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SOCIÁLNA PRÁCA S DEŤMI SO SYNDRÓMOM CAN 

 

Michaela LIPČAKOVÁ 

 

 Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí nie je novodobý jav, napriek tomu sa 

odborníčky začali touto problematikou intenzívne zaoberať až v 20. storočí (Matoušek, 2003). 

V 19. storočí to boli najmä pediatričky, ktoré poukazovali na rôzne formy zlého 

zaobchádzania s dieťaťom, ale až o storočie neskôr vyvolali veľký ohlas práce röntgenológa 

Johna Caffeya, týkajúce sa týrania detí (Vlčková, 2001). Dovtedy boli kruté telesné tresty a 

rôzne formy zlého zaobchádzania s dieťaťom bežnou praxou, ktorou sa odborná ani laická 

verejnosť príliš nezaoberala. Podľa Márie Vlčkovej (2001) sa za významný medzník vo 

vývoji názorov na týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí považujú práce Frederica 

Silvermana a Henry Kempeho, ktorí sa vyjadrili, že príčinou rôznych poranení a poškodení 

detí je v mnohých prípadoch zlé zaobchádzanie. H. Kempe v roku 1962 opísal Syndróm 

bitého dieťaťa (Battered Child Syndrome) a podieľal sa na rozšírení kampane proti týraniu 

detí (Dunovský, 1999). 

Až neskôr sa začal používať pojem syndróm CAN (Child Abuse and Neglect – 

syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa) konkrétne v roku 1992 na základe 

odporúčania Zdravotníckej komisie Rady Európy (Oláh, 2005). Ide o vysoko aktuálny 

problém, ktorý sa dotýka aj našej krajiny, keďže na Slovensku sa ročne stáva obeťami 

domáceho násilia 500 až 600 detí (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008). O 

tom, že ide o závažný celospoločenský jav svedčí aj štatistika zverejnená v Správe o sociálnej 

situácii za rok 2007, podľa ktorej boli za daný rok vykonané opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately pre 33 954 detí, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 

2006 o 15,7 % detí (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008). Avšak v tejto správe 

sa neuvádza koľko je z toho detí so syndrómom CAN. Ďalej sa uvádza, že za rok 2007 bolo 

do zariadení na výkon rozhodnutia súdu umiestnených 1169 detí na základe predbežného 

opatrenia a 76 na základe výchovného opatrenia. Novšiu správu o sociálnej situácii sme 

nenašli.  

  Syndróm CAN je definovaný ako „poškodenie telesného, duševného i spoločenského 

stavu a vývoja dieťaťa, ktoré vznikne v dôsledku akéhokoľvek nenáhodného jednania rodičov 

alebo inej dospelej osoby, ktoré je v danej spoločnosti hodnotené ako neprijateľné“ 

(Vágnerová, 2004, s. 593). Podľa M. Vlčkovej (2001, s. 28) ide takisto o nenáhodné jednanie 
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konkrétne o „úmyselne zlé, kruté, priamo neľudské zaobchádzanie s dieťaťom, ktoré 

nepriaznivo ovplyvňuje jeho telesné i duševné zdravie.“  

  Sociálna práca predstavuje významné miesto pri práci s deťmi so syndrómom CAN, 

pretože tieto deti sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa sociálna práca venuje a snaží sa im 

pomôcť, pričom čerpá poznatky aj z iných vedných disciplín. Sociálna práca sa radí k 

pomáhajúcim profesiám, keďže je významnou súčasťou pomoci smerujúcej k obnove 

pôvodného stavu. V minulosti bola orientovaná skôr represívne, ale v súčasnosti sa tento 

trend zmenil na vyzdvihovanie preventívnych aktivít. Existuje mnoho definícií sociálnej 

práce. Júlia Čechová (2005, in: Žiaková, 2005, s. 48) uvádza definíciu Medzinárodnej 

federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), podľa ktorej „sociálna práca je činnosť, ktorá 

predchádza alebo upravuje problémy jedincov, skupín a komunít. Cieľom sociálnej práce je 

zlepšenie kvality života.“  

 Sociálnu prácu možno rozdeliť na preventívnu a kuratívnu sociálnu prácu. Podľa 

Beáty Balogovej, Milana Gerka a Pavela Aleša (2002) sa u nás sociálna práca s deťmi 

zameriava skôr na oblasť kuratívnu, než na oblasť preventívnu.  

