Komunita počas svojho pobytu v Erbile totiž fungovala tak, že boli nominované
určité autority (okrem duchovného aj dvaja „lídri komunity“, ktorých ostatní
bezvýhradne rešpektovali – čo sa však po príchode do Slovenskej republiky
zmenilo a rodiny vo väčšine záležitostí fungovali samé za seba, čo zrejme súviselo
s tým, že „vodcovia“ sa nedokázali flexibilne preorientovať a nepoznali systém
v Slovenskej republike tak, aby vedeli fungovať v novom kultúrnom kontexte).
 Pozn.: Tento žiadateľ bol ako jeden z vodcov komunity predstavený hneď po ich
príchode na územie Slovenskej republiky aj duchovným, ktorý poskytol komunite
útočisko na svojej farnosti v Erbile. V prvých dňoch počas pobytu v Záchytnom
tábore Humenné sa predstavil a spomenul, že on bude riešiť všetky problémy
a pripomienky komunity. Často však zasahoval aj do takých záležitostí, ktoré
neboli v jeho kompetencii, neskôr s pracovníkmi úplne odmietol komunikovať.
Sociálni pracovníci si všimli, že si vyberal ľudí medzi svojimi, ktorým chcel/nechcel
pomôcť. Časť komunity ho odmietala akceptovať. Z tohto prípadu je možné vybrať
nasledujúcu skúsenosť: pokiaľ má komunita žiadateľov vodcu, je žiaduce, aby bol
prijímaný celou komunitou, je nutné veľmi jasne s ním komunikovať otázku
kompetencií, aby svojim konaním nevhodne nezasahoval do výkonu práce
sociálnych pracovníkov a neznižoval ich autoritu v očiach ostatných členov
komunity za účelom posilnenia vlastného postavenia. Je potrebné zvážiť, v ktorých
otázkach je vhodné, aby sociálny pracovník komunikoval so zástupcom komunity,
a ktoré veci je nevyhnutné komunikovať jednotlivo so žiadateľmi. Zároveň je
dobré si overovať poskytnutú informáciu či ju druhá strana pochopila v pôvodnom
zmysle.
➢ Veľa frustrácie v komunite pochádzalo aj z prehnaných, nereálnych očakávaní,
napriek tomu, že ešte v krajine pôvodu boli vykonané pohovory so zástupcami
migračného úradu a predstaviteľmi slovenskej cirkvi s cieľom pripraviť ich na
situáciu po príchode na Slovensko. Ich sklamanie bolo zapríčinené aj ich
domnienkou, že budú mať rovnaký štandard, aký mali pred vojnou doma a ich
predstavy boli podporované aj nevhodnými zásahmi zo strany iných subjektov pri
integrácii, z ktorých mnohí chceli bohužiaľ získať vlastný benefit a mediálnu
pozornosť na tak unikátnej akcii, akou humanitárne prijatie Iračanov nepochybne
bolo. V tejto súvislosti tiež možno konštatovať, že mediálna pozornosť, ktorá bola
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celej udalosti venovaná, bola nevhodná, lebo polarizovala slovenskú spoločnosť
a u cieľovej komunity vyvolala nereálne očakávania, že budú prijímaní
nadštandardným spôsobom a bude s nimi špeciálne zaobchádzané.
 Niektorí jednotlivci ťažko prijímali situáciu, že budú odkázaní po finančnej
stránke na svojich potomkov, vzhľadom na to, že si nevedeli nájsť prácu na
rovnakej pozícii ako doma, starším členom rodiny nebola prechovávaná taká úcta,
prekážal im individualizmus na Slovensku, mali iné predstavy o novom domove,
možnostiach. Niekedy sa preto s ohľadom na svojich rodičov vrátili do krajiny
pôvodu aj mladé rodiny, ktoré by inak na Slovensku dokázali zostať žiť.
➢ Sociálni pracovníci pri spätnom pohľade negatívne hodnotili, že komunita mala
nadštandardné postavenie v porovnaní s inými žiadateľmi a že boli aj mediálne
vysoko exponovaná. Mohol vzniknúť pocit výnimočnosti ich situácie v porovnaní
s inými osobami s udelenou medzinárodnou ochranou a následne z toho
vyplývajúce nereálne požiadavky v integrácii. V priestoroch záchytného tábora
napr. odmietli výučbu slovenčiny ako protest proti predĺženej karanténe, hoci už
mali pripravené učebne. Keď prišli učiteľky, odmietli opustiť izby a zúčastniť sa
výučby. Ako je uvedené v kapitole o krízových intervenciách, k ústupkom a
výnimkám sa má pristúpiť len v skutočne nevyhnutných a odôvodnených
prípadoch a musia sa včas a primerane komunikovať. K všetkým žiadateľom je
potrebné pristupovať s rovnakou pozornosťou, neuprednostňovať jednu skupinu
pred druhou. V profesionálnom vzťahu so žiadateľmi je potrebné jasne vymedziť
hranice a veľmi otvorene ich pripraviť na isté obmedzenia a ťažkosti, ktoré ich ako
cudzincov v prijímajúcej krajine nevyhnutne postretnú, nezávisle od toho, v akej
pozícii sa nachádzali v krajine pôvodu.
