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Predhovor

V poradí druhé číslo odborného časopisu Pedagogické diskusie 2018 
združuje články odborníkov z praxe. Autormi príspevkov sú vysokoškolský 
pedagógovia Pedagogickej a teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Inštitútu Juraja Páleša                            
v Levoči ale aj ďalší pedagógovia z oblasti pedagogických, sociálnych a teolo-
gických vied.

Pedagogické diskusie začíname článkom Česká eucharistická teológie                    
v době nesvobody, ktorej autorom je Norbert František Vehovský.

V poradí druhý článok je venovaný téme Charitatívna činnosť Katolíckej 
cirkvi v Poľsku. Poskytne informácie o charitatívnej a misijnej práci, v rámci 
cirkevných aj necirkevných inštitúcii.

Autorka tretieho článku Karolina Psonka sa venuje Formám misijnej prá-
ce vo vzťahu k deťom poukazuje na jej aktuálnosť a potrebu. 

Štvrtý článok sa zaoberá témou Postojov spoločnosti k ľudom s mentál-
nym postihnutím, rovnako ich zložitou a ťažkou situáciou, vyrovnávaním sa s 
reakciami okolia prípadným odmietaním.

Článok Poradenstvo pre rodiny v Poľsku sa zameriava na dysfunkciu ro-
dinu, otázky týkajúce sa poradne ale aj normám pre poskytovanie technického 
poradenstva.

Článok pod názvom Pastorálna, sociálna práca vo vzťahu k rodinám sta-
rým a chorým ľudom vytyčuje dôležitosť práve pastorálnej práce, silný zdroj 
duchovna a hodnôt pre človeka a spoločnosť.

Siedmi článok Revalidácia a rehabilitácia s mentálnym postihnutím – vý-
zva pre súčasnú pedagogiku a sociálnu prácu sa zaoberá prínosom pedagogiky 
a sociálnej práce voči ľudom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.

Nepochybne zaujímavý je aj článok autorky Karolíny Psonky a to Sociál-
na práca a ekonomické sebauvedomenie.

 Autorka ponúka možnosti a potreby Špecializovaného sociálneho po-
radenstva v súčasnosti vo svojom článku vytyčuje pojmy potrebné k pochope-
nie témy.

Téma Starostlivosť o starých ľudí v Poľsku začína byť veľmi aktuálna z 
dôvodu starnutia obyvateľstva a teda vzniká aj potreba zvýšenej starostlivosti, 
ktorá stále narastá. Autorka si zvolil túto tému, práve, kvôli jej aktuálnosti.

Autorka ďalšieho článku Formy charitatívnej práce v sociálnej oblasti sa 
venuje formám charitatívnej práce ich opodstatnenosti a dôležitosti. 

Článok Možnosti profesionálnej aktivácie ľudí s mentálnym postihnutím 
poukazuje na jedinečnosť a možnosti vytvárania vztahov.
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Predposledným článkom sa autorka Marcelína Puk snaží priblížiť oblasť 
špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny v Poľsku.

Časopis uzatvára posledný článok od autorky Svetlany Hubkovej s ná-
zvom Informačné a komunikačné technológie vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese.

   Marta Oravcová 
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Česká eucharistická teológie v době nesvobody

ČESKÁ EUCHARISTICKÁ TEOLOGIE 

V DOBĚ NESVOBODY 

Norbert FraNtišek VehoVský

ABSTRAKT:

Studie pojednává o české eucharistické teologii v období od 2. světové války 
do doby nabytí svobody v devadesátých létech minulého století. Bylo to období 
komunistického režimu, který se snažil, jednak ideologicky, tak i prakticky 
vymýtit život církve jako takové. Tento útlak se dotýkal i samotné teologie. 
Přesto v přehledu vidíme jakými tématy se Eucharistická teologie zabývala,                                 
z čeho čerpala a co se stalo nosnými prvky jejího života. Jak autoři, tak i vzájemné 
propojení a navazování na další prameny jsou toho svědky.

Klíčová slova: Eucharistie, oběť, mše svatá, podstatná přítomnost, kalvárská oběť, 
transubstanciace, transfinalizace, znamení, přítomnost, znakovost, eschatolo-
gie.

Úvod

V osmdesátých létech minulého století se stala díky Otu Mádrovi velmi 
populární a zároveň diskutabilní otázka Teologie umírající církve, což byla 
reakce na konstatování vatikánského diplomata kardinála Casaroliho po jednání 
se státními orgány v Československu. Ovšem nelze toto měřítko vztáhnout na 
teologii jako takovou v námi sledovaném období. Zde by se spíše hodil pojem 
spící teologie, a to proto, že teologie jistě nebyla mrtvá a projevovala známky 
života. Ono „spící“ nebyla také její svobodná volba, poněvadž byla k tomu 
donucena systémem, který hodlal s teologií, vírou a církví nadobro skoncovat. 

Proto v námi sledovaném období – ačkoliv musíme konstatovat, že 
nebyl dostatek svobody k plnému teologickému rozvoji – vidíme její život                                      
v útlumu, nikoliv však v rezignaci. Nebylo možno rozvíjet s celým svobodným 
světem eucharistickou teologii, přesto se zachovala její podstata. Nebylo 
možno organizovat např. Eucharistické kongresy, které ve světě dávaly podněty                          
k eucharistické teologii, nebylo možno konat studijní semináře se zaměřením 
na eucharistii.

V našem prostředí dále existovala specifika, která se musela vyrovnávat 
s nejrůznějšími otázkami a problémy, například s teologií odloučených bratří. 
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Nemáme tedy mnoho podnětných a svobodě odpovídajících studií, které by 
nasvědčovaly možnosti svobodného bádání v porovnání s celosvětovou církví. 
Ovšem vidíme, že i v našem prostředí se debatovalo a hledalo stanovisko                           
k aktuálním tématům, které se týkaly eucharistie. Šlo také o to, že církev žila ať 
už v útlaku ve své oficiální struktuře, nebo v pronásledování v podzemní církvi. 
Vždy však v obou těchto modelech žila eucharistií a z eucharistie. Ta byla, je                   
a bude jak zdrojem, tak i vrcholem života církve. 

Učení starší školy

V takzvané starší škole si můžeme všimnout základních okruhů, jimiž 
se autoři zabývali při výkladu nauky o eucharistii. Jsou jimi: ustanovení 
eucharistie, skutečná přítomnost Krista v eucharistii, eucharistie jako oběť, 
eucharistie jako svátost, účinky eucharistie, mše svatá – slavení eucharistie. 

Antonín Salajka staví svojí nauku na koncepci, že Nejsvětější svátost 
oltářní je chlebem nadpřirozeného života. V okruzích se pak věnuje skutečné 
přítomnosti Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti oltářní, Nejsvětější svátosti 
oltářní jako oběti a Nejsvětější svátosti oltářní jako svátosti. V této rovině 
představuje základní učení o eucharistii. Tu charakterizuje jako střed křesťanské 
bohoslužby a zdroj křesťanského života, kdy ostatní svátosti stojí v její službě.

Reginald Dacík pojímá eucharistii jako svátost lásky, kde zdůrazňuje její 
zvláštní místo v křesťanském životě, ukazuje na odlišnost od ostatních svátostí, 
protože nepředává jen milost, ale obětuje se v ní samotný Kristus. Dacík se 
zabýval následujícími okruhy: Kristus uprostřed nás, kde se zabývá skutečnou 
přítomností Krista pod způsobami chleba a vína. Dále pak otevírá otázku 
tajemství eucharistického zázraku, kde pro něj byla středem zájmu středověká 
nauka o transsubstanciaci a její výklad. Třetím okruhem je křesťanská oběť, 
kde si všímá vztahů mezi poslední večeří, kalvárských událostí a mše svaté. 
Posledním okruhem je chléb dětí Božích, kde se věnuje především eucharistii 
a ovoci, které přináší.

Skripta podle Otta se v první části věnují reálné přítomnosti Krista                                                                                                             
v eucharistii. Jde o její skutečnost, kde je poukázáno na nesprávná mínění, na 
svědectví z Písma i tradici. Jde o její uskutečnění, kde se středem stává pojem 
transsubstanciace a jeho výklad z Písma a tradice a projev ve svátostných 
způsobách. Nakonec jde o vlastnosti reálné přítomnosti, která je totální a per-
manentní, proto vede i k uctívání eucharistie, a o vztah eucharistie k rozumu. 
Dále se věnuje eucharistii jako svátosti, když se zabývá jejím ustanovením 
Kristem, vnějšími znameními, účinky přijímání a jejich nutností pro spásu 
udělovatelům a příjemcům eucharistie. 
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Antonín Čala staví svoji nauku o eucharistii na její oběti. Věnuje se její 
existenci, kde ukazuje na nesprávné nauky a dokazuje z učení církve, Písma, 
prvních křesťanů a následné tradice na její obětní charakter. Druhým okruhem 
je vztah eucharistické oběti k oběti kříže. Následuje podstata eucharistické 
oběti, kde se věnuje i potridentským výkladům o oběti. V dalším okruhu to jsou 
účinky eucharistické oběti. Posledním okruhem v jeho nauce jsou podměty, 
které mohou mít účast na plodech eucharistické oběti.

František Panuška nepodává celkovou koncepci v eucharistické nauce, 
přesto se soustřeďuje na podstatnou přítomnost Krista v eucharistii a snaží se                                                                                                                                               
o prohloubení této otázky ve vztahu k eucharistii. Nejdříve se zabývá přítomností 
obecně, následně přítomností po formální a materiální stránce. Dochází k zá-
věru, že Kristova přítomnost v eucharistii spočívá na podstatě, tedy svým 
božstvím je přítomen repletivně a svým lidstvím definitivně. Další Panuško-
vou studií je dogma o transsubstanciaci, kde se věnuje rozdílu v dosavadním 
učení mezi výměnou podstat a přepodstatněním, a dochází k závěru, že po-                                 
jem přepodstatnění nejlépe vyhovuje plnosti pochopení kalvarské oběti                                                                                                                          
a  oběti  mše  svaté.

Alois Honek ve své studii Tajemství eucharistie postavil svůj pohled 
na toto téma jako na oběť, která je obětí vlastní, totožná mezi oběti kříže                                     
a eucharistie a je nikoliv opakována, nýbrž zpřítomňována. Druhým okruhem 
je přítomnost Krista v eucharistii, která je opravdová, reálná a podstatná. 
Kristus je přítomen, nikoliv však obsažen, což lépe vyjadřuje pojem přítomnost 
ve způsobách chleba a vína. Posledním okruhem je eucharistie jako svátost, kde 
představuje svůj pohled na slavení, bytí a přijímání.

Josef Zvěřina je autorem, jenž se svými závěry pohybuje mezi starší                                                                                                                                           
a mladší školou. Ve svém výkladu eucharistie se věnuje biblickému výkladu                  
a z něj vychází i jeho závěry, kdy hovoří o zástupné oběti, prorockém činu, 
reálné přítomnosti a příkazu slavit. U Janova evangelia pak rozvíjí eucharistické 
myšlenky jako pokračování vtělení, oběť Kristova života, vystoupení na nebesa 
a příslib letnic. V Pavlovské tradici objevuje ekleziologický a eschatologický 
význam eucharistie. Následně se věnuje historickému vývoji eucharistické 
nauky, kterou vidí hlavně v počátcích v úzkém spojení s liturgií a naznačuje 
již i nové pokusy o vysvětlení tajemství proměny ze strany představitelů jak 
Liturgického hnutí (Odo Casela), tak pomocí nukleární fyziky až po nové 
pojmy vyjadřující znamení, vztahy a cíle. V teologickém výkladu se vě-                                   
nuje skutečné přítomnosti celého Krista v eucharistii, svátostné oběti a svá-    
tosti jako znaku. 
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Právě u Zvěřiny je zřetelný přechod od klasického vnímání eucharistie 
podle výše zmíněných okruhů k novým podnětům, které se v eucharistické 
nauce postupně objevovaly a jimž se věnuje mladší škola.

Učení mladší školy

Mladší škola zahrnuje autory a témata, která již vybočují z klasického 
schématu nauky o eucharistii a věnují se novým impulsům a pojetím, které se 
snaží rozvíjet eucharistickou nauku o nové významy.

Zde musíme opět zmínit Josefa Zvěřinu, který se snaží na základě studia  
a konfrontace s novými podněty světové teologie v otázkách eucharistie o vzájemné 
pochopení a sblížení s těmito názory. Šlo především o otázku transfinalizace  
a transsignifikace. Zvěřina dával i nový potřebný filozofický základ, věnoval 
se principům fenomenologie a personální filozofie, dále rozvíjí teorie na pozadí 
sémiotiky. Zde dochází ke konstatování, které různé autory světové teologie 
vedou k závěrům o možnosti nově pojmenovávat otázky podstatné přítomnosti 
Krista v eucharistii a samotného proměňování. Zvěřina si je vědom učení 
církve i poslední výpovědi především Pavla VI. v encyklice Mysterium fidei, 
kde ovšem vidí i možnost propojit nové pojmy s tradičním transsubstanciem. 
V tomto pohledu pak vidí i nové významy eucharistie jako kristologie, kde je 
značena přítomnost Kristova těla a krve, jeho přítomnost v pokrmu a nápoji, 
který je duchovním pokrmem, darem Kristovy lásky během společenství 
v posvátné hostině. Ta má i obětní charakter pro zpřítomnění obětovaného 
beránka, jež se odehrává v liturgii, kde se slaví celé velikonoční tajemství, 
tedy památka Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, a je otevřena eschatologii. 
Eucharistie má i smysl ekleziologický a kosmický dle Chardinovy teologie 
mystického obětování světa. Posledním významem je její trinitární rozměr.