 Existuje niekoľko zdrojov sociálnej práce zaoberajúcich sa ochranou a pomocou 

ohrozeným deťom. Sú to zákony, o ktoré sa sociálna práca pri práci s týranými, 

zanedbávanými a zneužívanými deťmi opiera: 

- Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z., 

- Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z., 

- Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., 

- Ústava, 

- Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. 

 Ochrana dieťaťa však vyplýva aj z medzinárodných dokumentov. Podľa Anny 

Zachovej (1999) medzinárodné dokumenty poskytujú ochranu detí v troch rovinách: 

- v komplexnej medzinárodnej úprave základných ľudských práv a slobôd, a to slovom 

každý, alebo všetci ľudia. To znamená, že sa vzťahujú aj na deti a mládež; 

- v konkrétnych ustanoveniach v dohovoroch všeobecnej povahy; 

- v špeciálnych úpravách, predovšetkým v Dohovore o právach dieťaťa. 

 Okrem Dohovoru o právach dieťaťa patria k medzinárodným dokumentom 

zabezpečujúcim ochranu dieťaťa napríklad Ženevská charta práv dieťaťa, Deklarácia práv 

dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, Dohovor o 

vymáhaní výživného v cudzine. 
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 Sociálna pracovníčka musí okrem dodržiavania legislatívy vedieť aj vhodne 

kombinovať jednotlivé metódy a postupy, aby sa tak zabezpečila najvyššia možná miera 

efektivity. Pri práci s deťmi so syndrómom CAN spočíva jej veľká časť práve na kreativite 

sociálnej pracovníčky, schopnosti logicky uvažovať a prepájať jednotlivé metódy. Podľa 

Anny Hudecovej a Alžbety Brozmanovej Gregorovej (2008) je možné metódy sociálnej práce 

rozdeliť do dvoch skupín: 

- klasické rozdelenie metód – sociálna práca s jednotlivcom, so skupinou, s 

komunitou; 

- nové rozdelenie metód – konkrétne postupy pri práci s klientkou v 

jednotlivých etapách napríklad rozhovor, brainstorming, pozorovanie a i. 

 V rámci sociálnej práce s deťmi so syndrómom CAN je dôležité klásť dôraz na 

preventívne aktivity, ktoré môžu prispieť k eliminovaniu výskytu sociálno-patologických 

javov. Prevencia zohráva významnú úlohu pri osvetovej činnosti rôznych kampaní napríklad 

„Kampaň bez modrín“ a pomáha tak znižovať počet týraných, zanedbávaných a zneužívaných 

detí. Podľa toho, pre ktorú cieľovú skupinu je určená sa delí na primárnu prevenciu, 

sekundárnu prevenciu a terciárnu prevenciu. 

 Existuje však aj iné členenie prevencie. Ide o prevenciu, ktorá má iné pomenovanie 

(Mrazeková, Haggerty, 1994, in: Matula, 2007): 

- univerzálna – je zameraná na celú populáciu, ale aj na špecifické podskupiny; 

- selektívna – je zameraná na rizikové skupiny; 

- indikovaná – je zameraná na jednotlivcov, ktorí prejavujú špeciálne znaky a 

symptómy. 

 Ak dôjde k týraniu, zneužívaniu, či zanedbávaniu je potrebný zásah vo forme 

intervencie. Pri intervencii ide o snahu riešiť vzniknutý problém, najlepšie v spolupráci 

viacerých odborníčok. Napríklad pri riešení problému dieťaťa trpiaceho syndrómom CAN, je 

prínosné, ak spolupracuje detská lekárka so sociálnou pracovníčkou, terapeutkou, právničkou, 

prípadne ďalšími odborníčkami. Jiří Dunovský (1999) rozdeľuje terapeutickú intervenciu 

podľa dĺžky trvania na akútnu (krízovú), strednodobú a dlhodobú. 

