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Arteterapeutický prístup ako jedna z možností sociálnej práce pri hľadaní 

zmyslu života v starostlivosti o detského onkologického pacienta 

 

Katarína SIŇANSKÁ 

 

 Problematika civilizačných ochorení je v 21. storočí veľmi aktuálna, percento 

postihnutých ľudí sa neustále zvyšuje. Medzi tieto ochorenia radíme aj onkologické 

ochorenie. Napriek názoru prevládajúcemu v laickej verejnosti sa odborníci zhodujú v tom, že 

síce ide o ochorenie vážne, ale nie neliečiteľné. Samotný názov ochorenia - „rakovina“- v 

sebe nesie negatívny náboj, ide o tému v spoločnosti tabuizovanú. 

 Špeciálnou otázkou je výskyt rakoviny u detí. Zdravie dieťaťa je nepochybne základný 

predpoklad pre budúci harmonický vývin jedinca. Ľudská choroba má zložku biologickú, 

psychickú, duchovnú a sociálnu, a všetky štyri určujú priebeh choroby i postupy liečby. Hoci 

v rámci liečby onkologického ochorenia do popredia vystupuje liečba medicínska, zameraná 

na lekárske zásahy, čoraz viac sa objavujú pokusy zachytiť toto ochorenie aj v zložke 

duchovnej, psychickej či sociálnej. Choroba nepostihuje len jednotlivé orgány a ich funkciu, 

ale celú osobnosť človeka. Ako tvrdí J. Dunovský (1999) aj dieťa si svoju chorobu 

uvedomuje a prežíva. Ak je dieťa v dôsledku choroby izolované, zažíva pocity neistoty a 

úzkosti, depresie, pocity osamelosti, beznádeje, strachu, viny. Deti sa obávajú, ako budú 

vyzerať, keď ostanú nažive a budú dospievať. Obávajú sa toho, ako ich budú prijímať 

rovesníci, keď budú iní. Trpí tým ich sebavedomie, sebahodnotenie je znížené. Ich 

sebadôvera klesá.  

 Pri poskytovaní sociálnej starostlivosti deťom s onkologickým ochorením sa 

stretávame s množstvom etických problémov. E. Kubíková (2001) vidí práve tu črtať sa 

reálne možnosti využitia sociálnej práce. Sociálny pracovník môže od počiatku dbať na 

vytvorenie dôverného vzťahu medzi dieťaťom - zdravotníckym personálom, rodičom - 

zdravotníckym personálom, môže sprostredkovávať informácie o vhodných odborníkoch a 

pomocných terapiách, smie prejaviť istú, nie len profesionálnu, ale i ľudskú zaangažovanosť, 

môže odhadnúť, z akého sociálneho prostredia dieťa pochádza, zabezpečovať kontakt s 

rodičmi počas celého priebehu ochorenia, i po prípadnej smrti dieťaťa, zohrať významnú 

úlohu pri organizovaní svojpomocných skupín, pri návrate dieťaťa do vyučovacieho procesu, 

motivácii dieťaťa, pri odstraňovaní mýtov o neliečiteľnosti a nevyliečiteľnosti onkologického 

ochorenia.  
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 E. Žiaková (2001, s. 19) definuje v tomto zmysle sociálnu prácu ako „aktivitu, ktorá 

by umožňovala zvládnuť alebo napomáhať zvládnutie problémov pomocou podporných, 

rehabilitačných, relaxačných, korektívnych aktivít a kompenzačných opatrení.“ 

 Sociálny/a pracovník/čka sa teda sústreďuje na poskytovanie sociálnej intervencie. Pri 

onkologicky chorých deťoch ide predovšetkým o pomoc zaradiť ich do bežného života, aj 

napriek možným znevýhodneniam, ktoré im liečba priniesla. Jednou z možností sociálnej 

práce je aj využívanie arteterapeutického prístupu pri práci s detským klientom.  

  

Arteterapeutický prístup a možnosti jeho využitia pri hľadaní zmyslu života v práci s 

detským klientom 

 

 Pacienti s rakovinou sú predovšetkým normálni ľudia, ktorým choroba vzala pevnú 

pôdu pod nohami. Títo ľudia majú veľký problém mať akékoľvek poňatie budúcnosti, bez 

toho, aby pri tom mali pocit, že hľadia do vlastného hrobu. Zatiaľ čo väčšina terapií sa 

zameriava na odblokovanie minulosti, tu sa zdá byť blokovaná skôr budúcnosť. Preto u 

onkologických pacientov je vhodné použiť arteterapeutické témy, ktoré im pomôžu 

vyrovnávať sa so svojou neistou budúcnosťou.  