Zvěřinovi se dostává odpovědi od Metoděje Habáně, který nejdříve                                                                                                                          
podává nauku o transubstanciaci a argumentuje pro zachování tohoto poj-                                                                                                                                
mu. Následně se věnuje znamení, kdy zpochybňuje možnost dát nový pohled                                                                                                                                           
na znakovost nadpřirozeného tajemství, což by znamenalo, že lidský zásah                                                                                                                                            
zdokonaluje svátost. Také si všímá nebezpečí dynamického výkladu, kte-                     
rý kromě nepřesností umenšuje plný význam a velikost eucharistie. 

Zvěřina odpovídá na tyto výtky a znovu se snaží vyjádřit to, co neporušuje 
tradiční učení církve o přepodstatnění, ale prohlubuje jeho význam. Věnuje 
se upřesnění pojmu znamení, které se stává v eucharistii nikoliv symbolem, 
indexem nebo ikonem, ale zvláštním účinným znamením. V novém pojetí 
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svátostí vyzvedává především znakovost, kterou vidí v širším rámci. Všímá                
si i problematiky substance a transsubstanciace. 

Dalším autorem mladší školy je František Polášek, který se věnuje novým 
otázkám v eucharistické nauce. I on konstatuje jakési odtažení středověkého 
vyjadřování (byť přesného) od chápání a názvosloví současného člověka. To                     
je úkolem současné teologie. Autor otevírá nové výzvy a otázky v eucharis-
tické teologii. Ty vidí v problému podstaty, kdy nové myšlení spíše hovoří                                                                      
o vztahu a nepředmětnosti. Dále otevírá otázku přítomnosti – jaká je přítom-
nost Krista v eucharistii, ostatních svátostech atp.

Znamení v eucharistii bylo příliš jednostranné a opomíjely se další 
rozměry, jako je svátost, oběť, hostina, památka a v neposlední řadě jednota 
církve. Dalšími aspekty jsou cíl a smysl této Kristovy proměny. Ekumenický 
rozměr eucharistie a skutečnost, že obsahem víry je osoba a její osud, to je 
Kristus a to, co se s ním stalo.

Nové okruhy v eucharistické nauce se mají opírat o biblickou vědu                                                                                                                                             
a patristiku. Jsou to především ekleziologie, správné zasazení pojmu trans-
finalizace a transsignifikace (kde si všímá i Ratzingerova antropologického 
nástinu řešení problému), pojetí přítomnosti a znakovosti.

Polášek se následně snaží shrnout učení hlavních směrů a představitelů 
nových interpretací, jako je Schillebeeckx nebo Schelfhout, všímá si i učení 
českého teologa působícího v Itálii Iva Císaře a B. Weltyho. Na závěr se 
snaží shrnout problematiku nových podnětů, které se ukazují v eucharistické 
teologii a které vidí ve filozofických základech těchto podnětů, v jejich 
důsledné verifikaci, v nových pohledech na Kristovu přítomnost a v otázkách 
přepodstatnění.

Posledním autorem mladší školy je Vladimír Boublík, který žil a působil 
v Itálii. Právě díky svobodnému prostředí a kontaktem s živou teologií nám 
podává i nové podněty v eucharistické teologii. Eucharistie nebyla jeho hlavním 
teologickým zaměřením, přesto ukazuje její nauku ve dvou směrech. První                                                                                    
je okruh ekleziologický a druhý eschatologický, který bychom mohli zařadit  
k účinkům mše svaté.

Ekleziologie a eucharistie se staly jedním z nových podnětů, kterými se  
v náznacích zabývali autoři mladší školy i u nás. U Boublíka se setkáváme 
s jejím hlubším propracováním, které prezentoval v Božím lidu. Eucharistii 
a poslání církve zpracoval v následujících oblastech: Eucharistie a církev                            
v Písmě, kde si všímá pojmu koinonia, který vyjadřuje společenství církve                     
a Kristovy smrti a života. 
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V Eucharistii a společenství s Kristem se věnuje novému rozměru 
Kristovy přítomnosti, kdy vychází z předpokladu opravdové přítomnosti Krista 
v eucharistii, ale tuto rozšiřuje na celé Kristovo tajemství, tedy od vtělení až po 
oslavení. Eucharistii vidí komplexně jako společenství s Kristem ukřižovaným 
a oslaveným. Dále ji chápe jako oslavu Boha, která započala synovskou věr-
ností Krista v oběti kříže a pokračuje v celých dějinách, kdy do této oběti je 
zahrnuto celé tvorstvo. Celý svět oslavuje Boha v oběti jeho Syna, přičemž se 
stává i předzvěstí věčného života. 

Církev se uskutečňuje v eucharistii, čímž má na mysli církevní jednotu, 
která ve společenství eucharistie má svůj přesažný rozměr. Do této jednoty 
jsou zahrnováni všichni nejen přítomni, ale také ti, za které se modlíme, jde                            
o spojení živých se zemřelými, světci, ale také s celým tvorstvem. Toto spojení 
chápe v katolicitě, tedy všeobecnosti. 

Dalším okruhem je eucharistie a spása světa, kde se setkáváme s názorem, 
že cesta spásy celého světa je nutně spojena s Kristovým křížem. Eucharistická 
oběť není jen oslavou Boha, ale celé společenství církve v ní přispívá ke spáse 
světa a tak naplňuje podvědomou touhu světa po spáse. 

Účast na eucharistické oběti je viděna podle určitých stupňů, od účasti 
nevědomé (tj. každý člověk) přes bližší (ti, kdo jsou pokřtěni) k těm, kteří ve 
společenství slaví eucharistii, až po ty, kteří přijímají Krista ve svatém přijímání, 
což je vyvrcholením eucharistické oběti a je jakýmsi ideálním stavem. 

Posledním okruhem je evangelium a eucharistie, kde je vyzvednuta 
stavba mše svaté, bohoslužba slova a bohoslužba oběti, spolu s Kristovým 
příslibem, že se nám dává ve svém slově, těle a krvi. Boží slovo vzbuzuje víru 
a eucharistie ji živí. Eucharistie se stává nejdůležitějším prostředkem spásy.

Druhým Boublikovým pojednáním je jeho studie o Eucharistii jako 
znamení příslibů věčné slávy. Autor si všímá na základě učení sv. Tomáše 
Akvinského eschatologického rozměru eucharistie, kterou vidí jako korunu 
svátostné struktury. Dokonalost eucharistie spočívá v dosažení cíle a má zvláštní 
schopnost zvláště v souvislosti s posledním koncem, kdy se stává zjevujícím 
znamením. 

V symbolice eucharistie vedoucí k životu věčnému se ukazují tři 
eschatologické aspekty – eucharistie jako chléb života (symbolika pokrmu), 
jako připomínka utrpení (symbolika oběti) a jako symbol jednoty církve 
(ekleziální symbolika). Skutečná přítomnost je v učení sv. Tomáše základem 
eschatologické dimenze, na níž závisí eschatologický charakter eucharistie                 
ve třech elementech: ve vtěleném Slovu, které je eschatologickou skutečností, 
ve smrti Kristově, která je eschatologickou událostí, a na Duchu svatém, který 
je eschatologickým darem církvi. 
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Eschatologický aspekt důsledků eucharistie se ukazuje ve výpovědích 
o dvou eschatologických účincích: život věčný (ve spise Lectura) a dosažení 
slávy (v Summě). Sv. Tomáš konstatuje, že základní aspekty eschatologické 
roviny eucharistie jsou: v eucharistické milosti, která je vstupem do věčného 
života; v eucharistii jako svátostí vzkříšení; v milosti eucharistie, která je 
pokrmem Božího lidu na cestě do věčnosti; v dosažení slávy; v jednotě církve, 
která se uskutečňuje v momentě duchovního stravování, jež je předobrazem 
věčné slávy.

Jakkoliv není Vladimír Boublík svým teologickým zaměřením spe-
cializován na eucharistii, právě u něj se paradoxně setkáváme s největším 
prohloubením eucharistických okruhů, které jsou v české teologii nejvíce 
zpracovány. Je to jeho ekleziologie, kde jako první z námi sledovaného 
období mezi českými teology podává hlubší analýzu a možná východiska                                              
k tomuto tématu. Zatímco jiní se o ekleziologii zmiňují jako o jednom z no-
vých eucharistických témat, Boublík už nabízí jasnou strukturu, ve které 
můžeme sledovat další vývoj. 

Podobně je to u eschatologie. I zde můžeme sledovat velmi precizní 
uspořádání eschatologického rozměru eucharistie, které je postaveno na učení 
sv. Tomáše Akvinského. Tato jeho studie ukazuje ovoce eucharistie ve vztahu 
k věčnosti a dává nám ucelený a hluboce propracovaný pohled na její účinky. 

Liturgika

Pokud jde o liturgiku, v námi sledovaném období se setkáváme s na-
ukou, která již reflektuje závěry 2. vatikánského koncilu. Vedle základních 
naukových východisek si autoři především všímají toho, proč vlastně dochá-
zelo k akcentování jednotlivých důrazů v eucharistické teologii. Odpověď pak 
nacházejí především v nezdravém a často nepřiměřeném dějinném prožívání 
liturgie jako takové. Jednak šlo o zkreslování podstatných naukových zásad 
a jednak se díky různým vlivům užívaly některé formy liturgické praxe, které 
vzbuzovaly pochybnosti, ba i odklon od skutečného významu jak teologic-
kého, tak liturgického života církve. 

Josef Bradáč se ve své teologii věnuje dvěma základním okruhům. 
Prvním je mše svatá jako oběť, kdy ukazuje na její plný význam pře-

devším na základě slavení poslední večeře, která splňuje požadavky oběti na 
základě prvků slavení hostiny a posvěcování svátečního dne, spolu s díku-
vzdáním – a tyto prvky nadále sleduje v bohoslužbách zvláště v prvních 
staletích. 
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Druhým okruhem je stálá přítomnost Krista v eucharistii, která byla 
popírána reformací. Odpovědí je reakce, kdy na základě starých sakramentářů 
byla dokazována stálá víra církve v trvalou a podstatnou přítomnost Krista                    
v eucharistii. Autor si také všímá vývoje otázky činné účasti věřících na litur-
gii a poukazuje tak i na vznik a vývoj Liturgického hnutí.

Ladislav Pokorný se věnuje stavbě a struktuře mše svaté, jak ji přináší 
pokoncilní obnova. Na základě symboliky chrámu a struktury mše svaté sle-
duje jednotlivé části bohoslužby slova i oběti. Všímá si vývoje jednotlivých 
prvků a důvodů jejich zařazení do struktury mše svaté. Tu samu chápe jako 
oběť a obětní hostinu, což je vyjádřeno v přijímání.

Bonaventura Bouše podává výklad jednak římského kánonu, ale také 
uvádí zdroje a inspiraci pro vznik ostatních tří eucharistických modliteb, kte-                                                                                                                                       
ré obohatily misál po 2. vatikánském koncilu. V jeho eucharistické nauce vy-
niká především její význam ve společenství církve, podtrhuje její kristologii, 
ekleziologii i rozměr díkučinění. Důkladným rozborem jednotlivých eucha-
ristických modliteb prezentuje jejich teologický rozměr, který čerpá z bohat-                                                                                                                    
ství pramenů liturgie, ale také nové výzvy, které přináší, jako je třeba eku-
menismus. Jde o přiblížení se východním církvím i tendencím protestantů, 
kteří čerpají z podobných pramenů.

Význam Jaroslava Polce spočívá především v přiblížení jednání 2. va-                                                                                                                                
tikánského koncilu, a to hlavně v liturgických otázkách. Jsou to témata 
národního jazyka, činné účasti na slavení liturgie, přijímání pod obojí apod. 
Představuje nejen atmosféru koncilu, ale také nabízí hlubší vhled do dějin, kde 
vidí jádro předkládaných témat v historicko-naukovém kontextu. Právě tato 
jeho specializace se odráží i v tématech, jako je časté přijímání či roli eucha-
ristie a její úcty v duchovních proudech a hnutích především ve středověku.

Spojení s liturgickým hnutím a jeho závěry

Velmi silný vliv na českou eucharistickou teologii mělo Liturgické hnutí. 
Všimli jsme si jeho představitelů a jeho vlivu na učení církve, který vyvrcholil 
v závěrech učení 2. vatikánského koncilu. V tomto hnutí nacházejí oporu i čeští 
autoři. Díky studiu v zahraničí a kontakty se zahraničními fakultami sledujeme 
přenos mnohých inspirativních podnětů do naší teologie (je na místě zmínit                                                        
např. Metoděje Habáně, který studoval teologii na Papežské univerzitě Angelicu 
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– Pontificia universitá S. Tommaso – v Římě, kde získal doktorát teologie,                                                                                                                                        
a dále studoval na univerzitě ve švýcarském Fribourgu). Ve své reakci v dis-
putaci se Zvěřinou se opírá o Lagrange a jeho teologické pojetí, jaký význam 
má chléb, který v Janově evangeliu v eucharistické řeči Ježíš srovnává se                 
svým tělem. 

Dalším vhodným příkladem je Ladislav Pokorný (studoval mimo jiné 
Liturgisches Institut v Curychu) – i on se opírá ve své argumentaci o dalšího 
představitele Liturgického hnutí, Odo Casela, v otázce zpřítomnění Krista                       
v eucharistii. Také František Polášek se ve svém výkladu přítomnosti odvo-
lává na téhož autora. Zde vidíme jasné známky toho, že čeští autoři jednak 
znali osobnosti světové teologie a jejich jednotlivé představitele a zároveň                            
mělo jejich učení vliv i na samotnou teologii u nás.