 Prevencia a intervencia poskytovaná deťom so syndrómom CAN sa realizuje formou 

jednotlivých služieb. Oldřich Matoušek (2003), A. Hudecová a A. Brozmanová Gregorová 

(2008) rozdeľujú sociálne služby poskytované rodinám: 

- podľa dĺžky trvania – krízové až dlhodobé, 

- podľa prostredia – domáce prostredie, inštitúcia, komunitné centrum alebo iné,  

- podľa použitej metódy – poradenstvo, terapia, svojpomocné skupiny, 
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- podľa podnetu – ohrozenie dieťaťa, ohrozenie dospelého, rozvod. 

Jednotlivé služby a pomoc poskytovaná deťom so syndrómom CAN sa realizuje v 

zariadeniach, ktoré sú kompetentné v prípade potreby intervenovať a pomáhať ohrozeným 

deťom, ale aj ich rodinám. Medzi takéto zariadenia patria (Zákon o sociálnoprávnej 

ochrane..., 2005): 

- detský domov – nahrádza dieťaťu jeho prirodzené prostredie najdlhšie do 25 

roku veku na základe rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia 

alebo uložení výchovného opatrenia1. Ide o pobytové zariadenie. V niektorých domovoch 

rodinného typu sa realizuje aj výchova v profesionálnych rodinách; 

- detský domov pre maloletých bez sprievodu – v tomto zariadení je umiestnený 

maloletý bez sprievodu na základe predbežného opatrenia, pričom je potrebné prihliadať 

na kultúrne a náboženské odlišnosti dieťaťa. Detský domov vytvára podmienky na výučbu 

slovenského jazyka, ak je to prospešné pre ďalší rozvoj dieťaťa; 

- resocializačné stredisko – cieľom je aktivizovanie a využitie vnútorných 

schopností dieťaťa na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí (Oláh, 2005). 

Vykonáva činnosť na základe nariadenia o výchovnom opatrení pre deti so skončenou 

povinnou školskou dochádzkou a cieľom je aktivizovanie vnútorných schopností 

dieťaťa2.; 

- krízové stredisko – poskytuje starostlivosť dieťaťu, u ktorého je vážne 

ohrozená alebo narušená výchova. Vykonáva svoju činnosť na základe výchovného, 

predbežného opatrenia, alebo ak sa rodina nachádza v krízovej životnej situácii. 

Predbežné opatrenie sa môže vykonávať aj v profesionálnej rodine. Krízové stredisko 

môže vykonávať činnosť pobytovou, celodennou alebo ambulantnou formou, na ktorú nie 

je potrebný súhlas rodiča3. Dĺžka času stráveného v tomto stredisku je najviac tri mesiace; 

                                                 
1 Dané zariadenie vykonáva sociálnu prácu, poradenstvo, odbornú diagnostiku, pomoc na zvládnutie krízy, 

utvára podmienky na výchovu, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, liečebno-výchovnú starostlivosť, 
psychologickú starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosť, resocializáciu a resocializačné programy, 
rekreačnú činnosť, rehabilitačnú činnosť. Detský domov zabezpečuje záujmovú a kultúrnu činnosť, 
stravovanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie. 

2 Resocializačné stredisko vykonáva sociálnu prácu, špeciálne sociálne poradenstvo, resocializáciu a 
resocializačné programy, rehabilitačnú činnosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, 
psychoterapiu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a príprava na povolanie, psychologickú starostlivosť, 
bývanie, stravovanie, vytvára podmienky na pracovné uplatnenie 

3 Dané zariadenie vykonáva sociálnu prácu, odbornú diagnostiku, pomoc na zvládnutie krízy, špeciálne sociálne 
poradenstvo, liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, sociálnu prevenciu a záujmovú 
činnosť. Pri pobytovej forme vykonáva okrem spomínaných činností aj výchovu, pomoc pri príprave na 
vyučovanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a príprava na povolanie, bývanie, stravovanie, obslužné 
činnosti. 
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Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele... (2005) uvedené 

zariadenia vedú spisovú dokumentáciu dieťaťa, ktorá obsahuje rozhodnutie súdu o nariadení 

ústavnej starostlivosti, predbežného alebo výchovného opatrenia, rodný list dieťaťa, 

vysvedčenie, sociálnu správu o dieťati, diagnostickú správu o dieťati, správu o zdravotnom 

stave dieťaťa, fotografie dokumentujúce život dieťaťa, obrazový a zvukový záznam 

dokumentujúci podstatné udalosti v živote dieťaťa, osobný denník dieťaťa, záznamy o 

návštevách rodičov a ostatných návštevách, individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.  