 Pri práci s detským onkologickým pacientom je dôležitá i problematika hľadania 

zmyslu života. P. Halama (2007) chápe zmysel života ako osobný systém presvedčení, cieľov 

a hodnôt, ktorý človeku umožňuje prežívať, uvedomovať si a riadiť svoj život ako hodnotný, 

účelný a napĺňajúci. Podľa V. E. Frankla (In Křivohlavý, 2006) existujú tri oblasti, z ktorých 

čerpáme témy k zmysluplnému zameraniu života a to sú: tvorivé - zameriavame sa na 

kreatívne aktivity, zážitkové – prežívame ich v pravde alebo láske a postojové – prejavujúce 

sa napríklad v konfrontácii s utrpením. Arteterapeutický prístup ako jeden z možných 

tvorivých a kreatívny zážitok navodzujúci proces považujeme v prípade sociálnej a 

psychoterapeutickej práce s dlhodobo chorým dieťaťom ako vysoko produktívny tak v smere 

navodenia pozitívnych emocionálnych zážitkov, ako aj v smere hľadania odpovedí na otázky 

týkajúce sa zmyslu života. 

 Arteterapia ponúka chorým deťom a adolescentom bezpečie, rozvoj rôznych ciest 

komunikácie a môže im pomôcť rozvíjať stratégie zvládania. Pomáha im dodávať nádej a 

sústredenie sa na budúcnosť, satisfakciu, na komunikačné zručnosti potrebné v rôznych 

druhoch vzťahov. Posúva bod záujmu na konverzáciu a nie na mlčanie. Ide o neverbálnu 

cestu vyjadrenia pocitov a skúseností, ktoré môže byť príliš zložité verbalizovať (napríklad 

zlosť, strach, úzkosť). Arteterapia stimuluje imagináciu a kreativitu, napomáha rozvoju 



  1181

motorických zručností a psychickej sústredenosti, a samozrejme nezanedbateľné je i to, že 

arteterapeutický zážitok a arteterapeutická skúsenosť prináša množstvo zábavy a radosti. 

Onkologicky chorí adolescenti si navyše väčšinou bolestne uvedomujú sami seba a často im 

chýba dôvera bez ohľadu na ich občasné bravúrne vystupovanie. Potrebujú príležitosť 

vyskúšať si svoje nápady a názory bez pocitu, že sú posudzovaní. Množstvo dospievajúcich 

zisťuje, že ich priťahujú dramatické témy, ktoré im pomáhajú hľadať formu uvoľnenia ( 

http://www.rch.org.au/ept/art/index.cfm?doc_id=7693).  

 J. Slavík (1999, s.7, s.15) definuje arteterapiu ako „liečbu psychiky prostredníctvom 

výtvarných aktivít.“ Pričom výtvarné aktivity chápeme ako špecifický typ ľudských aktivít, v 

ktorých človek viac menej spontánne a s dôrazom na formu prejavu vyjadruje svoje vnútorné 

psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spojené skúsenosti alebo poznatky. Autor 

používa aj pojem artefiletika, ktorú definuje ako „spojovací článok medzi výtvarnou 

výchovou a arteterapiou. Artefiletika sa obracia k ľuďom, ktorí môžu mať určité psychické 

alebo sociálne problémy, avšak neocitli sa ešte za tou pomyselnou hranicou choroby, ktorá si 

vyžaduje špecializovanú klinickú starostlivosť  

 Podľa M. Liebmann (2005) arteterapia využíva výtvarné umenie skôr ako prostriedok 

na osobné vyjadrenie v rámci komunikácie, nie so snahou o esteticky uspokojivé výsledné 

produkty, posudzované vonkajšími meradlami. Výtvarný výrazový prostriedok je dostupný 

každému, nielen tým výtvarne nadaným.  

 E. Cooke (In Hárdi, 1992) vyslovil v roku 1885 ako prvý domnienku, že analýza 

grafického prejavu detí môže byť dobrým prostriedkom na objasnenie ich psychiky.  