Lidový jazyk v liturgii
Velkým tématem – jak jsme viděli i v diskuzích Otců 2. vatikánského 

koncilu – je lidový jazyk v liturgii. V českém prostředí je tato otázka aktuální 
již s ohledem na dějinný kontext. Odkaz na cyrilometodějskou misi svolení 
tehdejšího papeže slavit liturgii v národním jazyce se stal jedním z argumentů 
proti nutnému uchování latiny v liturgii. Dalším významným obdobím bylo 
ve středověku husitství a následně reformace. Nit tohoto úsilí se táhne až 
do nedávné minulosti, kdy v požadavcích katolických duchovních za první 
republiky bylo zavedení lidového jazyka do liturgie, které pak vedlo ke vzni-       
ku Československé církve. 

Ve světě to bylo především Liturgické hnutí, které přicházelo s postup-
nými podněty k této otázce a vedle specifik českého prostředí pomáhalo i u nás 
uvádět řešení do konkrétní praxe. Tak i u nás bylo postupně umožněno zapojit 
lidový jazyk do liturgie, poslední slovo však mělo rozhodnutí a naplňování 
zásad 2. vatikánského koncilu, který umožnil národní jazyky plně začlenit                  
do liturgie církve.

Shodné body s eucharistickým hnutím

Eucharistické hnutí, které bylo reakcí na úpadek křesťanského života 
a u jehož zrodu stáli především laici, se stalo silným zdrojem pro obnovení 
a slavení eucharistie v životě křesťana. Nacházelo oporu i v učení církve                                           
a stalo se jakýmsi motorem nejen k eucharistické úctě, ale také k eucharistické 
teologii, jíž nabízelo zvláště ze svých Kongresů a seminářů stále nové podněty. 
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Podobně tomu bylo i v našem prostředí. Eucharistické hnutí mělo velký                                                                                                                                            
vliv především ve svém počátku, neboť v námi sledovaném období již byly                     
jeho aktivity u nás zmrazeny. Přesto témata např. Vídeňského kongresu                              
v roce 1910 – O častém svatém přijímání, Moment konsekrační a vel. Svátost 
ve východní církvi, Eucharistie zdrojem života nadpřirozeného, O díkučinění 
po častém sv. přijímání, Jak možno s plným užitkem účastniti se mše svaté, 
Populárnost Ježíše Krista v Eucharistii – nám napovídají, jaké okruhy byly 
aktuální a v pozdějších pojednáních o eucharistii můžeme sledovat i nadále 
jejich stopy. V době, kdy církev ve svém učení podává svoji nauku (např.                                                                                                                                          
o časném svatém přijímání), je toto téma již předmětem debaty na eucharistic-
kých Kongresech.

Časté svaté přijímání

Jedním ze zcela specifických okruhů české eucharistické teologie – a to                                                                                                                                               
už od středověku – byla otázka častého svatého přijímání. Díky rozborům dis-
putací pražské fakulty se setkáváme s pohledy, které časem ustoupily do po-                                                                                                                                             
zadí, ale staly se posléze jedním ze zdrojů jak liturgického, tak i eucharistického 
hnutí. Záhy našlo toto učení i oporu v učení papežů a následně je plně 
uplatňováno v závěrech a doporučeních 2. vatikánského koncilu. To, co již 
nyní sledujeme jako běžnou praxi církve, mělo svůj specifický vývoj a hlubo-                   
ké kořeny právě v české teologii.

Závěr

Jakkoliv se díky době i okolnostem eucharistická teologie nemohla                             
v našem prostředí příliš rozvíjet, zůstává skutečností, že byla eucharistie 
neustále vysluhována. Jak ostatně potvrzují mnoha svědectví kněží – ať už                     
z tajné či oficiální formace –, neřešily se příliš teoretické eucharistické otázky, 
ale spíše pastorační a liturgický rozměr eucharistie. Je to realita, která potvr-
zuje, že eucharistie a její slavení má své nezastupitelné místo v životě církve                 
a jejích jednotlivých společenství. 

A to je dalším rozměrem eucharistie, která přes veškerá vnější omezení 
hrála mimořádnou úlohu v námi sledovaném období. V rámci eucharistie se 
scházela různá společenství, farní, řeholní, tajné církve. Slavení eucharistie 
bylo jakýmsi základem těchto aktivit a zároveň posilou pro ty, kteří jinak museli 
svojí víru skrývat či pro ni byli persekvováni. To je jistě velmi důležitý rozměr, 
který nám otvírá prostor pro mnohé další perspektivy v pohledu na eucharistii.
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Jedním z důležitých momentů je i svědectví kněží, kteří sloužili mši 
svatou např. ve vězení, v domácnostech věřících apod. Ve svědectví jejich 
života i působení si můžeme všimnout, že eucharistie a její vysluhování se 
stalo jednou ze známek identity jejich kněžství. Jistě zde sehrála roli i vlastní 
formace, kdy většina z tehdejších kněží byla formována v době krize církve               
za první republiky – tehdy mnoho kněží od katolické církve odpadlo, což vedlo 
ke vzniku Československé církve. Odpovědí se pak stalo hledání identity kněze, 
která našla velký důraz právě v jedinečnosti a možnosti sloužit mši svatou,            
a to i v nelidských podmínkách.
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CHARITATÍVNA ČINNOSŤ 
KATOLÍCKEJ CIRKVI V POĽSKU

agata Jakiela

ABSTRAKT:

Charitatívna činnosť je väčšinou spájaná s náboženstvom, najmä v minulosti sa 
charita chápala ako aktivita, motivovaná vierou a náboženskou morálkou. Pod 
charitou rozumieme aj rímsko-katolícke a grécko-katolícke cirkevné zariadenia 
poskytujúce charitatívnu službu. Charitatívna činnosť je cieľom charitatívnych 
organizácií. Charitatívne organizácie v súčasnosti vznikajú pri jednotlivých                  
cirkvách, farnostiach a cirkevných zboroch ako náboženské organizácie, ale                
existujú aj ako organizácie a občianske združenia nenáboženského charakteru. 
Po celé storočia existuje v Poľsku tradičná sociálna a charitatívna práca, ktorá                
sa prejavuje vo vzájomnej pomoci a v zapojení sa do riešenia problémov dru-
hých.

Kľúčové slová: cirkev, charita, charitatívna práca, sociálna práca,

PODSUMOWANIE:

Działalność charytatywna Kościoła Katolickiego w Polsce. Działalność chary-
tatywna jest najczęściej kojarzona z religią, zwłaszcza w przeszłości działalność 
charytatywna była rozumiana jako działalność motywowana wiarą i religijną 
moralnością. Rozumiemy także obiekty charytatywne kościoła katolickiego                      
i greckokatolickiego. Działalność charytatywna jest celem organizacji charyta-
tywnych. Organizacje charytatywne są obecnie tworzone jako kościoły, parafie                        
i kościoły kościelne jako organizacje religijne, ale istnieją również jako organi- 
zacje i stowarzyszenia obywatelskie o charakterze niereligijnym. Przez stulecia 
w Polsce działały tradycyjne prace społeczne i charytatywne, które okazują się 
we wzajemnej pomocy i angażują się w rozwiązywanie problemów innych.

Słowa kluczowe: kościół, działalność charytatywna, działalność charytatywna, praca 
socjalna,

Instytucje charytatywne są bardzo różnorodne, zarówno pod względem 
prawnym i sposobu funkcjonowania. Świadczona przez nie pomoc obejmuje 
przede wszystkim pomoc doraźną oraz kierowana jest do dzieci i młodzieży. 
Instytucje charytatywne opierają się głównie na płatnym personelu. Warto rów-
nież dodać, że istnieje niewielka grupa podmiotów, które chociaż kojarzone                                                        
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bywają z Kościołem katolickim, celowo preferują funkcjonowanie jako                                                                                                     
instytucja pozakościelna.

Już od chwili swych narodzin Kościół Chrystusowy podjął przekaza-
ne przez Pana dzieło głoszenia, nauczania, przewodniczenia zgromadzeniom                     
liturgicznym oraz opieki nad potrzebującymi. Tym samym dzieło miłosierdzia 
na trwałe zostało wpisane w powszechną posługę Kościoła.1 Ten fakt znajduje 
również potwierdzenie w słowach Benedykta XVI, który w encyklice Deus      
Caritas est, napisał: „Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem 
się Kościoła, działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych 
jego sektorów, obok udzielania Sakramentów i głoszenia Słowa: praktyka 
miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, chorych i wszystkich potrze-
bujących należy do jego istoty w równej mierze, jak posługa Sakramentów                                 
i głoszenie Ewangelii. Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie 
może zaniedbać Sakramentów i Słowa”.2 Obecność Kościoła w świecie oraz 
jego służebny charakter nakłada na niego obowiązek pełnienia miłości stale                       
i wszędzie tam, gdzie ludzie jej oczekują.3 Przy realizowaniu służby chary-
tatywnej należy pamiętać o poszanowaniu godności i wolności tych, którym 
niesiona jest pomoc. Wsparcie powinno być tak zorganizowane, aby stało się 
„pomocą dla samopomocy”.4

Działalność charytatywna w życiu Kościoła katolickiego była obecna                 
od czasów apostolskich i trwa po dzień dzisiejszy. Fakt ten dowodzi ważności 
podstawowej prawdy, iż imperatyw miłości bliźniego stanowi esencję całego 
zbawczego orędzia Jezusa Chrystusa. Sobór Watykański II stale przypomina 
zarówno duchownym, jak i świeckim o tym niezwykle ważnym zadaniu urze-
czywistniania miłości w czynie wobec każdego bliźniego, a zwłaszcza znajdu-
jącego się w potrzebie.5 Nauka Soboru Watykańskiego II na temat niezbędności 
caritas chrześcijańskiej dała istotne bodźce do kolejnej odnowy charytatywnej 
działalności Kościoła i nadania jej wymiaru globalnego. Działalność pomo-
cowa Kościoła jest czymś znacznie przekraczającym akty miłosierdzia wobec 
potrzebujących, gdyż staje się udziałem w naprawie wadliwych struktur współ-
czesnego świata.6

1  B. Drożdż, Posługa charytatywna znakiem ewangelizacyjnej obecności, Perspectiva. Legnickie 
studia teologiczno-historyczne, 2008, 1/12, s. 48.

1 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est, Rzym 2005, nr 22.
3 B. Drożdż, Posługa charytatywna…, dz. cyt., s. 62.
4 T. Kamiński, Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, War-

szawa 2012, s. 141.
5 B. Drożdż, Posługa charytatywna…, dz. cyt., s. 63.
6 T. Kamiński, Caritas i polityka…, dz. cyt., s. 142.
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Posługa charytatywna Kościoła będąca owocem nauczania społecznego 
ma na celu z jednej strony konkretną pomoc socjalną człowiekowi w potrzebie, 
a z drugiej zaś strony ma umożliwić osobie jej rzeczywisty rozwój, samoreali-                                                                                                           
zację oraz odnajdowanie sensu życia. W ten właśnie sposób służba charyta-
tywna urzeczywistnia Kościół służebny, w którym wraz z pomocą osobistą, 
materialną i finansową przekazywane jest zbawiające słowo Boże.7 Rozumiana                                                        
w ten sposób pomoc charytatywna jest koniecznym obowiązkiem Kościoła 
jako wspólnoty i wszystkich jego członków. Oznacza to, że posługa charyta-
tywna nie jest wyjątkowym czy nadzwyczajnym działaniem Kościoła, ale in-
tegralną częścią i samą istotą szeroko rozumianego duszpasterstwa wynikającą 
z samej istoty nauczania społecznego Kościoła. Innymi słowy bez działalności 
charytatywnej działalność Kościoła byłaby poważnie zubożona.8 Kościół nigdy 
nie może być zwolniony od czynienia caritas jako uporządkowanej działal-
ności wierzących i, z drugiej strony, nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której 
caritas poszczególnych chrześcijan nie będzie potrzebna, gdyż człowiek, poza 
sprawiedliwością, potrzebuje i zawsze będzie potrzebował miłości.9

Zgodnie ze wskazaniami soborowymi posługa charytatywna Kościoła 
powinna uwzględniać pomoc w rozwoju człowieka oraz ochronę jego natu-
ralnego i duchowego środowiska. Uwzględniając dzisiejsze zadania posługi 
charytatywnej podkreśla się potrzebę niesienia pomocy starcom, bezrobot-
nym i szukającym pracy, konieczność opieki nad małżeństwami i rodzinami 
oraz nad chorymi, niepełnosprawnymi i uzależnionymi.10 W świecie współ-
czesnym zachodzi ogromne zróżnicowanie potrzeb duchowych i materialnych.                                                      
Z tego względu Kościół w swoim posługiwaniu na rzecz potrzebujących zwra-
ca szczególną uwagę na opuszczonych, wątpiących, na osoby pozbawione 
praw, na rodziny wielodzietne i matki samotnie wychowujące dzieci, na dzieci 
z domów dziecka i młodzież z domów poprawczych, na osoby dotknięte wy-
padkami losowymi i klęskami żywiołowymi.11 

Pomoc dedykowana jest do wielu grup społecznych i świadczona jest 
w różnorodny sposób. W celu zapewnienia należytej opieki dzieciom Koś- 
ciół katolicki prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, ośrodki                                      
adopcyjne, domy dla kobiet w okresie okołoporodowym oraz domy dla matki                                                                                                                                

  7 H. Skorowski, Katolicka nauka społeczna jako teoretyczna podstawa działalności chary-
tatywnej, [w:] T. Kamiński (red.), Roczniki naukowe Caritas, Warszawa 2000, s. 135.