Medzi ďalšie úrady a zariadenia, na ktoré je možné obrátiť sa v prípade zlého 

zaobchádzania s dieťaťom patria (Aspekt, 1999): 

- ÚPSVaR (oddelenie sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a 

sociálnej kurately) – vykonáva sociálnu prevenciu a poradenstvo pri riešení rodinných a 

sociálnych problémov. Okrem toho poskytuje výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých 

je vážne narušená alebo ohrozená výchova dieťaťa a jeho vývin; 

- centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – poskytuje právnu pomoc a 

poradenstvo a vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu v 

otázkach ochrany detí s medzinárodným prvkom;  

- referát poradensko-psychologických služieb – poskytujú poradenstvo pre deti, mládež a 

rodiny. Realizuje poradenstvo a terapiu pre rodiny s výskytom domáceho násilia, sanáciu 

pôvodných biologických rodín, prevenciu sociálno-patologických javov, prepojenie 

poradenstva a sociálnej terénnej práce (ÚPSVAR, 2005); 

- centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – poskytuje poradenskú, 

preventívnu a výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom, ale aj rodičom, najmä pri výskyte 

sociálno-patologických javov, porúch psychického vývinu a správania (Zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov);  

- zariadenie núdzového bývania – poskytuje podľa Zákona o sociálnych službách č. 

448/2008 Z. z. sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sa stali obeťami násilia alebo 

obchodovania s ľuďmi, rodičom s deťmi, ktorý nemajú kde bývať4. V prípadoch násilia a 

obchodovania s ľuďmi toto zariadenie zabezpečuje utajenie miesta ubytovania fyzickej 

osoby, ktorá je obeťou. Za zariadenie núdzového bývania sa považuje Domov pre 

osamelých rodičov vymedzený v Zákone o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov; 

                                                 
4 Toto zariadenie zabezpečuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, podmienky na prípravu stravy, vykonávanie hygieny a záujmovú činnosť. 



 1074

- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu – poskytuje podľa Zákona o sociálnych 

službách... (2008) službu počas dňa pre rodinu alebo fyzickú osobu, ktorá je ohrozená 

sociálnym vylúčením, alebo má problém spoločensky sa začleniť a riešiť svoje problémy5;  

- zariadenie dočasnej starostlivosti o deti – poskytuje podľa Zákona o sociálnych 

službách... (2008) sociálnu službu maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ktorému rodič, 

alebo fyzická osoba, do ktorej starostlivosti bolo dieťa zverené, nemôže zabezpečiť 

osobnú starostlivosť6. Za zariadenie dočasnej starostlivosti o deti sa považuje Stanica 

opatrovateľskej služby, ktorá bola definovaná v Zákone o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. 

- diagnostické centrum – existuje možnosť dobrovoľného pobytu v centre pre deti a mládež 

v prípade výskytu kritickej situácie v rodine, najdlhšie však na tri mesiace. Žiadosť musia 

podať rodičia. Zabezpečuje diagnostiku detí s narušeným alebo ohrozeným 

psychosociálnym vývinom. Cieľom je zabezpečiť vhodnú následnú reedukačnú, 

resocializačnú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, alebo poskytnúť poradenstvo pre 

organizácie s ústavnou starostlivosťou a ochrannou výchovou (Zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

- liečebno-výchovné sanatórium – poskytuje výchovnú, psychoterapeutickú, psychologickú 

a zdravotnú starostlivosť deťom s narušeným psychosociálnym vývinom (Oláh, 2005). 

Sanatórium môže mať dennú, nočnú alebo internátnu formu s celoročnou prevádzkou. 