➢ Veľa intervencií a sedení bolo realizovaných s mužmi. Bolo pre nich náročné prijať
situáciu, že nie sú momentálne schopní sa postarať o svoje rodiny, bola to pre nich
veľmi citlivá téma. Skupinové sedenia im pomohli pri vhodnej ventilácii pocitov,
keďže ich mohli zdieľať, dokázali sa navzájom porozprávať.
➢ Najviac času strávili sociálni pracovníci so zraniteľnou skupinou osôb vo vyššom
veku. Tie od začiatku smútili, žialili za domovom, obávali sa, čo s nimi na Slovensku
bude, že sa nebudú vedieť prispôsobiť v novom prostredí aj z dôvodu odlišnosti
kultúr. Ako bolo spomenuté aj v texte vyššie, dôvodom ich odchodu späť do krajiny
pôvodu bolo nestotožnenie sa so životom na Slovensku a jeho odlišnosťami. Pri
rozhovoroch boli jednotlivci z tejto skupiny veľmi otvorení a veľmi pozitívne
vnímali svoje vypočutie zo strany sociálnych pracovníkov. Tí sa im snažili za účasti
tlmočníka citlivo vysvetliť situáciu a poskytovať reálne informácie o ich
možnostiach, zároveň poskytovali emocionálnu podporu, prijatie.
➢ Vyskytla sa aj kritika poskytovanej stravy – pristúpilo sa k možnosti úpravy
pripravených jedál v kuchynkách azylového zariadenia, napr. formou
dochucovania vlastnými koreninami. Vtedy sa situácia upokojila, bolo pre nich
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dôležité, aby si mohli svoje jedlo upraviť a dochutiť podľa svojich zvyklostí, použiť
suroviny, ktoré obľubujú. 25
Práca s rodinou, deťmi a zraniteľnými žiadateľmi, riešenie problémových situácií v rámci
rodiny
➢ Pre najmladšie deti do 6 rokov bola zabezpečená denná “škôlka” – vyhradená
miestnosť v priestoroch záchytného tábora, kde sa deťom venovali dobrovoľníci.
S touto skupinou bola práca veľmi zaujímavá aj pre samotných sociálnych
pracovníkov azylového zariadenia, lebo deti sa vedeli formou hier vyjadriť aj
napriek jazykovej bariére. Najviac ich bavili omaľovánky a slovenské detské
piesne, ktoré si spievali, aj keď nevedeli, čo ich jednotlivé slová znamenajú. K
dispozícii boli aj interaktívne hračky zabezpečené sponzormi. Na prekonanie
jazykovej bariéry boli zapožičané aj obrázkové (vizuálne) kartičky – používané
v praxi na uľahčenie komunikácie napr. pri deťoch s autizmom, ale aj v montessori
pedagogike). V popoludňajších hodinách sa deťom venovala dobrovoľníčka z
Červeného kríža, ktorá metódu kartičiek aktívne pri práci s deťmi využívala. Vďaka
tomu si deti v krátkom čase osvojili základné slovíčka a pomenovanie
každodenných činností. Sociálni pracovníci podnecovali rodičov k účasti na týchto
aktivitách s deťmi, ale nejavili záujem.

➢ Druhá skupina bola vytvorená pre deti od 7-12 rokov, tie mali najviac záujem
o sledovanie rozprávok a hranie spoločenských hier či aktivity vo
vonkajšom areáli azylového zariadenia.
➢ Špecifický prístup si vyžadovali niektoré diagnózy, napr. dieťa s poruchou
autistického spektra v školskom veku. Kvalifikovaný prístup bol však zabezpečený
až v procese integrácie, nakoľko rodičom bola ponúknutá psychologická pomoc, tú
však odmietli.

Možnosť individuálnej prípravy stravy napr. eliminuje jej kritiku (opodstatnenú alebo
neopodstatnenú), ktorá je v azylových zariadeniach pomerne bežná, žiadatelia majú možnosť vyplniť
čas prípravou jedál a nákupom surovín, čím sa podporuje aj ich samostatnosť. V čase písania tohto
materiálu takáto možnosť v azylových zariadeniach na Slovensku nie je možná.
25
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➢ Tretiu skupinu detí tvorila mládež vo veku od 13-17 rokov. Práca s touto skupinou
bola zložitejšia na motiváciu k aktivitám. Skôr si ich naplánovali sami pod vedením
jednej žiadateľky z ich komunity, ktorá sa im venovala už aj v tábore v Erbile.