  8 H. Skorowski, Katolicka nauka społeczna jako teoretyczna podstawa działalności chary-
tatywnej, [w:] T. Kamiński (red.), Roczniki naukowe Caritas, Warszawa 2000, s. 136.

  9 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est, Rzym 2005, nr 29.
10 J. Koral, Charytatywna posługa młodzieży w Kościele, Seminare, 1999, t. 15, s. 199.
11 J. Koral, Charytatywna posługa młodzieży w Kościele, Seminare, 1999, t. 15, s. 199.
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i dziecka. Ponadto dzieci i młodzież mogą również korzystać z funduszy sty-
pendialnych. Z kolei chorzy, niepełnosprawni, uzależnieni i bezdomni mogą 
korzystać z następujących instytucji: zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospi-
cjów, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, ośrod-
ków wychowawczych, centrów opieki dziennej, punktów pomocy doraźnej, 
mieszkań chronionych, punktów pomocy doraźnej, schronisk dla kobiet i męż-
czyzn, ośrodków terapii uzależnień oraz punktów konsultacyjnych. Kościół 
katolicki prowadzi także spółdzielnie socjalne, centra aktywizacji, kluby inte-
gracji społecznej oraz domy dla repatriantów, z których korzystać mogą bez-
robotni, uchodźcy czy migranci. Tak szeroko rozumianą posługę charytatywną 
realizują następujące podmioty katolickie:

–  Osoby prawne Kościoła katolickiego, czyli podmioty takie jak diecezje, 
zakony, parafie, Caritas. 

– Instytucje wyznaniowe, czyli podmioty uzyskujące osobowość prawną 
w oparciu o osoby prawne Kościoła katolickiego (np. diecezjalne i za-
konne fundacje).

– Instytucje społeczne i stowarzyszenia powołane jako świeckie podmioty 
cywilno-prawne. 

– Organizacje kościelne, które nie posiadają osobowości prawnej i działają 
przede wszystkim przy parafiach (organizacje parafialne).

– Oznacza to, że w praktyce posługa charytatywna Kościoła katolickiego 
realizowana jest przede wszystkich na dwóch, stosunkowo niezależnych 
poziomach:

– Instytucji charytatywnych (diecezjalnych oraz zakonnych), które podej-
mują różnego typu działalność (tzw. dzieła charytatywne)

– Organizacji parafialnych.12 

12 Posługa charytatywna Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 6.
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FORMY MISIJNEJ PRÁCE 
VO VZŤAHU K DEŤOM

 
karoliNa PsoNka

ABSTRAKT: 

Príspevok sa zaoberá témou formy misijnej práce a jej aktuálnosť, potrebu. 
Zameriava sa na jednotlivé formy pomoci, hlavne duchovnú a materiálnu pomoc. 
Približuje aj jednotlivé etapy pomoci, ktoré sa zameriavajú hlavne vo vzťahu                  
k deťom. 

Kľúčové slová: duchovná pomoc, materiálna pomoc, misijná práca

STRESZCZENIE: 

Formy pracy misyjnej. Wkład dotyczy tematu pracy misyjnej i jej aktualności, 
potrzeby. Koncentruje się na indywidualnych formach pomocy, zwłaszcza 
pomocy duchowej i materialnej. Podejście to dotyczy również różnych etapów 
pomocy, która skupia się w szczególności na dzieciach.

Słowa kluczowe: pomoc duchowa, pomoc materialna, praca misyjna

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest stowarzyszeniem dzieci, które na mocy 
chrztu są pełnoprawnymi członkami Kościoła i w nim mają własną organizację 
na prawach papieskich. Już w wieku przedszkolnym dzieci przygotowują się do 
zadań apostolskich w PDMD poprzez formację dostosowaną do ich rozumienia. 
Do Dzieła przyjmowane są w wieku wczesnoszkolnym, najczęściej przy okazji 
I Komunii Świętej. Otrzymują wówczas legitymacje członkowskie i podejmują 
statutowe zadania zarezerwowane dla nich w misyjnej współpracy Kościoła. 
Dzieci w wieku szkolnym (do ostatnich klas szkoły podstawowej) rozszerzają 
PDMD w szkole i parafii. Często stają się liderami ognisk misyjnych w parafii i 
różnorodnych inicjatyw apostolskich. Zadaniem ostatniego etapu formacyjnego 
w zespołach PDMD jest przygotowanie młodzieży do współpracy misyjnej 
i wraz z przyjęciem sakramentu bierzmowania przejście do młodzieżowych 
struktur PDRW i PDPA.1

1 http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/formacja/etapy (dostęp online dn. 26.07.2018 r.)
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Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci ukazuje szczególne miejsce dzieci                                                                                                                          
w Kościele lokalnym i powszechnym. Jest ono praktycznie jedynym ruchem 
apostolskim w Ko ściele, którego protagonistami są dzieci. Umieszczenie 
dziecka w centrum uwa gi, jako protagonisty i pierwszego odbiorcy posłan-
nictwa sprawia, że charyzmat i cel PDMD - odznacza się własną specyfiką, 
wynikającą ze szczególnego cha rakteru wieku dziecięcego.2 Za swoje szcze-
gólne wezwanie PDMD przyj muje także wzbudzanie i formowanie w każdym 
dziecku chrześcijańskim i w każ dej wspólnocie dzieci (klasie szkolnej, sto-
warzyszeniach i grapach parafialnych, oratoriach itp.) świadomości misyjnej 
otwartej na cały świat, bazującej na miłości ewangelicznej i wyrażonej poprzez 
modlitwę, umartwienie i dzielenie się dob rami. Nie może się to dokonać                              
w sposób przypadkowy, lecz musi prowadzić do prawdziwego wychowania, 
które rodzi się z poznania warunków życia dzieci w świecie i wzrasta zgodnie 
z formacją chrześcijańską bazującą na przeżywaniu wspólnotowości Kościoła.3

Animacja misyjna dzieci przebiega integralnie w kilku etapach:

Rozbudzenie wrażliwości misyjnej
Pierwszy etap formacji w PDMD to uwrażliwianie dzieci na trudną 

sytuację ich małych braci i sióstr, którzy nie znają Chrystusa, którzy głodują, są 
wykorzystywani, często pozbawieni rodzin i podstawowych praw. Na tym etapie 
należy rozwijać naturalne przymioty dziecka, a zwłaszcza jego wrażliwość, 
uczuciowość i otwartość, brak świadomości istnienia granic i barier rasowych, 
kulturowych i ekonomicznych. Należy kształtować w nim postawę gotowości 
do przebaczania, dzielenia się, skierowanie ku innym, postawę czynnej miłości.

2. Pogłębienie wiedzy religijnej
Drugi etap formacji to poznanie sytuacji we współczesnym świecie 

przy pomocy czasopism i publikacji misyjnych, wskazywanie na przyczyny 
głodu, chorób i śmierci dzieci. Na tym etapie przekazujemy dziecku prawdę 
o jego obowiązku misyjnym i informujemy o sytuacji Kościoła w świecie, 
dostosowując przekazywaną wiedzę do możliwości jego pojmowania. 
Uświadamiamy, że jest członkiem wielkiej Bożej rodziny, że ma w świecie 
wiele braci i sióstr w Chrystusie, którym winien jest okazywać chrześcijańską 

2 E. Błońska, Współczesne formy dziecięcego apostolatu misyjnego, „Seminare” 2002, nr 18,              
s. 221.

3 E. Błońska, dz. cyt., s. 222.
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miłość. Informujemy o licznych potrzebach jego „rodzeństwa w Chrystusie”, 
o biedzie materialnej i duchowej rówieśników w krajach misyjnych. Okazją do 
tego typu informacji może i powinna być każda katecheza, wszystkie bowiem 
tematy poruszane na katechezie mają aspekt misyjny.

3. Zaktywizowanie misyjne
Trzeci etap to mobilizowanie dzieci do działania na rzecz ich rówieśników 

na całym świecie. Pod wpływem poznanych prawd powinny wyrażać swoją 
solidarność z potrzebującymi poprzez konkretne gesty pomocy. Gestem 
braterskiej przyjaźni z rówieśnikami świata misyjnego może być wspólnie 
przeprowadzone nabożeństwo misyjne, misterium, jasełka, przedstawienie 
teatralne, uczestnictwo w akcji „Kolędnicy Misyjni”, loteria lub kiermasz. 
Pomysłów może być wiele. Ich realizacja zależy przede wszystkim od 
gorliwości animatorów.

4. Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby 
    Kościoła misyjnego
Nie wystarczy zadbać, aby dzieci jednorazowo włączyły się we współ-

pracę misyjną. Konieczne jest wypracowanie w nich trwałej postawy otwartości 
na potrzeby Kościoła misyjnego, która wyrażałaby się w systematycznej 
ofiarności tak duchowej, jak i materialnej na rzecz dzieci w krajach misyj- 
nych.4

Systematyczna formacja misyjna w ciągu roku dokonuje się poprzez:

– realizację programu formacyjnego; 
– przygotowywanie w parafii obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, 

Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych;
– podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach 

według roku liturgicznego (pamiętając o misyjnych intencjach) 
– lekturę czasopisma „Świat Misyjny”; 
– uczestnictwo w specjalnych dniach formacji, spotkaniach i kongresach 

PDMD diecezjalnych i krajowych.5

4 E. Błońska, dz. cyt., s. 222.
5 E. Błońska, dz. cyt., s. 222.
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Pomoc duchowa 

Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie 
królestwa Bożego na ziemi – w dzieciach i poprzez dzieci. Dzieci niosą du-
chową pomoc poprzez:
–  modlitwę, która jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła, dzieci 

poprzez modlitwę towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność 
głoszonego przez nich Bożego Słowa;

– wyrzeczenia - składanie Bogu duchowych ofiar – zwłaszcza ofiarowywanie 
z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu dzieci – jest wielkim darem 
dla misji;

– świadectwo życia - poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem dają duchowe 
wsparcie misjom i misjonarzom;

– dobre uczynki – w intencji misji podejmują dobre uczynki, służąc innym 
ludziom, wzrastając w życzliwości i wrażliwości na potrzeby bliźnich.6

Pomoc materialna

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca 
Świętego”. Za jego pośrednictwem ofiary zebrane przez dzieci docierają do ich 
rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc 
nie dochodzi. 

Ofiary dzieci przybierają różną formę:
– regularnie odkładają swój „grosik” jako owoc własnych wyrzeczeń;
– dzielą się częścią tego, co otrzymują z okazji I Komunii Świętej, składając 

okolicznościowe koperty w misyjnym dniu Białego Tygodnia;
– zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego;
– podejmują własne inicjatywy i realizują różne projekty z myślą o misjach – 

np. bale, kiermasze, sprzedaż lampionów, baranków wielkanocnych, palm 
itp.7

Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności PDMD 
przeznaczonego na tworzenie i wspomaganie projektów służących ich 

6 Zob. Cele i zadania, http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/o-nas/cele-i-zadania, (30. 06. 
2018).

7 Zob. Cele i zadania, http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/o-nas/cele-i-zadania, (30. 06. 
2018).
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rówieśnikom na misjach. Każdego roku – podczas zebrania Rady Wyższej 
Papieskich Dzieł Misyjnych – pieniądze zostają rozdzielane jako dotacje 
zwyczajne na potrzeby dzieci na terenach misyjnych (na środki niezbędne 
do duszpasterstwa dzieci, do ich formacji chrześcijańskiej, do nauczania, 
ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęski głodu i z braku 
pomocy lekarskiej giną ich tysiące) oraz dotacje nadzwyczajne, które dotyczą 
specjalnych projektów pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata. 
Prośby misjonarzy, potwierdzone przez miejscowego biskupa, przekazywane 
są poprzez nuncjatury do Watykanu.8

PDMD, aby mogło się właściwie rozwijać, potrzebuje asystencji osób 
dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Dorośli są więc 
członkami wspierającymi to Dzieło w jego rozwoju. Często wspierają je również 
materialnie, ponieważ dzieci przy różnych okazjach zbierają ofiary dla swoich 
rówieśników w krajach misyjnych i mobilizują do poważnego zaangażowania 
się w pomoc najbiedniejszym. Poprzez dzieci w misyjną współpracę włączają 
się całe rodziny, dlatego ten etap wspólnego zaangażowania apostolskiego jest 
dla Kościoła najcenniejszy.9

 

8 Zob. Cele i zadania, http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/o-nas/cele-i-zadania, (30. 06. 
2018).

9 Zob. Etapy misyjnej formacji dzieci w Papieskim Dziele misyjnym, http://www.dzieciommisji.
missio.org.pl-/formacja/etapy, (10.07.2018).
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POSTOJE SPOLOČNOSTI K ĽUĎOM 
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

MarceliNa Puk

ABSTRAKT: 

Rodina postihnutého dieťaťa žije dlhodobo v náročnejších životných pod-
mienkach v porovnaní s bežnými rodinami. Úlohou príspevku je zamerať sa 
aké zmeny, rozdiely pociťuje rodina mentálne postihnutého dieťaťa, čo je u nich 
najzávažnejšie, ako sa vyrovnávajú so záťažou. Veľkú úlohu zohráva aj to, ak  
ich vie prijať samotné okolie, príbuzní i celá naša spoločnosť. 