- linka dôvery – k dispozícii sú školené dobrovoľníčky a odborníčky, ktorým sa dieťa môže 

bez ostychu zdôveriť. Pracovníčky poskytnú dieťaťu užitočné rady, ako ďalej postupovať; 

- polícia – v prípade zlého zaobchádzania sa môže dieťa a mladiství obrátiť na políciu, čo je 

myslíme si málo pravdepodobné. Po podaní trestného oznámenia, sa začne trestné stíhanie 

a vecou sa bude zaoberať súd aj prokuratúra. 

 Komplexnosť a efektívnosť pomoci závisí okrem iných faktorov aj od úrovne 

zariadení z hľadiska komplexnosti a kvality poskytovaných služieb, ktoré úzko súvisia s 

faktorom spolupráce a financovania. K ďalším faktorom patria aj možnosti jednotlivých 

zariadení a zamestnankýň, ktoré v nich pracujú ako aj erudovanosť a odborný rast 

zamestnankýň a ich prístup k riešeniu problematiky syndrómu CAN. V snahe získať ucelený 

obraz o celkovej situácii ohľadom pomoci poskytovanej deťom so syndrómom CAN na území 

                                                 
5 Dané zariadenie poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

nevyhnutné ošatenie a obuv a záujmovú činnosť 
6 Dané zariadenie poskytuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, údržba 

bielizne a šatstva, pranie, záujmovú činnosť. Ďalej sa v tomto zariadení poskytuje výchova, pomoc pri 
príprave na školské vyučovanie a sprievod. 
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mesta Prešov, sme sa rozhodli zmapovať jednotlivé zariadenia a organizácie poskytujúce 

pomoc deťom so syndrómom CAN.  

  

Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc deťom so syndrómom CAN na území 

mesta Prešov 

 

Na Slovensku je poskytovanie pomoci deťom so syndrómom CAN v konkrétnych 

zariadeniach legislatívne podchytené najmä Zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a 

sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. a Zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., ktorý 

nahrádza Zákon o sociálnej pomoci č.195/1998 Z. z. V uvedených zákonoch sú vymedzené 

jednotlivé zariadenia poskytujúce pomoc tejto cieľovej skupine. Významnými 

poskytovateľmi služieb a pomoci sú však aj mimovládne zariadenia a organizácie. 

Predmetom nášho prieskumu bola snaha zmapovať jednotlivé štátne aj neštátne 

zariadenia v Prešove spadajúce pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré 

poskytujú pomoc deťom so syndrómom CAN, a to z hľadiska služieb, personálneho a 

finančného zabezpečenia, spolupráce s inými inštitúciami.  

Do prieskumu sme zahrnuli 19 zariadení. Medzi štátne zariadenia patrili Detský domov 

Prešov, Zariadenie núdzového bývania – DSS Važecká, Krízové stredisko, Pedagogicko-

psychologické a sociálne poradenstvo, Referát poradensko-psychologických služieb, ÚPSVaR 

– oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Mestský úrad – oddelenie 

starostlivosti o rodinu, deti a bývanie, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. Z neštátnych zariadení tvorili vzorku nasledujúce: Občianske združenie Asociácia 

terénnych sociálnych pracovníkov, Nezisková organizácia Relevant, Občianske združenie 

Úsmev ako dar, Krízové centrum Ľalie, Nezisková organizácia Sociálne centrum, Občianske 

združenie Tobiáš, Cirkevná organizácia Domka, Občianske združenie Návrat, Občianske 

združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Nezisková organizácia Detské centrum Pre 

Teba, Krízové centrum My mamy. S mapovaním organizácií/zariadení, a teda s realizáciou 

prieskumu sme začali 11. marca a skončili sme 26. marca 2009.  

Pre náš prieskum sme použili kvantitatívnu metódu, konkrétne išlo o techniku 

dotazníka. Dôvodom bola skutočnosť, že sme mapovali väčšiu vzorku rôznych organizácií a 

technikou dotazníka môžeme získať veľa údajov v relatívne krátkom čase. Otázky v 

dotazníku sme rozdelili do šiestich oblastí v závislosti od hypotéz, ktoré sme nimi overovali. 