Samostatne s nimi nacvičila a zrealizovala vianočný program, ako aj veľa ďalších
aktivít spojených s hudbou a tancom (pripravili si aj divadelnú hru o ich odchode
z Iraku, ktorej súčasťou boli dokonca „herci“, ktorí hrali zamestnancov migračného
úradu, ktorí realizovali integračné pohovory v Iraku). Získať dôveru tejto skupiny
mladých sa podarilo až po nejakom čase, keď videli, že sa im zamestnanci
azylového zariadenia snažia vyjsť v ústrety, napr. zabezpečením priestorov na
nacvičovanie divadla a hudby. Po skončení karantény si usporiadali program aj
mimo azylového zariadenia.
 V tejto vekovej skupine sa zamestnancom osvedčilo zapojenie žiadateľov do
asistenčných prác pre sociálneho pracovníka (napr. zisťovali informácie
o požiadavkách pre rodiny, robili zoznam vecí pre nákup potravín, mali za úlohu
upraviť celkový jedálny lístok podľa požiadaviek komunity, spracovali zoznam
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní jednotlivých členov komunity a pod.) To
motivovalo aj ostatných sa zapojiť. Zapájanie žiadateľov do rôznych zmysluplných
činností, kde sa môžu cítiť užitoční, má veľmi pozitívny vplyv na nich samotných,
ale aj na vzťahy medzi nimi a zamestnancami azylového zariadenia a motivuje aj
ostatných žiadateľov k zapojeniu sa.
➢ Konflikty bolo potrebné riešiť najmä v skupinách detí z jednotlivých rodín,
v prípade, že ho nevedeli či nechceli riešiť rodičia. Tieto situácie riešili sociálni
pracovníci vždy za asistencie tlmočníka a psychológa. Prítomnosť psychológa však
žiadatelia odmietali a nevyhľadávali. 26
 Ako je uvedené v časti tohto materiálu, pojednávajúcom o práci s rodinou,
niektorí žiadatelia majú sklony prenášať časť povinností voči svojim maloletým
deťom na sociálnych pracovníkov a je potrebné vysvetliť, že za deti a ich konanie
sú aj ako žiadatelia naďalej plne zodpovední.
Kultúrna orientácia, voľnočasové aktivity
➢ Vo všetkých vekových skupinách sociálni pracovníci v spolupráci s mimovládnou
organizáciou realizovali predintegračné kultúrne sedenia, kde sa preberali témy
ako zdravotná starostlivosť, školská dochádzka, finančná gramotnosť, dane,
zamestnanie a pod.

26

V niektorých kultúrach je návšteva psychológa spojená s pocitom hanby a stigmou.
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 V prípade komunity s väčším počtom členov je vhodné tieto sedenia realizovať v
menších skupinách, aby bol k dispozícii väčší priestor na diskusiu a otázky zo
strany žiadateľov.
➢ Muži boli pasívnejší, boli ochotní sa zapojiť nanajvýš do výučby slovenského
jazyka. Počas dňa sa zdržiavali v malých skupinkách alebo v kruhu svojich rodín.
O rozhovor alebo diskusiu z ich strany bol malý záujem.
➢ So ženami sa organizovali rôzne aktivity, ako napr. háčkovanie, pletenie, vyšívanie
a pod. Medzi sebou si nastavili aj systém údržby hygieny a sanitácie spoločných
priestorov, lebo pri takom počte ľudí to bežným spôsobom nebolo možné udržať.
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Záver
V publikácii je zhrnutá prax viacerých sociálnych pracovníkov, ktorí aktuálne alebo
v minulosti vykonávali sociálnu prácu v azylových zariadeniach, a zároveň je v nej
popísaná činnosť a spolupráca s mimovládnou organizáciou Slovenská humanitná rada,
ktorá v spomínaných zariadeniach realizuje projekt SK 2019 AMIF SC1.1/1 s názvom
„Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III“.
Predložená publikácia si dala za cieľ poukázať na to, čo sociálna práca so žiadateľmi o
azyl v skutočnosti predstavuje, aké sú jej praktické výstupy a aktuálne možnosti. Zároveň
predpokladá využiteľnosť v akademickom prostredí pre študentov sociálnej práce a má
ambíciu bližšie informovať odbornú ako i laickú verejnosť o praktických skúsenostiach
sociálnych pracovníkov so žiadateľmi. Prípadné podnety ďalších odborníkov, ktorí by
s migračným úradom v budúcnosti nadviazali spoluprácu za účelom zvyšovania
profesionalizácie sociálnej práce, sú viac ako vítané. Uvedené podnety by sa mohli týkať
napríklad techník sociálnej práce, využiteľných terapeutických metód, interkultúrnej
komunikácie, vrátane psychohygieny, práce s vlastnými limitmi a na redukcii negatívnych
javov.
Publikácia bude verejne dostupná na internetovej stránke www.minv.sk v časti Azyl
a migrácia a bude priebežne aktualizovaná vzhľadom na pribúdajúce skúsenosti a nové
podnety v krátkych, na udalosti nadväzujúcich časových horizontoch.
Touto cestou by sa Migračný úrad MV SR rád poďakoval za spoluprácu Slovenskej
humanitnej rade za jej pôsobenie v azylových zariadeniach, ako aj podieľanie sa na
príprave tejto publikácie.
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