Kľúčové slová: bariéry, mentálne postihnutie, obmedzenia, spoločnosť, špeciálna peda-
gogika

STRESZCZENIE: 

Postawy społeczeństwa względem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ro-
dzina chorego dziecka żyje długotrwale w bardziej wymagających warunkach 
życiowych w porównaniu do normalnych rodzin. Rolą wkładu jest skupienie 
się na tym, jakie różnice między rodziną dziecka upośledzonego umysłowo                           
a najpoważniejszym z nich są porównywane z ciężarem. Odgrywa również dużą 
rolę, jeśli środowisko, krewni i całe społeczeństwo może je zdobyć.

Słowa kluczowe: bariery, upośledzenie umysłowe, ograniczenia, społeczeństwo, peda-
gogika specjalna

Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody i bariery w funk-
cjonowaniu społecznym, mają często ograniczony dostęp do dóbr i usług 
umożliwiających im aktywny udział w życiu społecznym, na co wpływa                                     
m. in. brak środków finansowych, odpowiedniej infrastruktury, występowanie 
barier przestrzennych, architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicz-
nych, społecznych i ekonomicznych.1 Można zatem stwierdzić, że osobom   
tym żyje się znacznie trudniej niż jednostkom w pełni sprawnym. 

Postawa środowiskowa i zachowanie wobec osób niepełnosprawnych 
mają duże znaczenie dla pozytywnego wyniku procesu rewalidacji i uspraw-

1  A. Nowak, Rola prawa w systemie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, 
w: Z. Gajdzica (red.), Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty 
edukacyjne i prawne, Kraków 2007, s. 172.
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niania. Stosunek względem mniejszości jest bowiem miarą tolerancji i kultury 
społeczeństwa, dlatego podejście do niepełnosprawnych powinno się oceniać 
jako cechę określającą poziom rozwoju społeczeństwa.2 Postawy nie są czymś 
stałym, dlatego w zależności od warunków zewnętrznych mogą się zmieniać. 
Na postrzeganie osób niepełnosprawnych wpływają normy społeczne, idee, 
przekonania, polityka socjalna, poziom kultury oraz warunki ekonomiczne  
wyznaczające poziom życia ludzi.3 

Zdaniem Heleny Larkowej społeczeństwo wobec osób z widocznymi 
odchyleniami od normy może przyjmować postawy przychylne (pozytywne), 
nieprzychylne (negatywne), neutralne lub niezdecydowane. Mogą też wy-
stępować postawy ambiwalentne, dwuwartościowe – pozytywne i nega-
tywne łącznie.4 Szczególnie ważne są postawy prywatne, których nie wy-
raża się publicznie. Najczęściej jawnie wyrażany stosunek wobec osób 
niepełnosprawnych intelektualnie jest pozytywny, jednakże postawy głębsze, 
niezwerbalizowane są zazwyczaj negatywne lub wrogie.5

Wydaje się, że współczesny postęp nauki, rozwój idei humanitaryzmu 
oraz społecznej gotowości niesienia pomocy osobom słabszym i chorym 
powinien wpłynąć na akceptację jednostek niepełnosprawnych przez resztę 
społeczeństwa. Bowiem zwiększenie wiedzy o możliwościach, ograniczeniach 
i potrzebach osób upośledzonych umysłowo nie tylko pomaga w kształtowaniu 
ich właściwego wizerunku, ale też ułatwia zachowanie się innych osób w kon-
takcie z nimi.6 Okazuje się jednak, że w dzisiejszym społeczeństwie funkcjonują 
nadal błędne, uproszczone założenia, przesądy i stereotypy myślowe doty-
czące osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przedstawiają je w ne-
gatywnym świetle. Takie podejście powoduje dystans społeczny pomiędzy 
pełnosprawnymi a upośledzonymi.7 Można sądzić, że brak bezpośrednich do-
świadczeń w kontaktach z niepełnosprawnymi wpływa na wykorzystywanie 
istniejących mitów i stereotypów myślowych o tych osobach.

2 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 199.
3 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 199.
4 H. Larkowa, Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy, w: A. Hulek 

(red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1988, s. 479.
5 Zob. M. Giermaziak, Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, http://integracja.weebly.com/uploads/6/3/5/9/6359862/postawy_spo-
eczne_wobec_osb_niepenosprawnych.pdf (03.05.2017).

6 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo…, s. 150.
7 A. Korzon, Mity i stereotypy myślowe o niepełnosprawnych intelektualnie w śro-

dowisku społecznym, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełno-
sprawnością intelektualną, t. 2, Kraków 2004, s. 27.
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Szczególnie dotkliwie niechęć społeczeństwa odczuwają jednostki                        
z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ w opinii społecznej to właśnie 
one znajdują się najczęściej na samym dole hierarchii ważności i prestiżu 
społecznego.8 Często nieprzychylność ta nie wynika z pogardy czy nietolerancji, 
tylko z powodu braku wiedzy na temat funkcjonowania osób upośledzonych 
umysłowo. Niewielu dorosłych Polaków ma szanse bezpośredniego poznania 
osoby niepełnosprawnej w codziennych kontaktach (szkoła, zakład pracy)                       
i w tym należy upatrywać ich bezpośrednie źródło lęku, strachu i obawy (np. 
strach przed nieumiejętnością zachowania się wobec takiej osoby, obawą przed 
byciem posądzonym o znieczulicę bądź wścibstwo).9 

Większość pełnosprawnych postrzega osoby niepełnosprawne jako sła-
be, pasywne i naiwne. Upośledzeni bardzo często kojarzeni są z niepowodze-
niami i samotnością, wywołują raczej litość i chęć niesienia pomocy niż zamiar 
traktowania ich jako partnera do rozmów czy spotkań.10 Kreowanie wizerunku 
osoby niepełnosprawnej w dużej mierze może być skutkiem nagłaśniania ich 
sytuacji przez media. Niestety obraz ten zdaje się zazwyczaj utrwalać negatyw-
ne stereotypy.11 Dziennikarz patrzy na temat niepełnosprawności przez pryzmat 
swojej profesji, często „goniąc za sensacją” wykorzystuje słabość, bezradność            
i naiwność osób niepełnosprawnych.12 W takich przypadkach podmioty do-
tknięte niepełnosprawnością stają się ofiarami manipulacji medialnych. 

Postrzeganie osób upośledzonych umysłowo uwarunkowane jest między 
innymi stopniem niepełnosprawności i wiekiem. Odbieranie niepełnospraw-
nych w społeczeństwie wyrazić można nasuwającym się kontinuum: od wyra-
żania współczucia i świadczenia ostentacyjnej lub rzeczywistej pomocy małym 
dzieciom, po charakteryzowanie osób dorosłych jako roszczeniowych i uciąż-
liwych dla społeczeństwa. Nieznajomość problematyki niepełnosprawnych 
sprzyja powstawaniu uproszczonych i nieprawdziwych ocen, wpływających 
na powstawanie mitów społecznych.13 Ponadto negatywne uprzedzenia wobec 

  8 E. Jutrzyna, Uczestnictwo w kulturze szansą społecznego usamodzielnienia osób                       
z niepełnosprawnością intelektualną, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery 
życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2005, s. 184.

  9 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 201.
10 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 200.
11 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 200.
12 D. Podgórska-Jachnik, Deprecjacja osób z niepełnosprawnością w dyskursie 

publicznym za pośrednictwem mediów, w: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełno-
sprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013, s. 80-81.

13 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 202. 
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osób niepełnosprawnych stanowią istotną barierę w realizacji idei integracji                   
w praktyce społecznej.14 

Integracja stanowi kolejny krok w ewolucji ustosunkowania się ludzi 
zdrowych do osób upośledzonych. Zdaniem Aleksandra Hulka celem inte-
gracji jest umożliwienie niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, 
możliwie na tych samych warunkach jak innym członkom określonych grup 
społecznych.15 Można więc stwierdzić, że misja edukacji integracyjnej polega 
na wspomaganiu procesu budowania społeczeństwa współistniejącego i współ-
zależnego. Integracja powinna stanowić obustronny proces, w trakcie którego 
obydwie grupy zbliżają się do siebie i zarazem obydwie ulegają zmianom. Jest 
to proces oparty na obustronnym zrozumieniu i akceptacji.16

Można przyjąć, że postawy osób pełnosprawnych wobec niepełnospraw-
nych są uzależnione od tego, czy akceptują one same siebie i swoją sytuację 
życiową. Pozytywna i adekwatna samoocena sprzyja przychylnej ocenie in-
nych ludzi, natomiast niska samoocena powoduje pojawienie się mechanizmu 
obronnego w postaci zaprzeczania wartości innych ludzi, a więc zaniżania oce-
ny, zachowań i osiągnięć, a nawet manifestowania pretensji pod ich adresem.17 
Należy podkreślić, że człowiek ma skłonność do traktowania z dystansem ludzi 
trochę inaczej wyglądających lub funkcjonujących, ponieważ nie chce zabu-
rzyć swojego poczucia bezpieczeństwa i spokoju oraz obawia się bliższego 
kontaktu z nimi.18 Osoby zdrowe zazwyczaj wolą okazać niepełnosprawnym 
wsparcie materialne, rzeczowe aniżeli psychiczne, duchowe, wymagające spo-
tkania twarzą w twarz.

Wyniki badań na temat postaw społecznych wobec osób z niepełno-
sprawnością intelektualną przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej pokazują, że stosunek społeczeństwa względem niepełnosprawnych 
cały czas się zmienia i aktualnie występuje wyższy niż kilka lat temu poziom                                                                                                                             
tolerancji i akceptacji. Większość badanych uważa, że osoby niepełnospraw- 
ne powinny uczestniczyć w życiu społecznym oraz mieć stałe zatrudnienie.                 

14 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 206. 
15 A. Hulek, Integracyjny system kształcenia i wychowania, w: A. Hulek (red.), 

Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1988, s. 493.
16 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 206.
17 Z. Palak, Dystans społeczny wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności – 

wczoraj i dziś, w: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób 
z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej, Lublin 2012, s. 42.

18  Z. Palak, Dystans społeczny wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności – 
wczoraj i dziś, w: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób 
z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej, Lublin 2012, s. 42.
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19 Zob. W. Derczyński, Postawy wobec niepełnosprawnych. Komunikat z badań, http://
cbos.pl/SPISKOM.-POL/2000/K_085_00.PDF (06.06.2017).

20 A. Korzon, dz. cyt., s. 36.
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Co więcej, bez względu na miejsce pracy i osiągane dochody osoby te powinny 
mieć przyznaną rentę. Warto również zaznaczyć, że badani uznali, że niepeł-
nosprawnych intelektualnie należy otoczyć szczególną opieką, która przede 
wszystkim ma pochodzić ze strony rodziny, pracowników służby zdrowia oraz 
pomocy społecznej.19

Postawy wobec niepełnosprawnych intelektualnie i poglądy na ich temat 
w dużym stopniu zależą od ogólnych właściwości, cech charakteru i przyjętego 
systemu wartości pełnosprawnych członków społeczeństwa. Czasem jednak 
każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie krytycznie, wykazując dobrą wolę 
i chęć pomocy, bowiem poziom etyczny społeczeństwa mierzy się stopniem 
akceptacji tych, którzy nie mogą w pełni stać się jego aktywnymi uczestnikami.20 
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PORADENSTVO PRE RODINY V POĽSKU

agata Jakiela

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na problémy súčasných rodín a ich riešenie. Zameriava                     
sa na otázky pre rodiny s deťmi v rámci rodinnej poradne, ako aj na samotné 
normy pre poskytovanie technického poradenstva, vrátane rodiny. Súčasné 
podmienky rodiny, dysfunkčnosť rodinného prostredia je v súčasnosti vždy 
aktuálna téma.

Kľúčové slová: rodina, sociálne poradenstvo, sociálna práca, sociálny problém

Streszczenie: 

Poradnictwo dla rodzin w Polsce. Wskazuje post obecnie problemów bieżącej 
rodzin i ich rozwiązanie. Skupia się na kwestiach dla rodzin z dziećmi w rodzinie, 
jak również doradztwo odnośnie standardów udzielania porad technicznych,                   
w tym rodzin. Aktualne warunki rodziny, problemy rodziny  jest obecnie zawsze 
aktualny temat.

Słowa kluczowe: rodzina, poradnictwo społeczne, praca socjalna, problem społeczny

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne                 
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub                                                                                                                                        
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, 
bez względu na posiadany dochód.  Poradnictwo prawne realizuje się przez 
udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzin-
nego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, pro-
filaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania 
rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię 
rodzinną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
„poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania 
rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych 
oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną”. 
Można zatem stwierdzić, że poradnictwo rodzinne/pedagogiczne to dzia-
łania osoby przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współpracy                                   
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z instytucjami i organizacjami, które zainteresowane są sprawami prawidłowego 
rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie 
prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zakres poradnictwa rodzinnego/
pedagogicznego jest bardzo szeroki i obejmuje różne formy pomocy udzielanej 
dzieciom i dorosłym. W ujęciu najogólniejszym pomoc ta koncentruje się 
wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych 
przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji 
rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci 
(wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Istotą 
poradnictwa pedagogiczno-rodzinnego jest m.in. dążenie do skorygowania 
postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian 
w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między 
członkami rodziny, itp.