Išlo o tieto oblasti:  

- služby a pomoc z oblasti krízovej intervencie, 
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- služby a pomoc z oblasti následného riešenia situácie, 

- preventívne aktivity poskytované zariadeniami/organizáciami,  

- kvalitatívna a kvantitatívna stránka vzdelania zamestnankýň, 

- spolupráca a financovanie zariadenianí/organizácií,  

- slabé a silné stránky organizácií. 

 Na základe výsledkov z prieskumu sme došli k týmto zisteniam. Dieťa, ktoré sa stalo 

obeťou zlého zaobchádzania, trpí mnohými závažnými dôsledkami. V rámci krízovej 

intervencie považujeme preto za dôležitú pomoc dieťaťu vo forme terapeutickej pomoci. 

Avšak túto formu pomoci poskytuje iba polovica mapovaných zariadení, čo je z nášho 

pohľadu dosť málo. Taktiež málo zariadení vedie dokumentáciu prípadu, ktorá je základným 

podkladom pre ďalšiu prácu s dieťaťom. Ani nie polovica zariadení realizuje terénnu sociálnu 

prácu, čo je ďalší poznatok, ktorý svedčí o nie príliš komplexnej a účinnej práci s deťmi so 

syndrómom CAN.  

 

Tabuľka č. 1 Druhy služieb a pomoci z oblasti krízovej intervencie poskytované 

zariadeniami/organizáciami 

  

štátne neštátne celkom 

počet % počet % počet % 

Prevádzka krízovej telefonickej linky 1 3,00 1 3,00 2 3,00 

Dokumentácia prípadu 4 14,00 6 19,00 10 17,00 

Výjazd pracovníka/čky do terénu 3 10,00 4 13,00 7 12,00 

Núdzové ubytovanie 2 7,00 1 3,00 3 5,00 

Sprevádzanie klientov/iek 3 10,00 3 10,00 6 10,00 
Zabezpečenie nevyhnutných 
podmienok 

2 7,00 2 6,00 4 7,00 

Lekárske ošetrenie 2 7,00 1 3,00 3 5,00 

Terapeutická pomoc 6 21,00 4 13,00 10 17,00 

Krízové poradenstvo 6 21,00 8 27,00 14 22,00 

Iné 0 0,00 1 3,00 1 2,00 
 

 Očakávali sme tiež väčší počet zariadení, ktoré poskytujú psychologické poradenstvo, 

ktoré je podobne ako terapeutická pomoc veľmi dôležitou súčasťou práce s deťmi so 

syndrómom CAN. Čo je však potešujúce, je fakt, že sociálne poradenstvo poskytuje väčšina 

zariadení aj keď nie všetky. Nepodarilo sa nám však zistiť koľko zariadení je akreditovaných 

na sociálne poradenstvo a čo si predstavujú pod pojmom sociálne poradenstvo. Riziko vzniku 

syndrómu CAN by bolo možné znížiť, ak by sa viac zariadení zameralo na emocionálnu 
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podporu v zmysle svojpomocných skupín, kurzov rodičovskej starostlivosti alebo asertívneho 

správania.  

 Dôležitá je dostupnosť služby. Na jednej strane sú síce zariadenia dostupné, keďže 

skoro všetky zariadenia nemajú utajenú adresu, na druhej strane sú mnohé z nich situované v 

odľahlých častiach mesta. Niektoré z nich sme mali aj my problém nájsť, preto si veľmi 

nevieme predstaviť ako by ich v prípade potreby našli deti. Prekvapujúcim zistením je, že 

žiadne zariadenie nie je vybavené bezpečnostným zariadením, ak nerátame, že jedno 

zariadenie má vrátnicu. 

 Ako sme už spomínali, prevenciu pokladáme za majoritnú časť práce s deťmi so 

syndrómom CAN. V prieskume sme zistili, že nie všetky zariadenia realizujú preventívne 

aktivity, málo z nich sa podieľa na publikačnej či výskumnej činnosti.  

 

Tabuľka č. 2 Poskytuje Vaše zariadenie preventívne aktivity? 

