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ŠPECIÁLNY PEDAGÓG AKO TERÉNNY PRACOVNÍK 

Special educator as streetworker 

Dominika POLICIANOVÁ1, Tatiana ČEKANOVÁ 

 

Abstrakt  

Cieľom tohto príspevku je v prvom rade poukázať na dôležitosť práce s mladými 

v uliciach, ktorý potrebujú vidieť pozitívny vzor dospelej osoby, aby zistili že život je 

atraktívny aj bez drog a návykových látok. V článku zdôrazňujem úlohu špeciálneho 

pedagóga v spoločnosti, ktorého sústavné pôsobenie môže pozitívne vplývať na správanie 

jednotlivca v partii a porovnávam jeho prácu s prácou sociálneho pracovníka. Taktiež sa 

podrobnejšie zaoberám významom streetworku a jeho pozitívnymi vplyvmi na redukovanie 

nežiaduceho správania mladistvých. V závere uvádzam niektoré organizácie, ktoré sa venujú 

týmto činnostiam na Slovensku. 
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Abstract 

The main purpose of this article is to refer the importance of work with young 

people in the streets that need to see a positive model of adults and life without drugs. . It also 

describes the role of the special educator whose constant activity may have a positive 

impact on individual behavior in the group and compares his work with social worker.  It 

briefly explaines the general meaning of the street work and its positive effects on reducing 

undesirable adolescent behavior. At the end of this article is mentioned couple of streetwork 

organizations in Slovakia. 
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ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A ETOPÉDIA  

V úvode tohto príspevku je potrebné charakterizovať pojem „etopédia“, ktorý 

postupne prepojíme so streetworkom a poukážeme na využitie spôsobilosti etopéda v terénnej 

práci. Etopédia je jednou z vedných disciplín špeciálnej pedagogiky. V defektologickom 

slovníku môžeme nájsť charakteristiku etopédie, ako vedného odvetvia, zaoberajúceho sa 

výchovou, vzdelávaním a výskumom sociálne narušenej mládeže a mládeže s poruchami 

správania.Predmetom tejto vednej disciplíny je(Smolek, Z. 2006):  

- otázka morálnej výchovy ovplyvňovania osobnosti jedinca s poruchami správania, 

- etiológia vzniku mravných narušení, 

- prevencia (predchádzanie, aby defekt neprerástol v poruchu sociálneho vzťahu.), 

- profylaxia (ochrana pred možným vznikom nežiaducich podmienok, a tiež prístup pri 

vzniku možných podozrení), 

- systém školských inštitúcií v danej sfére špeciálnej pedagogickej starostlivosti 

- spolupráca s rôznymi inštitúciami (orgány sociálne právnej ochrany detí, súdu, polície 

a pod.). 

Etopédia je veľmi náročná časť špeciálnej pedagogiky, vyžaduje si veľa odhodlanosti, 

empatie a ďalšiu radu iných vlastností, ktoré musí mať osobnosť špeciálneho pedagóga. 

Študent špeciálnej pedagogiky počas štúdia získava teoretické a osobnostné  spôsobilosti pre 

výkon svojho budúceho povolania. Tieto spôsobilosti môže využiť v pedagogickej oblasti, ale 

veľký význam začína mať špeciálny pedagóg aj v terénnej práci ako napríklad pri 

streetworku.  

 

CHARAKTERISTIKA STREETWORKU 

V dnešnej dobe sa veľmi veľa rozpráva o sociálnej práci a pomoci ľuďom v núdzi. 

Vznikajú nové organizácie a inštitúcie, ktoré ponúkajú pomoc v rôznych oblastiach 

(materiálnej, sociálnej, duchovnej, atď.) všetkým, ktorí to najviac potrebujú. 

Jednou z takýchto metód je aj streetwork. Táto metóda vypĺňa priestor medzi primárnou 

prevenciou a resocializáciou. Streetwork fungoval už dávno predtým ako dostal svoje 

pomenovanie. Jedným z prvých streetworkerov boli kňazi, ktorý vyrážali do terénu na pomoc 

chudobným problematickým mladým. Jeden taký žil aj v 14. storočí v Taliansku, volal sa Don 

Giovanni Bosco, ktorý pomáhal sirotám bez domova a taktiež chlapcom, ktorí boli vo väzení. 
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Od takýchto netradičných streetworkerov sa začala formovať aj dnešná terénna práca. 

O pravom streetworku sa začalo hovoriť až v 20. storočí. 