Problemy rodzin z dziećmi rozwiązywane w ramach 
poradnictwa rodzinnego

 Ze specjalistycznym poradnictwem rodzinnym, dla rodziny z dziećmi 
wiążą się dwa rodzaje problemów:

1.  Problemy dotyczące zewnętrznych stosunków grupy rodzinnej, jej kon-
fliktów z instytucjami i środowiskiem zamieszkania (w takich sytuacjach 
porady dotyczą spraw związanych z konfliktami sąsiedzkimi, z obowiązkami 
rodzinnymi, szkołą, problemami mieszkaniowymi), spowodowane między 
innymi:
–   brakiem umiejętności komunikacji interpersonalnej;
–  funkcjonowaniem w rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu/ środków 

odurzających/   substancji psychotropowych/ leków;
–  brakiem potrzeby/wzorców monitorowania sytuacji szkolnej dzieci;
–  brakiem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konflik-

towych;
–  brakiem umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem lub agresją otoczenia 

zwłaszcza przez dzieci;
–  brakiem umiejętności radzenia sobie z agresją własną;
–  brakiem wiedzy na temat instytucji pomocowych i innych instytucji                      

z dziedziny zdrowia i wychowania;
–  brakiem znajomości lub umiejętności stosowania prawa w rozwiązy-

waniu sytuacji trudnych/problemowych związanych z zewnętrznymi 
stosunkami rodziny.
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2. Problemy związane ze stosunkami wewnątrzrodzinnymi, tj.:
a) związane z relacjami małżeńskimi i partnerskimi rodziców lub opiekunów 

dziecka:
–  brakiem właściwej komunikacji z partnerem;
–  konfliktami małżeńskimi;
–  niedojrzałością emocjonalną osób dorosłych;
–  zaburzeniami osobowości i niezdiagnozowaną chorobą psychiczną;
–  przemocą w rodzinie;
–  brakiem wiedzy na temat uzależnień i sposobów postępowania z 

osobą uzależnioną od alkoholu/ środków odurzających/ substancji 
psychotropowych/ leków;

–  brakiem wiedzy związanej z regulacją poczęć.
b) obejmujące poznawanie i korygowanie relacji w układzie partnerskim 

w zakresie ról rodzicielskich, wspomaganie prawidłowego rozwoju 
wychowania dzieci. Mogą tu występować problemy związane z:
–  zaburzoną komunikacją (brak jasnych i czytelnych komunikatów 

dostosowanych do wieku i poziomu intelektualnego członków ro-                                                                                                                        
dziny, jednostronne wydawanie poleceń, agresywne i głośne roz-
mowy);

–  brakiem wzorców (dziedziczenie negatywnego stylu życia, brak 
pozytywnych przykładów, trudności adaptacyjne, problemy w kon-
taktach z ludźmi);

–  brakiem autorytetów (niedojrzałością emocjonalną rodziców - 
„dziecko rządzi w rodzinie”);

–  brakiem właściwych metod wychowawczych (brak lub niewłaściwy 
system nagród i kar, brak konsekwencji w postępowaniu rodziców, 
brak prawidłowej stymulacji);

–  brakiem zainteresowania problemami i potrzebami rozwojowymi 
dziecka (brak dbałości o zdrowie, rozwój emocjonalny i intelektualny, 
brak umiejętności i potrzeby wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, 
organizacji czasu wolnego dziecku);

–  sytuacji w której znajduje się rodzina, które zwiększają prawdo-
podobieństwo wystąpienia problemów w zakresie opieki i wycho-
wania (np. rodziny rozbite, rodziny łączone przez wielokrotne za-
wieranie związków małżeńskich przez rodziców, itp., młodociane 
rodzicielstwo, samotne rodzicielstwo);
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c)  brakiem znajomości lub umiejętności stosowania prawa w rozwiązywaniu 
sytuacji trudnych/problemowych związanych z wewnętrznymi stosun-
kami rodziny.

Standardy udzielania poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego

Poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom/rodzinom winno być 
realizowane zgodnie z podstawowymi zasadami, które zapewniają klientowi 
fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych za-
liczyć należy: 
	bezpłatność – klient otrzymuje usługę niezależnie od posiadanych środ-

ków finansowych, bez względu na jego dochód i status materialny, bez 
konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat, np. administracyjnych, itp.,

	poufność – konsultacje prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej 
poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia poradnictwa jest 
przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. 
Jednocześnie klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady 
poufności w przypadku konieczności przekazania informacji o prowadzonej 
sprawie uprawnionym organom (prokuratura, sąd, policja),

	profesjonalizm – konsultacje prowadzą specjaliści, osoby kompetentne,                         
o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rze-
telną i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnie-
niem możliwości percepcyjnych klienta,

	etyka – u podstaw poradnictwa leży pełne poszanowanie klienta, jego 
godności i autonomii, niezależnie od wartości czy metodologii stosowanej 
przez profesjonalistę; w trakcie współpracy nad poszukiwaniem możliwie 
najlepszych rozwiązań problemu, prowadzący poradnictwo uwzględnia 
niezależność klienta i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji, 

	dostępność – każdemu klientowi zgłaszającemu chęć skorzystania z porad-
nictwa, udzielane jest ono w możliwie najkrótszym terminie, a w przypadku 
kryzysu zagrażającego zdrowiu lub życiu – w trybie interwencyjnym. 

Biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, należy udzielić 
takiego wsparcia dorosłym członkom rodziny, aby najmłodszym stworzyć 
możliwość dorastania w atmosferze zrozumienia, życzliwości i spokoju, aby                                           
w każdej z rodzin opiekunowie potrafili aktywizować dziecko, reagować 
na jego problemy, akceptować dzieci i aktywizować je do jak największego 
rozwoju: fizycznego, intelektualnego i społecznego. Prowadzić działania tak 
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aby dziecko miało możliwość wychowania się w rodzinie z poszanowaniem 
jego godności, dóbr i potrzeb.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, nie może 
być działalnością wyizolowaną, ponieważ wpisuje się w pewien kontekst 
sytuacyjny rodziny z dziećmi. Występujące niejednokrotnie skorelowanie 
trudności bytowych i pozamaterialnych, implikuje kompleksowe podejście                    
do sytuacji rodziny z dziećmi. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla 
rodziny z dziećmi, powinno uwzględniać interdyscyplinarne działania wszyst-
kich specjalistów: pedagoga; psychologa; prawnika, w zależności od potrzeb 
rodziny. 

 
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi obejmuje:

–  diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier poprzez 
indywidualny kontakt, spotkania grupowe i rodzinne;

–  udzielanie wsparcia, porady/pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 
prawnej.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, może być 
rozpatrywane w dwóch aspektach:
–  jako instytucjonalny system o określonej strukturze organizacyjnej (np. 

poradnia rodzinna);
–  jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających 

rodzinom z dziećmi przeżywającym problemy.

Wykonywane jest w siedzibie specjalistów (np. psycholog w MOPS) oraz 
w miejscu zamieszkania rodziny z dziećmi. Istotą porady/pomocy jest to, aby 
przez kontakt osobowy i rozmowę potrzebujący mógł odzyskać lub uzyskać 
możliwość samodzielnego rozwiązywania problemu, podjęcia właściwych 
decyzji, wprowadzenia ich w czyn, korygowania i unikania błędów.
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PASTORÁLNA SOCIÁLNA PRÁCA VO VZŤAHU 
K RODINÁM, STARÝM A CHORÝM ĽUĎOM

  

karoliNa PsoNka

ABSTRAKT: 

Príspevok pojednáva osobitosť, dôležitosť i potrebu pastorálnej sociálnej práce. 
Aká je dôležitá úloha pastorálnej sociálnej práce hlavne vo vzťahu k rodinám, 
starým a chorým ľuďom. Náboženstvo predstavuje silný zdroj hodnôt pre 
človeka, ako aj pre celú spoločnosť. 

Kľúčové slová: choroba, rodina, pastorálna sociálna práca, starí ľudia

STRESZCZENIE: 

Duszpasterska praca socjalna. Artykuł dotyczy indywidualności, znaczenia                        
i potrzeby duszpasterskiej pracy socjalnej. Jaka jest ważna rola duszpasterskiej 
pracy socjalnej, zwłaszcza w odniesieniu do rodzin, osób starszych i chorych. 
Religia jest potężnym źródłem wartości zarówno dla człowieka, jak i całego 
społeczeństwa.

Słowa kluczowe: choroba, rodzina, duszpasterstwo społeczne, ludzie starsi

Chrześcijańskie orędzie zbawienia ogarnia człowieka w całokształcie 
jego istoty i działania zarówno w jego życiu osobistym, jak i w wymiarze spo-
łecznym. Skoro Chrystus powierza Kościołowi posłannictwo przekazywania 
ludziom Jego orędzia, to tym samym upoważnia go do zabierania głosu w kwe-
stiach społecznych. Interwencja w sprawy społeczne wynika więc z właściwie 
pojętej jego misji. Misją Kościoła jest służba człowiekowi, jego zbawieniu. 
Kościół więc służy człowiekowi, otwierając jego serce i umysł na Chrystusa 
i Ewangelię. Do tej służby powołani są kapłani.1 Ojciec Święty Jan Paweł II                                                                                                                                    
wyraźnie podkreśla potrzebę kapłańskiej więzi z ludźmi i ich sprawami.                   
Uzewnętrznia się ona poprzez znajomość problematyki osobistej, rodzinnej                  

1 T. Borutka, Społeczna rola proboszcza w parafii, Warszawa, s. 9.
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i społecznej wiernych. Kapłan winien uczestniczyć we wszystkich zadaniach 
związanych z nauczaniem, kształceniem i wychowaniem. Trzeba, aby kapłani 
znali tradycje historyczne i dziedzictwo różnych kultur.2 Kapłani powinni sta-
rać się o chrześcijańską formację osób powierzonych ich opiece. Winni starać 
się tworzyć laikat prawdziwie światły i gorliwy, zdolny do podjęcia z wielką 
gorliwością odpowiedzialności w Kościele i świecie. Pracując na rzecz popra-
wy społecznych, ekonomicznych i politycznych struktur społeczeństwa, świec-
cy stają się dla świata zaczynem.3 

Kapłani winni wspierać ruchy, organizacje i stowarzyszenia religijne 
skupiające świeckich. Szczególnie jednak powinni otaczać troską Akcję 
Katolicką rozwijającą się w Kościele. Jest ona „urzędem koniecznym w Koś-                         
ciele” i winna doznawać poparcia od wszystkich, szczególnie jednak od ka-
płanów. Jej celem jest formacja ludzi świeckich i ich aktywne uczestnictwo                   
w życiu społecznym. To oni powinni przyczyniać się do uspołecznienia                                                                                                                  
wiary.4

Istotnym jest przedstawienie przykładów praktykowania pracy socjal-
nej w podmiotach określanych mianem kościelnych organizacji pozarządo-
wych. Jest bardzo istotny segment trzeciego sektora, aktywny i społecznie 
percypowany szczególnie w sferze działalności pomocowej. Są to podmioty 
instytucjonalnie zależne od kompetentnej władzy kościelnej, zatem te insty-
tucje społeczne i organizacje, których organem powołującym, nadzorują-
cym i kierującym jest odpowiedni szczebel hierarchii kościelnej. W zakresie 
działalności pomocowej tradycyjnie aktywnymi podmiotami kościelnymi 
są żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne. Prowadzą one liczne placów-
ki pomocy stacjonarnej, głównie domy opieki dla osób starszych, chorych 
czy niepełnosprawnych. Wiele z nich działa również na rzecz pomocy dzie-
ciom i młodzieży w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych, zarów-
no całodobowych, jak i wsparcia dziennego. Ponadto zgromadzenia zakon-
ne służą rodzinom w kryzysie, samotnym matkom i osobom bezdomnym.                                                                                                                        
W zakresie szeroko rozumianej działalności opiekuńczej trzeba także uwzględ-
nić prowadzenie szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów. Spo-
śród zgromadzeń znanych z tego rodzaju działalności można wymienić elżbie-

2 J. Warzeszak, Miejsce i rola kapłana w społeczeństwie, [w:] Komisja Episkopatu Polski 
Duszpasterstwa Ogólnego, Program duszpasterski na rok 1994–1995, Katowice 1994, s. 162

3 Jan Paweł II, Jesteście sługami Kościoła w kraju obdarowanym przez Boga, „L’Osservatore 
Romano” (wydanie polskie) 7 (1986), nr 2 (76), s. 12.

4 T. Borutka, Duchowość asystenta Akcji Katolickiej, w: Akcja Katolicka. Tożsamość dzisiaj. IV 
Tydzień Społeczny, t. VI, Warszawa 1998, s. 185.
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tanki, urszulanki, franciszkanki Rodziny Maryi, albertynki, albertynów, orioni-
stów czy kamilianów.5 Najbardziej znaną i działającą w najszerszym zakresie 
instytucją charytatywną Kościoła katolickiego jest Caritas. Jest to kościelna 
osoba prawna, której formalnoprawną podstawą działania jest ustawa z dnia               
17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczy- 
pospolitej Polskiej.

Z kilku powodów Caritas wydaje się bardzo dobrym przykładem koś- 
cielnej organizacji pozarządowej. Jest wprawdzie kościelną osobą prawną, ale 
zarazem funkcjonuje w obszarze typowym dla organizacji pozarządowych. 
Dzięki przepisom regulującym sferę pomocy społecznej i pożytku publicznego 
Caritas działa w nich na takich samych zasadach, jak typowe podmioty trze-
ciego sektora: prowadzi wiele placówek pomocowych, składa oferty i zawiera 
kontrakty na realizację zadań, pozyskuje środki z funduszy unijnych. W związ-
ku z tym zatrudnia także płatny, odpowiednio wykwalifikowany personel, co 
jest istotnym wyznacznikiem profesjonalizacji tej organizacji.6 Wyróżnić mo-
żemy również:
–  Centra Pomocy Rodzinie zapewniające pomoc prawną, psychologiczną, po-

radnię przedmałżeńską, 
– Akcję Katolicką - działalność oświatowa, gospodarcza - mają działalność 

prawną; Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym 
miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierar-
chią Kościoła.