  

štátne neštátne celkom 

počet % počet % počet % 

áno 6 75,00 7 64,00 13 68,00 

nie 2 25,00 4 36,00 6 32,00 

 

 Pozitívnym zistením je, že zamestnanci viacerých zariadení sa zúčastňujú na 

workshopoch. Za obzvlášť závažné zistenie považujeme skutočnosť, že v niektorých 

zariadeniach nevedeli čo je syndróm CAN. Preto si myslíme, že zariadenia by sa mali 

zameriavať viac na zvyšovanie odbornosti personálu, hoci na druhej strane sme zistili, že v 

zariadeniach pracujú prevažne vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci. Pre variabilitu a pestrosť 

názorov, pohľadov a následných adekvátnych zásahov sa domnievame, že v každom zariadení 

by mali pracovať sociálne pracovníčky, psychologičky a pedagogičky, avšak výsledky 

prieskumu ukazujú, že tomu tak v mapovaných zariadeniach nie je. Prekvapilo nás zistenie, že 

v štátnych zariadeniach nepracujú dobrovoľníčky, zvlášť keď ide o ľudí, ktorí významnou 

mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Z výsledkov prieskumu 

vyplýva aj zistenie, podľa ktorého sa málo zariadení špecializuje pri vzdelávacích aktivitách 

na syndróm CAN. Domnievame sa, že to môže byť spôsobené malým počtom zariadení, ktoré 

by sa primárne zameriavali na problematiku syndrómu CAN. Pozitívom je, že zamestnankyne 

väčšiny zariadení sa zúčastňujú supervízie. 
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 Čo sa týka financovania zariadení, z výsledkov vyplýva, že neštátne zariadenia sú 

oproti štátnym v nevýhode, pretože najviac financií získavajú neštátne zariadenia z projektov 

a grantov a štátne z MPSVR.  

 

Tabuľka č. 3 Z akých finančných zdrojov získavate financie? 

 
štátne neštátne celkom 

počet % počet % počet % 

VÚC 4 20,00 7 12,00 11 14,00 

MPSVR 4 20,00 7 12,00 11 14,00 

mesto, obec 1 5,00 6 10,00 7 9,00 

projekty 2 10,00 10 16,00 12 15,00 

sponzori 3 15,00 10 17,00 13 16,00 

granty 1 5,00 8 13,00 9 11,00 

dary 4 20,00 10 17,00 14 17,00 

iné 1 5,00 2 3,00 3 4,00 
 

 Určitým signálom môže byť aj zistenie, v ktorom sa ukázalo, že štátne zariadenia 

najčastejšie spolupracujú so štátnymi zariadeniami, čím sa zmenšuje priestor pre 

multidisciplinárnu spoluprácu. Na druhej strane chceme poukázať na pozitívnu snahu 

niektorých organizácií o spoluprácu v podobe sieťovania, keďže 9 z mapovaných zariadení je 

súčasťou Synapsie. Ide o prešovskú sieť partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v 

ohrození. Prevažná väčšina zariadení považuje za faktor najviac znižujúci efektívnosť práce s 

deťmi so syndrómom CAN neochotu verejnosti zasiahnuť pri výskyte syndrómu CAN a 

dostupnosť služieb. 

 

Záver 

 Dieťa je v mnohých prípadoch bezbranné, a preto potrebuje pomoc zo strany svojho 

okolia, či odborníčok. Často sa verejnosť stavia k danej problematike s odstupom, možno aj 

vďaka nevedomosti. Dôležitý je interdisciplinárny ale aj individuálny prístup. Na základe 

zistení z prieskumu by sme odporúčali nasledujúce opatrenia: 

- dôležitá je povinná dokumentácia prípadu, ktorá je nástrojom a platformou pre 

ďalšiu prácu s dieťaťom;  

- rozšíriť počet zariadení, ktoré by sa zameriavali okrem iných činností aj na 

poskytovanie terapeutickej pomoci, s cieľom eliminovať traumy a optimalizovať duševný 

stav dieťaťa; 
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- snažiť sa o komplexnosť služieb poskytovaných subjektmi na pomoc 

ohrozeným deťom, ktoré by zahŕňali okrem sociálneho aj psychologické poradenstvo; 