Mnoho autorov charakterizuje terénnu prácu rôzne. Matoušek definuje streetwork ako 

špecifickú vyhľadávaciu, mobilnú terénnu, sociálnu prácu, ktorá zahŕňa aktuálne 

nízkoprahové ponuky sociálnej pomoci užívateľom drog a osobám, z pravidla mladšieho 

veku. Žijúcim rizikovým spôsobom života, u ktorých je predpoklad, že sociálnu pomoc 

potrebujú a doposiaľ nie sú v kontakte so žiadnou sociálnou inštitúciou. Podmienkou tejto 

metódy je, že osoby sú kontaktované vo svojom prirodzenom prostredí tam kde sa najviac 

vyskytujú (Matoušek, O., Hartl, P. 2003). 

Etopedický slovník charakterizuje streetwork ako špecifickú metódu sociálnej 

a sociálne pedagogickej práce, priamo v reálnych podmienkach a situáciách klientov, táto 

metóda sa uplatňuje najviac u detí a mládeže ohrozených sociálne- patologickými javmi, 

u užívateľov drog, bezdomovcov (Rydlo, J. 2006). 

Iný autor charakterizuje streetwork ako navštevujúcu sociálnu prácu, v ktorej 

pracovník nečaká až klient požiada o pomoc s jeho problémom, ale ktorá sa sama ponúka 

v miestach kde je veľká pravdepodobnosť vzniku sociálnych konfliktov (Elich, A. 1993).  

Streetwork však môžeme taktiež charakterizovať ako aktívnu vyhľadávaciu, 

doprovodnú a mobilnú sociálnu prácu, ktorá zahŕňa  nízkoprahovú ponuku sociálnej pomoci, 

určenú nositeľom sociálne patologického správania a osobám žijúcich rizikovým spôsobom, 

u ktorých je predpoklad, že sociálnu pomoc potrebujú a samy ju nevyhľadajú. Tieto osoby, 

ešte neboli užívatelia sociálnych služieb, sú kontaktovaný vo svojom časopriestore, to 

znamená v čase a mieste, kedy a kde sa obvykle zdržujú, spontánne stretávajú a trávia svoj 

voľný čas. Sú to miesta ako ulica, rockové kluby, ihriská, herne, futbalové štadióny, 

v opustených domoch v stodolách taktiež aj na diskotékach a na rôznych iných miestach 

(Bednářová, Z. Pelech, L. 2003). 

Hlavným cieľom streetworku – terénnej sociálnej práce sú voľnočasové aktivity pre 

deti a mládež, ktoré pomáhajú k ich začleňovaniu do spoločnosti a prevencii proti sociálnemu 

vylúčeniu. Ďalším dôležitým cieľom je to, že streetwork ako taký prispieva k prevencii proti 

násilu, dekriminalizácii mládeže a snaží sa zabrániť ďalšiemu vzrastu drogových závislostí. 

Taktiež zvyšuje informovanosť o rizikách spojených s užívaním návykových látok, čím 

napomáha k vytváraniu bezpečného prostredia. V neposlednom rade poskytuje podporu 

a pomoc v hraničných a krízových situáciách a zároveň učí klientov využívať pomocné 

zariadenia a služby (Matoušek, O., Hartl, P. 2003). 
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Cieľová skupina streetworku: 

Pre akú skupinu je metóda streetwork určená, nemožno úplne jednoznačne 

pomenovať, pretože niektoré skupiny sa môžu navzájom prelínať svojim spôsobom trávenia 

voľného času, získavania peňazí alebo životného štýlu (Bednářová, Z., Pelech, L. 2003). 

Aj napriek tomu ho môžeme rozdeliť na skupiny : 

- Užívatelia drog. 

- Deti, ktoré trávia svoj voľný čas na ulici, deti ulice. 

- Skupiny jednostranné špecificky orientovanej mládeže a to skinheads, hoolgangs,...). 

- Mládež alternatívnych skupin ako sú squatteri, punkeri, graffiti- mládež,...). 

- Bezdomovci (Bednářová, Z., Pelech, L. 2000). 

 

VÝHODY A NEVÝHODY TERÉNNEJ PRÁCE  

Výhody terénnej práce: 

- Práca v prirodzenom prostredí umožňuje ľahšie nadviazanie dôvery medzi klientmi 

a pracovníkom. Taktiež klientovi dáva pocit bezpečia v jeho prirodzenom prostredí. 

- Odohráva sa v menej formálnom kontexte. 

- Umožňuje možnosť kontaktovať klientov, ktorí nejavia záujem a nevyhľadávajú 

sociálne inštitúcie. 

- Napomáha pochopeniu a bezprostrednému kontaktu s reálnym životom klienta. 

- Umožňuje a uľahčuje preventívne pôsobenie. 

- Poskytuje zachytávanie krízových situácií v čase, kedy sú ľahšie riešiteľné. 

- Možnosť anonymity klienta. 

- Bezplatnosť služieb. 

- Umožňuje intenzívnejší kontakt s klientom a uľahčuje priamu pomoc v momentálnej 

kríze (Gojová, A. 2007). 