 Podobne sa dnes vyjadrujú mnohí autori. Napríklad R. Hanus (1994, s. 6) tvrdí, že 

„výtvarný prejav je jedným z výrazových prostriedkov dieťaťa. Prostredníctvom neho 

vyjadruje svoje záujmy, želania, zážitky, túžby, ako i možné konflikty, ktoré vznikajú z týchto 

záujmov a želaní, postojov a vzťahov. Vývin a zvláštnosti detského výtvarného prejavu nie sú 

podmienené len vekom dieťaťa, jeho psychickými osobitosťami, ale závisia aj od vonkajších 

podmienok (ekonomických, sociálnych, kultúrnych a estetických) v ktorých dieťa vyrastá. 

Závisia tiež od individuálnych schopností a zamerania dieťaťa.“ 

 Dieťaťu výtvarný proces skutočne umožňuje inú, neverbálnu, symbolickú reč, ktorou 

môže (aj nevedome) vyjadriť svoje pocity, priania, obavy a predstavy, ktoré sú vlastné jeho 

vnútornému prežívaniu. Jedným z jedinečných aspektov arteterapie je existencia diela, ktoré 

je konkrétne a hmotné (je ho možné uchovať) a ktoré môže získať význam napríklad aj neskôr 

v priebehu terapie. Deti si svoje výtvarné produkty veľmi cenia, pretože pre nich môžu 
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znamenať skutočnú hodnotu. Sú viditeľným vyjadrením ich vnútorného zážitku (Caseová, 

Dalleyová, 1995). 

 

Predstavujeme arteterapeutické projekty s názvom: „Anjelská módna šou“ 

 

Ciele projektov 

  

 Hlavným cieľom projektov bolo:  

 zrealizovať tábor spojený s tvorivou dielňou pre deti s onkologickým ochorením, v 

ktorom si vyrobia kostýmy. Tie potom prezentovať pred širokou verejnosťou na 

módnej prehliadke. 

 Čiastkovými cieľmi projektov bolo: 

 využiť inovatívnu formu arteterapeutického pôsobenia na osobnostný rozvoj detí s 

onkologickým ochorením, 

 umožniť vzájomné spoznávanie sa deti postihnutých onkologickým ochorením, 

 rozvoj pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, nachádzanie kreatívnych spôsobov 

využitia rôznych odpadových materiálov, 

 podporiť integráciu deti s onkologickým ochorením do spoločnosti prostredníctvom 

kultúrneho podujatia, prezentácia ich umeleckej tvorby a posilnenie ich sebadôvery, 

 aktivizovať mladých ľudí v oblasti dobrovoľníckej práce, 

 prezentácia činnosti neziskových organizácií v prospech občanov so zdravotným 

postihnutím, 

 podporiť rozvoj komunitnej uvedomelosti a solidarity. 

 

Cieľová skupina  

 

 Primárnou cieľovou skupinou bola znevýhodnená skupina detí s onkologickým 

ochorením. Skupinu tvorilo 25 vybraných účastníkov vo veku od 5-17 rokov. Účastníci boli 

vyberaní na základe odporúčaní odborníkov zo Spoločnosti detskej onkológie, ktorí dôkladne 

poznali ich zdravotný stav a možnosti. Zaangažovanosť účastníkov spočívala v aktívnom 

pobyte v arteterapeutickom tábore, vo výrobe vlastného kostýmu v rámci tvorivých dielní, pri 

tvorbe a účasti na voľnočasových aktivitách tábora. 
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 Za sekundárnu cieľovú skupinu považujeme širokú verejnosť, ktorej sme 

prostredníctvom projektu sprostredkovali iný pohľad na deti s onkologickým ochorením. 

Snažili sme sa odstrániť psychické a fyzické bariéry spoločnosti a podporiť komunitnú 

solidaritu. 

 

Vyhodnotenie projektu 

 

 Onkologicky choré deti dostali možnosť zúčastniť sa týždenného arteterapeutického 

jesenného tábora, spojeného s tvorivými dielňami. Účastníci tábora boli rozdelení do šiestich 

skupín, kde si pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku a iných mladých umeleckých 

dobrovoľníkov vytvárali z rôznych druhov materiálov kostýmy. Zmena z domáceho, prípadne 

nemocničného prostredia na prostredie tvorivé a inovatívne, umožnila onkologicky chorým 

deťom odpútať sa od myšlienok o svojej chorobe a jej liečbe, umožnila im relaxovať, 

absolvovať podpornú arteterapeutickú liečbu v prírodnom prostredí. Atmosféra tábora a 

tvorivej dielne vytvorila podmienky pre spoznávanie samého seba, pre rozvoj individuálnych 

schopností a zručností, nadväzovanie nových priateľstiev s rovnako postihnutými deťmi, 

budovanie kvalitných vzťahov. Využívaním i odpadových materiálov sme podporili 

myšlienku vytvárania individuálneho pocitu zodpovednosti za ochranu životného prostredia. 