- realizovať kurzy rodičovskej starostlivosti a asertívneho správania zamerané 

na rodičov a deti s cieľom predchádzať zlému zaobchádzaniu s dieťaťom a harmonizovať 

vzťah rodičov a detí; 

- viac sa zamerať a uskutočňovať terénnu sociálnu prácu ako východisko a 

základ práce s deťmi so syndrómom CAN v kontexte sociálnej práce; 

- zlepšiť dostupnosť služieb a zabezpečiť tak bezbariérovosť a vyššiu kvalitu a 

efektívnosť pomoci deťom so syndrómom CAN, nielen z aspektu sociálnej práce ale aj 

iných oblastí, ktorých sa táto problematika dotýka, a ktoré môžu byť plnohodnotnými 

zdrojmi pomoci; 

- zaistiť bezpečnostné vybavenie organizácií/zariadení, aby sa tak predišlo 

prípadným atakom zo strany agresora; 

- z dôvodu nárastu počtu detí so syndrómom CAN klásť dôraz na prevenciu a 

preventívne aktivity, v podobe rôznych prezentácií a kampaní s konkrétnymi výstupmi pre 

prax; 

- zamerať sa viac aj na publikačnú a výskumnú činnosť ohľadom problematiky 

syndrómu CAN. V rámci výskumu spolupracovať s odborníčkami z rôznych vedných 

disciplín a pokúsiť sa tak o štúdium rôznych aspektov možnosti zvyšovania kvality 

poskytovaných služieb a pomoci deťom so syndrómom CAN; 

- sprístupniť štátne zariadenia/organizácie pre dobrovoľníčky a zapájať ich do 

riešenia danej problematiky s cieľom skvalitňovania služieb a pomoci;  

- realizovať viac vzdelávacích aktivít pre zamestnankyne zariadení/organizácií 

zameraných na problematiku syndrómu CAN a zvyšovať tak kvalitatívnu stránku 

odborného rastu zamestnankýň ako aj ich erudovanosť a kompetentnosť pre prácu s deťmi 

so syndrómom CAN; 

- budovať viac menších zariadení zameraných na pomoc deťom so syndrómom 

CAN; 

- práca s rodinou, dôkladná sanácia rodinného prostredia, práca s agresorom; 

- zvýšenie citlivosti ľudí a ich záujmu participovať na pomoci; 

- zjednotiť úsilie praktikov ako aj jednotlivých subjektov v oblasti pomoci 

deťom so syndrómom CAN a podporovať súčinnosť a spoluprácu pri riešení podstatných 

organizačných otázok v tejto oblasti, a to na základe jednotného cieľa, ktorým je 

zvyšovanie kvality sociálnych služieb a pomoci deťom so syndrómom CAN; 
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- zintenzívniť stretnutia odborníčok z tejto oblasti s cieľom reflektovania súčasného 

stavu, vytvorenia jednotnej organizačnej platformy a stanovenia základných perspektív do 

budúcnosti a podporovať prezentáciu činnosti na Slovensku na medzinárodnej úrovni; 

- s cieľom zvyšovania kvality služieb a maximalizácie efektov pre deti so 

syndrómom CAN nadviazať spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni v rámci 

organizovania a účasti na workshopoch, konferenciách a iných podobných podujatiach; 

- zabezpečiť rovnováhu vo financovaní štátnych a neštátnych zariadení. Snažiť 

sa o optimalizáciu legislatívnych podmienok a podmienok v oblasti financovania s cieľom 

uľahčovať a vytvárať zázemie pre vznik nových a fungovanie už existujúcich subjektov 

na pomoc deťom so syndrómom CAN. 

 Za naliehavé považujeme interdisciplinárne prepojenie s cieľom zefektívniť prácu a 

pomoc deťom so syndrómom CAN, a tiež zvýšenie povedomia a citlivosti verejnosti nebáť sa 

o problematike hovoriť a v prípade potreby aj zasiahnuť. Dôležité je z nášho pohľadu 

vytváranie sietí, a následne snaha zapájať zariadenia a organizácie do týchto zoskupení, s 

cieľom skvalitniť a zaistiť komplexnosť pomoci rodine, deťom a mládeži v ohrození. 
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