Nevýhody terénne sociálnej práce: 

- Môže nastať riziko syndrómu vyhorenia. 

- Časté nedokončenie spolupráce ku koncu a neochota spolupracovať. 

- Ťažšie udržiavanie profesionálneho vzťahu. 

- Väčšie riziko pri práci ako je napríklad kriminalita. 

- Malé množstvo terénnych pracovníkov a ich veľká vyťaženosť (Gojová, A. 2007). 
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ŠPECIÁLNY PEDAGÓG A TERÉNA PRÁCA  

Špeciálno-pedagogická intervencia na rozdiel od sociálno-pedagogickej predstavuje 

opačný sled špeciálno-výchovných opatrení, pri ktorých postupuje osobnosť špeciálneho 

pedagóga smerom od dieťaťa k sociálnemu prostrediu. Špeciálny pedagóg pracuje 

s osobnosťou dieťaťa, ktoré následne integruje a socializuje do spoločnosti, a tak to vplýva na 

sociálne prostredie. Deti a mládež s výchovnými problémami a poruchami správania sú 

spoločnou cieľovou skupinou odborného pôsobenia tak sociálneho, ako aj špeciálneho 

pedagóga, pričom každý z menovaných odborných zamestnancov využíva na riešenie 

predmetného problému svoje vlastné nástroje, techniky a postupy, ktorých funkčná 

kombinácia v terénnej praxi za predpokladu vzájomnej kooperácie sociálneho pedagóga so 

školským špeciálnym pedagógom môže viesť k efektívnejšiemu riešeniu nastoleného 

problému (Határ, C. 2010). 

K pozitívnym vlastnostiam pedagóga v oblasti etopedickej starostlivosti patri: 

- Spontánnosť.  

- Netradičný prístup k okoliu. 

- Originalita. 

- Náročnosť, predovšetkým na seba a svoje neustále vzdelávanie. 

- Citlivosť k problémom druhých a empatia. 

- Asertivita. 

- Umenie spojovať prísnosť a spravodlivosť. 

- Pokojne jednanie a úprimný záujem o dieťa, mladistvého. 

- Prejavovanie deťom dôveru. 

- Väčšia miera sociálnej interakcie (Smolek, Z. 2006). 

 

V Českej republike je sociálny asistent terénny pracovník sociálnej pomoci, ktorý 

pracuje s rizikovými deťmi a mladistvými metódou streetwork, jeho práca sa sústreďuje na 

sekundárnu a terciárnu prevenciu sociálneho zlyhania. Tento slovník charakterizuje aj pojem 

streetworker a to ako špecializovaného pracovníka poskytujúceho rôzne formy sociálnej 

pomoci a psychosociálne podpory priamo v teréne v prirodzených podmienkach (Rydlo, J. 

2006). 

 Pri porovnaní týchto charakteristík môžeme povedať, že  jedným z najvhodnejších 

terénnych pracovníkov sa môže stať okrem sociálneho pracovníka aj špeciálny pedagóg. 

Špeciálny pedagóg svojimi skúsenosťami a vedomosťami môže ovplyvniť vývoj jedincov 

nielen v škole, ale aj v prostredí kde trávia svoj voľný čas. Taktiež je schopný v realizovaní 
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a využívaní rôznych metód vo svojej práci. Jedným a veľmi významným rozdielom je 

dobrovoľnosť pri terénnej práci a nie pravidelná spolupráca medzi klientom a terénnym 

pracovníkom. 

 

ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA STREETWORKOM V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 

Mládež ulice - je občianske združenie, ktoré vzniká v roku 2000. Od roku 2004 pôsobíme v 

lokalite na Čapajevovej ulici 3 v bratislavskej Petržalke. Primárne sa zameriavame na 

poskytovanie služieb (voľnočasového a sociálneho charakteru) pre deti a mládež formou 

nízkoprahového terénneho programu.  

Ulita - Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany. 

Prostredníctvom širokej ponuky poradenských, voľnočasových a preventívnych aktivít 

smeruje k znižovaniu rizík a dopadov sociálno-patologických javov spojených so sociálnym 

vylúčením. 

PRIMA – Občianske združenie, nezisková organizácia. Hlavným cieľom je minimalizovať 

zdravotné a sociálne riziká spojené s užívaním drog a prostitúciou, prevencia HIV, infekčných 

chorôb, hepatitídy. 

 Programy, ktoré združenie poskytuje:  

1. informačno-vzdelávacie programy 

2. poradenský servis 

3. program čiastočnej resocializácie 

4. program základného ošetrenia v teréne  

  

MOST a ODYSEUS – Občianske združenie v Bratislave. Zameriava sa na projekt HARM 

REDUCTION (zmenšovanie škôd) – znižovanie rizík a škôd spojených s užívaním drog. 

A rôzne ďalšie organizácie. 
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