  Do działalności wychowawczej zaliczyć możemy:
– Oaza (Ruch Światło - Życie)- animowanie Liturgii oraz formacja duchowa 

młodego człowieka.
– LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) - wychowanie do Liturgii i przez Liturgię
– KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) – hasło: „Weź życie w swoje 

ręce i nie bądź bezczynnym”. Celem jest przemiana życia swojego oraz 
otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Daje możliwość spotkania 
się, zapoznania z dorobkiem kultury narodowej, angażuje kulturę twórczą, 
dba o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, angażuje w działalność 
społeczną oraz w potrzeby drugiego człowieka.

– Schola i inne grupy duszpasterskie.

5 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004, s. 311–317.
6 T. Kamiński, Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, 

[w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012, s. 302.
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Niektóre rodzaje działalności w zakresie pomocy społecznej wymagają 
zatrudnienia pracownika socjalnego, a zatem instytucja kościelna ubiegająca 
się o realizację tych zadań na zlecenie administracji publicznej nie tylko może, 
ale nawet powinna zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych pracowni-
ków socjalnych. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim domów pomocy 
społecznej i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pracow-
ników socjalnych kościelnych organizacji pozarządowych można zatem spo-
tkać przede wszystkim w domach dziecka i domach stałego pobytu dla osób 
starszych, chorych czy niepełnosprawnych.7 W kościelnych organizacjach 
pozarządowych zdarzają się jednak także nietypowe sytuacje. Na przykład                                                      
w zgromadzeniach zakonnych można spotkać osoby mające formalne kwali-
fikacje pracowników socjalnych, ale niezatrudnione na stanowisku pracow-
nika socjalnego. Realizują się w pracy charytatywno-duszpasterskiej głównie                                                                                                     
w schroniskach dla bezdomnych czy w kuchniach i jadłodajniach. Przygoto-
wanie do zawodu pracownika socjalnego zdobywali zwykle w szkołach po-
licealnych pracowników służb społecznych lub na studiach w zakresie pracy 
socjalnej. Można powiedzieć, że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują 
w praktyce na co dzień, choć nie pełnią formalnie funkcji pracowników socjal-
nych. Z kolei w parafialnych grupach charytatywnych działają wolontariusze, 
którzy są jednocześnie czynnymi pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy 
społecznej.8

Praca socjalna rozumiana jako wspieranie osób będących w trudnej sytu-
acji życiowej, pomoc w uporaniu się z bezradnością, samotnością czy niemoż-
nością zaspokojenia potrzeb z powodu choroby lub niepełnosprawności – sta-
nowi niemal codzienność w kościelnej działalności charytatywnej wszystkich 
szczebli. O ile jednak wsparcie profesjonalne jest świadczone przede wszyst-
kim w placówkach specjalistycznych, o tyle nieformalna praca socjalna toczy 
się głównie przy parafiach. Podstawową formą organizacyjną są w tym zakre-
sie parafialne grupy charytatywne lub – bardziej sformalizowane – parafial-
ne zespoły Caritas. Ich współpracownicy, świeccy wolontariusze, odwiedzają 
potrzebujących, diagnozują ich potrzeby i starają się zorganizować niezbędną 
pomoc w takiej formie i w takim zakresie, jakie są konieczne i możliwe do 
realizacji.9 Inicjatywą skierowaną do osób starszych są z kolei przyparafialne 

7 T. Kamiński, Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, 
[w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012, s. 302-
303.

8 T. Kamiński, Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, 
[w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012, s. 304.

9 T. Kamiński, Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, 
[w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012, s. 305.
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Pastorálna sociálna práca vo vzťahu k rodinám, starým a chorým ľuďom

kluby seniora i świetlice. Opierają się one również na wolontariacie i umożli-
wiają osobom starszym spędzenie czasu w towarzystwie innych seniorów czy 
wspólny udział w imprezach kulturalnych, mobilizują również do samopomo-
cy. Przy niektórych parafiach uruchomiono kluby pracy, ponadto powstały gru-
py wsparcia i grupy samopomocowe dla osób uzależnionych, bezrobotnych, 
ofiar przemocy domowej.10

Jak wynika z powyższych analiz, praca socjalna jest prowadzona także w 
kościelnych organizacjach pozarządowych. Stosunkowo nieliczna jest jednak 
grupa osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego i legitymują-
cych się odpowiednim dyplomem w tym zakresie. Można ich spotkać właści-
wie tam, gdzie stosowne przepisy wprost wymagają, aby wśród kadry danej 
placówki znajdował się pracownik socjalny. Znacznie liczniejsza jest grupa 
pracowników etatowych i wolontariuszy, którzy wprawdzie nieformalnie i nie-
zawodowo, ale rzeczywiście realizują pracę socjalną – i to z wykorzystaniem 
wszystkich jej tak zwanych klasycznych metod.

10 T. Kamiński, Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządo-
wych, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012, 
s. 305-306.
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REVALIDÁCIA A REHABILITÁCIA OSÔB 
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

- VÝZVA PRE SÚČASNÚ PEDAGOGIKU 
A SOCIÁLNU PRÁCU

MarceliNa Puk

ABSTRAKT:  

Príspevok sa zameriava na revalidáciu a rehabilitáciu osôb s mentálnym postih-
nutím, ktorá je spojená s výzvou pre súčasnú pedagogiku a sociálnu prácu. Ľudia 
s mentálnym postihnutím to majú ťažšie ako tí zdraví. Rodina postihnutého je 
vystavená rôznym skúškam, nástrahám i mnohým iným záťažovým situáciám. 
Prichádza obdobie, kedy pedagogika a sociálna práca môžu byť v tejto oblasti 
nápomocní.

Kľúčové slová: mentálne postihnutie, pedagogika, sociálna práca

STRESZCZENIE: 

Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - wyzwaniem 
dla współczesnej pedagogiki i pracy socjalnej. Wkład koncentruje się na rewali-
dacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, co wiąże się z wy-
zwaniem dla współczesnej pedagogiki i pracy socjalnej. Osoby niepełnosprawne 
umysłowo mają go trudniej niż zdrowie. Rodzina dotknięta chorobą podlega róż-
nym testom, pułapkom i wielu innym stresującym sytuacjom. Przychodzi okres, 
w którym pomoc pedagogiczna i społeczna może być pomocna w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: upośledzenie umysłowe, pedagogika, praca socjalna

Zaburzenia struktury i funkcji biopsychicznej istoty człowieka powo-
dują niepełnosprawność wyrażoną ograniczeniem możliwości wypełniania ról 
społecznych. Rozmiar zaburzonych funkcji organizmu, ich nieodwracalność i 
skutki społeczne wymagają kompleksowych działań usprawniających i różno-
rodnych form wsparcia.1 

1  E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnospraw-
nością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 3, s. 40.
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W literaturze dotyczącej zagadnień niepełnosprawności intelektualnej 
pojawiają się często dwa terminy: „rewalidacja” i „rehabilitacja”. Pojęcie re-
walidacja zostało wprowadzone przez Marię Grzegorzewską, twórczynię pol-
skiej pedagogiki specjalnej i ma dłuższą tradycję na gruncie polskim niż termin 
rehabilitacja. Aktualnie widać jednak dążenie do ujednolicenia obu pojęć i sto-
sowania ich zamiennie.2 Jak stwierdził Aleksander Hulek określenia „rehabi-
litacja” i „rewalidacja” używane są zamiennie i łącznie, z tym, że pierwsze 
odnosi się bardziej do sytuacji, w których przeważają potrzeby działań uspraw-
niających fizycznie, psychicznie i społecznie, a drugie stosowane jest w kon-
tekście nauczania i wychowania.3

Zdaniem Kazimierza Zabłockiego rehabilitacja polega na „przywróce-
niu sprawności uszkodzonych organów jednostki lub usprawnianiu jej funk-
cji, przygotowaniu jej do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, 
do korzystania z różnych form kształcenia, do wykonywania pracy oraz na 
stwarzaniu w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich 
warunków dla prawidłowego funkcjonowania tej jednostki”.4 Można zatem 
stwierdzić, że głównym celem rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie jest dążenie do zdobycia przez nich zaradności życiowej, samodzielności, 
umiejętności interpersonalnych, zdolności do wykonywania pracy, a także włą-
czenie ich do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.5

W ostatnim czasie wzrosło znaczenie pracy rewalidacyjnej z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest między 
innymi rozwój idei humanitaryzmu i postęp naukowy (osiągnięcia medycyny, 
fizjologii, psychologii i nauk społecznych). Ważną rolę odgrywają także wzglę-
dy prawne i społeczno-ekonomiczne,6 regulujące uprawnienia osób dotknię-
tych niepełnosprawnością.

Według Janiny Wyczesany podstawowe cele usprawniania upośledzo-
nych umysłowo zmierzają do optymalnego ich rozwoju i pełnego przystoso-
wania społecznego w granicach indywidualnych możliwości każdej jednostki.7 
Rehabilitacja powinna być zatem prowadzona w sposób kompleksowy, czyli 
mieć charakter dwutorowy: z jednej strony dotyczyć pełnej aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, ich rezerw biologicznych i psychicznych, z drugiej zaś w 

2 U. Morcinek, Pedagogika specjalna, Szczecin 2011, s. 25.
3 A. Hulek, Wstęp, w: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1988, s. 14.
4 K. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji, Toruń 1996, s. 31.
5 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 58.
6 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo…, s. 47.
7 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo…, s. 47-48.
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sposób maksymalny uwzględniać potrzeby i możliwości upośledzonych pod-
czas organizacji ich środowiska społecznego i materialnego.8

Maria Grzegorzewska wyodrębniła podstawowe drogi procesu rewali-
dacyjnego:
– kompensację – zastąpienie zamkniętych, uszkodzonych dróg kontaktów ze 

światem, aby poznanie zastępować w różny sposób, na innych pośrednich 
drogach;

– korekturę niesprawnie działających narządów upośledzonych, wykorzystu-
jąc leczenie, uczynnianie, uaktywnianie;

– usprawnienie możliwie wszystkich nietkniętych przez upośledzenie czyn-
ności danego osobnika, a więc zasobu najsprawniej działających funkcji, 
bez uszkodzeń, bez braków, jakie mają stanowić główną podstawę dla prze-
biegu działalności rewalidacyjnej.9

Powyższy podział wyznacza kierunki działania w pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie. Pomimo, że powstał wiele lat temu, to do dzi-
siaj jest wciąż aktualny i stosowany w działaniach rewalidacyjnych.10 

Z kolei Kazimierz Zabłocki wyróżnił cztery rodzaje rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie: zawodową, leczniczą, społeczną i psycho-
logiczną.11

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy rehabilitacja zawodowa 
jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji, polegającego na udzielaniu osobie 
z niepełnosprawnością takich usług jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie za-
wodowe i zatrudnienie, aby umożliwić jej uzyskanie i utrzymanie odpowied-
niej pracy, a przez to integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne.12 
Zatem podstawowym celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osób 
upośledzonych umysłowo do podjęcia pracy. Większość niepełnosprawnych 
pomimo swoich rożnych deficytów zachowuje określone zdolności i dyspo-
zycje, które po zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu stają się 
podstawą do podjęcia szkolenia zawodowego, a następnie pracy zawodowej. 
Prawie żadna praca nie wymaga od osoby, która ją wykonuje zaangażowania 

  8 E. Rutkowska, dz. cyt., s. 40.
  9 M. Grzegorzewska, Pedagogika specjalna, Warszawa 1964, s. 88-92.
10 E. Rutkowska, dz. cyt., s. 40.
11 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 40-42.
12 T. Majewski, MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych - niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego 
Rady Europy” 1997, nr 4, s. 32
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wszystkich jej sprawności, zarówno fizycznych, psychicznych (w tym intelek-
tualnych) jak i społecznych.13 W związku z czym nawet osoby, które są upośle-
dzone umysłowo po uprzednim przygotowaniu mogą poradzić sobie z wyko-
nywaniem pracy zawodowej. 

Warunkiem otrzymania odpowiedniej pracy jest edukacja, będąca klu-
czowym elementem dla dróg zawodowych młodych osób z niepełnosprawno-
ściami.14 W całokształcie przygotowania zawodowego dzieci i młodzieży upo-
śledzonej umysłowo wyróżnić można trzy okresy: 
– preorientację zawodową prowadzoną w klasach początkowych szkoły pod-

stawowej; 
– orientację zawodową prowadzoną w klasach starszych szkół podstawo-

wych; 
– naukę zawodu w szkołach zawodowych specjalnych i w klasach specjal-

nych przy szkołach zawodowych.15 

Po odbyciu stosownego przygotowania rehabilitacja zawodowa może 
odbywać się w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy, w tym pracy 
chronionej, specjalnie wydzielonych miejscach pracy w zakładzie lub stano-
wić element samozatrudnienia.16 Warsztaty mogą być organizowane przez fun-
dacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Natomiast koszty utworzenia                     
i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.17

Należy podkreślić, że wartość pracy w życiu człowieka jest nieocenio-
na, dlatego stanowi jeden z podstawowych elementów rehabilitacji. Aktywność 
zawodowa nie tylko daje wynagrodzenie materialne, które zaspokaja potrzeby 
bytowe, ale ma wpływ na kształtowanie się psychiki, rozwój osobowości i bieg 
życia niepełnosprawnych intelektualnie.18 Często zdarza się, że to właśnie pra-
ca stanowi sens egzystencji tych osób.