Práca v tvorivej dielni poskytla deťom možnosť na sebarealizáciu, sebaprezentáciu, podporila 

výtvarné a umelecké cítenie, umožnila deťom tešiť sa zo svojej práce.  

 Vytvorené kostýmy deti predviedli v závere týždňa pred širokou verejnosťou na 

nadväzujúcom benefičnom podujatí s názvom „Anjelská módna šou“. Prehliadka sa konala v 

reprezentačných priestoroch Mesta Košice vo večerných hodinách. Prezentáciu detskej tvorby 

podporila zapožičaním svojich kostýmov známa košická módna návrhárka Jitka Mikulová, 

ktoré počas prestávok predvádzali profesionálne modelky. Benefičné podujatie hudobne 

sprevádzali známi mladí hudobníci. 

 Realizované projekty podporili vznik a sprostredkovanie iného pohľadu na život detí s 

onkologickým ochorením, čo prispelo k šíreniu myšlienky debarierizácie spoločnosti. K tomu 

prispela i súbežná informačná kampaň v médiách (tlačová konferencia, reportáže v rádiovom 

vysielaní, reportáže vo verejnoprávnej televízii) a tiež tvorba projektového DVD dokumentu, 

ktorý bol ďalej distribuovaný širokej verejnosti.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového výskumu VEGA č. 1/0354/09.  
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Projekty podporili  

 Benefičné podujatie „Anjelská módna šou“ sa podarilo zorganizovať vďaka dvom 

podporeným projektom (projekt „Všetko sa dá, len treba chcieť“ podporený Nadáciou SPP a 

projekt „Košice, mesto bez bariér“ podporený Kontom Orange), tiež vďaka dotácii od 

primátora Mesta Košice a podpore Spoločnosti detskej onkológie Košice.  

 



  1185

Použitá literatúra:  

Case, Caroline., Dalley, Tessa.: Arteterapie s dětmi. Praha: Portál 1995. 175 s. ISBN 80-

7178-065-0. 

Dunovský, Jiří.: Sociální pediatrie. Praha : Grada 1999. 279 s. ISBN 80-7169-254-9. 

Halama, Peter.: Zmysel života z pohľadu psychológie. Bratislava: Slovak academic press 

2007. 222 s. ISBN 978-80-8095-023-1. 

Hanus, Roland: Niektoré diagnostické možnosti využitia detského výtvarného prejavu. 

Predškolská výchova, 48, 1994, č.7-8, s. 6-7. 

Hárdi, István. Dynamický test kresby ľudskej postavy. Nové Zámky: Psychoprof 1992. 155 s. 

ISBN 86-019-5. 

Křivohlavý, Jaro. Psychologie zmysluplnosti existence. Praha: Grada 2006. 204 s. ISBN 80-

247-1370-5. 

Kubíková, Eliška: Etické problémy sociálnej starostlivosti u detí s onkologickými 

ochoreniami. Medicínska etika a bioetika, 8, 2001, č. 3-4, s.9-10. 

Liebmann, Marie.: Skupinová arteterapie. Praha: Portál 2005. 279 s. ISBN80-7178-864-3. 

Kubíková, Eliška: Etické problémy sociálnej starostlivosti u detí s onkologickými 

ochoreniami. Medicínska etika a bioetika, 8, 2001, č. 3-4, s.9-10. 

Slavík, Ján: Arteterapie v souvislostech speciální pedagogiky. Specialní pedagogika, 9, 1999, 

č. 1, s. 7-19. 

Žiaková, Eva: Možnosti psychologickej a sociálnej pomoci onkologickým pacientom. Práca a 

sociálna politika, 9, 2001, č.9, s.17-19. 

Dostupné na http://www.rch.org.au/etp/art/index.cfm?doc_id=7693 [15.05.2008] 