13 T. Majewski, MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych - niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego 
Rady Europy” 1997, nr 4, s. 40.

14 E. Giermanowska, Praca zawodowa, w: R. J. Kijak (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle 
dorosłości, Kraków 2012, s. 159.

15 J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, w: W. Dykcik (red.), 
Pedagogika specjalna, Poznań 1998, s. 127.

16 M. Garbat, Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku, 
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, nr 4, s. 68.

17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 10b, pkt. 1, 2. 

18 Zob. M. Ziębikiewicz, Rehabilitacja zawodowa i społeczna, http://www.niepelnosprawni.
koszalin.pl/-component/content/article/3-artykuy/156-rehabilitacja-zawodowa-i-spoeczna 
(03.05.2018).
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Kolejną formą rewalidacji jest rehabilitacja lecznicza. Określana jako 
część procesu rewalidacyjnego, w którym stosuje się metody i środki lecznicze 
w celu maksymalnego usprawnienia organizmu oraz niedopuszczenia do po-
głębienia się powstałych defektów. 

Do metod rehabilitacji leczniczej należą:
–  szeroko rozumiana fizjoterapia;
– terapia zajęciowa – usprawnianie przez zastosowanie różnych celowych                   

i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego;
– psychoterapia – leczenie przy pomocy środków psychologicznych.19

Należy zaznaczyć, że rezultaty terapii nie zależą wyłącznie od wybra-
nej metody, ale także od wielu czynników: inteligencji osoby usprawnianej, jej 
osobowości, atmosfery w domu rodzinnym, empatii terapeuty, towarzyszących 
upośledzeń (np. słuchu, wzroku, ruchu, percepcji), czy też współistniejących 
chorób.20

W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzi się również zaopatrzenie 
ortopedyczne (protezy, aparaty, kule, laski itp.) oraz pomoce rehabilitacyjne 
ułatwiające samodzielne funkcjonowanie. Ponadto prowadzi się instruktaż                 
dotyczący czynności życia codziennego, szczególnie samoobsługi związanej                
z higieną osobistą, ubieraniem się i spożywaniem posiłków. Ogólnie można  
powiedzieć, że rehabilitacja lecznicza jest integralną częścią leczenia klinicz-
nego, dostosowanego do podstawowych potrzeb, pracy zawodowej i życia spo-
łecznego osoby niepełnosprawnej intelektualnie.21

W rewalidacji osób upośledzonych umysłowo znaczącą rolę odgrywa 
rehabilitacja społeczna, która ma na celu umożliwienie osobom niepełno-                                                                                                                                        
sprawnym funkcjonowanie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowana jest ona przede 
wszystkim poprzez:
– wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej; 
– wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 

19 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 40.
20 S. Grzeszczyk, Rola rehabilitacji ruchowej w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. II, 
Kraków 2004, s. 169.

21 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 40-41.
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– likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 
technicznych, transportowych, w komunikowaniu się i dostępie do infor- 
macji;

– kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyja-  
jących integracji z osobami niepełnosprawnymi.22

Prawidłowa rehabilitacja społeczna osoby niepełnosprawnej intelektu-
alnie uwarunkowana jest w zasadzie dwoma czynnikami: osoba upośledzona 
musi chcieć się włączyć w społeczeństwo i społeczeństwo musi chcieć przyjąć 
niepełnosprawną osobę na równych prawach.23

Ostatni rodzaj rewalidacji osób niepełnosprawnych stanowi rehabilita-
cja psychologiczna. Traktowana jako pomoc w przystosowaniu się do życia                          
z niepełnosprawnością. U podstaw tej formy rewalidacji leży dążenie do za- 
akceptowania przez osobę niepełnosprawną swojego stanu oraz motywowanie 
jej do osiągnięcia sukcesu pomimo deficytów.24 

Do najważniejszych zasad psychologicznych, które muszą być uwzględ-
nione zalicza się:
– ujmowanie problemów i potrzeb niepełnosprawnych całościowo i wielo-

aspektowo (człowiek stanowi jedność biopsychospołeczną);
– wykorzystanie zdolności organizmu do kompensacji (organizm dąży wła-

snymi siłami do odzyskania naruszonej równowagi, a kompensacja jest 
możliwa dzięki tworzeniu się nowych układów funkcjonalnych);

– rozwijanie zachowanych sprawności (mimo uszkodzenia innych);
– przystosowanie się niepełnosprawnego do środowiska społecznego (integra-

cja);
– przystosowanie środowiska społecznego i fizycznego do potrzeb niepełno-

sprawnej osoby (zlikwidowanie wszelakich barier);
– aktywność własna osoby z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji 

(własne dążenie do sukcesu).25

Przybliżona charakterystyka rewalidacji osób dotkniętych niepełno-
sprawnością intelektualną pokazuje, że oddziaływania rehabilitacyjne muszą 
być prowadzone w sposób kompleksowy i dotyczyć wszystkich sfer funkcjo-

22 Ustawa z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 9, pkt. 2.

23 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 41.
24 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 42.
25 K. Zabłocki, dz. cyt., s. 42.
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nowania jednostki. Ponadto w postępowaniu rewalidacyjnym należy wziąć 
pod uwagę godność, autonomię i tożsamość osoby upośledzonej umysłowo.26                  
Powinna to być rehabilitacja podmiotowa, która traktuje człowieka jako osobę 
niepowtarzalną pod względem psychofizycznym.27 

Aktualnie podstawowym problemem w rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych intelektualnie jest ukierunkowanie działań na złagodzenie lub usu-
nięcie dysfunkcji, zamiast na przygotowanie do aktywnego życia w naturalnym 
środowisku i zapewnienie potrzebnego wsparcia. Nastawienie na likwidację 
ograniczeń sprawia, że upośledzeni umysłowo poddawani są nadmiernej kon-
troli. Działania ograniczające samodzielność i niezależność tych osób polegają 
na blokowaniu ich aktywności, pomijaniu możliwości i aspiracji w życiu oso-
bistym, zawodowym czy społecznym.28

Być człowiekiem to znaczy być osobą niezależną. Uzależnienie od in-                                                                                                                                             
nych jest czynnikiem hamującym rozwój jednostki. Decydowanie o sobie                            
i o swoim postępowaniu stanowi impuls do rozwoju człowieka pełnospraw-
nego, jak i niepełnosprawnego.29 Celem rehabilitacji społecznej jest zatem 
podjęcie wszystkich możliwych działań, aby przystosować jednostkę niepeł-
nosprawną do samodzielnego życia społecznego w granicach jej indywidualnej 
wydolności.30

26 J. Głodkowska, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową, w: D. M. Piekut-
Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), dz. cyt., s. 65.

27 J. Głodkowska, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową, w: D. M. Piekut-
Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), dz. cyt., s. 66.

28 L. Bakiera, Ż. Stelter, Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, w: A. I. 
Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z 
ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010, s. 144.

29 L. Bakiera, Ż. Stelter, Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, w: A. I. 
Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z 
ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010, s. 144.

30 S. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 170.
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SOCIÁLNA PRÁCA 
A EKONOMICKÉ SEBAUVEDOMENIE

karoliNa PsoNka

ABSTRAKT: 

Príspevok je zameraný na ekonomiku v sociálnej práci, na ekonomické seba-
uvedomenie. Sociálna ekonomika je nepochybne odvetvím, ktoré podstatnou 
mierou prispieva k zaisteniu zamestnanosti, udržateľnému rastu a spravodlivejšej 
distribúcii príjmov a bohatstva. Ide o sektor, ktorý dokáže spájať rentabilitu so 
sociálnou inklúziou, vedľa verejného a súkromného sektora dokáže previazať 
služby a potreby.

Kľúčové slová: ekonomika, sebauvedomenie, sociálna práca

STRESZCZENIE: 

Praca socjalna i samoświadomość ekonomiczna. Wkład koncentruje się na 
ekonomii w pracy socjalnej, na samoświadomości ekonomicznej. Gospodarka 
społeczna jest niewątpliwie przemysłem, który w dużym stopniu przyczynia 
się do zapewnienia zatrudnienia, trwałego wzrostu i bardziej sprawiedliwego 
podziału dochodów i bogactwa. Jest to sektor, który może łączyć rentowność                  
z integracją społeczną, obok sektora publicznego i prywatnego, zdolny do 
łączenia usług i potrzeb.

Słowa kluczowe: ekonomia, samoświadomość, praca socjalna

Rozwój ekonomii społecznej jest ważny z punktu widzenia rozwoju pra-
cy socjalnej lecz też system pomocy społecznej jest niezbędny dla tworzenia 
warunków do zaistnienia ekonomii społecznej w rzeczywistości społecznej. 
Wykorzystanie zarówno dotychczasowych, jak i nowych instrumentów pracy 
socjalnej ma na celu włączanie różnych kategorii klientów pomocy społecznej 
w obszar działania ekonomii społecznej.

Pracownicy socjalni odgrywają w tym procesie kluczową rolę, gdyż to 
do nich należy stymulowanie aktywnych zachowań ludzi społecznie wykluczo-
nych. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności będą gotowi podjąć 
się inicjowania i wspierania działań, których celem z kolei będzie tworzenie 
nowych i wzmacnianie istniejących struktur ekonomii społecznej w Polsce,                                                                                                             
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przy aktywnym udziale różnych kategorii społecznych i grup dotychczas                   
wykluczonych.1

Wspólnotowe przesłanie ekonomii społecznej, opisywanej również jako 
„lokalna ekonomia solidarności” lub „ekonomia wzmacniająca więzi społecz-
ne”, jest bliskie pracy socjalnej będącej moderatorem i pośrednikiem między 
systemem politycznym, sferą pomocową, innymi podmiotami ekonomicznymi 
czy kulturowymi oraz jednostkowymi, grupowymi, środowiskowymi członka-
mi społeczeństwa. 

Zarówno ekonomia społeczna, jak i praca socjalna są „w ruchu”, inaczej 
mówiąc, nie są to instytucje społeczne o kształcie, sposobie działania, a może 
i funkcji zdefiniowane, zamknięte, do końca określone. I dzieje się tak nie dla-
tego, że nie zajęto się tymi sprawami w odpowiednim czasie, dzieje się tak 
ze względu na naturę obu instytucji. Wraz ze zmianami społecznymi, wraz                          
z rozwojem społecznym, wraz z problemami społecznymi, które pojawiają się, 
przekształcają również obie te instytucje, reagują, operując na zasadzie zbliżo-
nej do radaru – wyłapując istotne problemy, na które zdolne są zareagować.2 
Praca socjalna zareagowała dość szybko na pojawienie się ekonomii społecznej 
i pozytywnie internalizując jej cele chroni i wspiera jej instrumenty. Taka reak-
cja pracy socjalnej, wbrew niektórym opiniom nie wyczerpała swoich możli-
wości, zmienia się, rozwija, reaguje żywo na to, co ją otacza, „jest w drodze”, 
w permanentnej drodze, bo taka jest jej natura. Bez wątpienia, pokazuje to wie-
le badań pracy socjalnej i tych wokół pomocy społecznej. Pomoc społeczna 
wymaga jednak różnego typu wsparcia, a najważniejsze wsparcie to edukacja, 
nowoczesna edukacja głównych aktorów – pracowników socjalnych.3

Praca socjalna – kwintesencja pomocy społecznej – to wiedza i sztuka 
równocześnie. Stąd też i jej uczenie się, i nauczanie jest bardzo trudnym pro-
cesem. Do silnej internalizacji przez pracowników socjalnych strategii wyjścia 
z zasięgu oddziaływania pomocy społecznej. Pierwszy kontakt z klientem po-
mocy społecznej musi uruchamiać w świadomości pracownika socjalnego trzy 
punkty:
– diagnozę sytuacji osoby i rodziny,
– instrumentarium, po które trzeba sięgnąć jako odpowiedź na ową diagnozę,
– działania prowadzące do opuszczenia instytucji pomocy społecznej.

1 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 
teksty, nr 4/2017, s. 3.

2 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 
teksty, nr 4/2017, s. 4.

3 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 
teksty, nr 4/2017, s. 4-5.
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Partnerstwo ekonomii społecznej, zasady ekonomii społecznej i te któ-
re dotyczą ludzi, zasobów i metod działania przy budowaniu strategii wyjścia 
stają, a przynajmniej mogą się stać niezbędne. Wszystko zależy od tego, jak                           
i gdzie nastąpi owo spotkanie w drodze między ekonomią społeczną a pomocą 
społeczną.4

Rozwój pomocy społecznej odznacza się więc:
–  różnorodnością form świadczeń,
– różnorodnością adresatów,
– funkcjonowaniem zasady pomocniczości,
– konsekwentnym podziałem zadań i ich finansowaniem między rządem a sa-

morządem.5

Po pierwsze, nowoczesność pomocy społecznej jako rozbudowanie in-
stytucji, musi polegać na permanentnym rozwoju i zmianach wzmacniających 
niektóre jej parametry, wymienić chcę te, które wydają mi się znaczące dla tej 
instytucji i wspierające jej społeczne funkcje, ale również i wydaje się, że są 
bezsporne.6

 
Patrząc na pracę socjalną przez pryzmat współdziałania nauki z eko-no-

mią społeczną szczególną uwagę należy zwrócić na:
– profilaktykę,
– skuteczność i efektywność,
– aktywizację klientów,
– współdziałania międzysektorowe,
– innowacyjność,
– rozwój usług,
– aktywizację środowiska lokalnego.7

Różnorodność form ekonomii społecznej daje szanse pracownikom 
socjalnym na realne uwieńczenie sukcesem (w wielu wypadkach) pracy so-
cjalnej, często może pełnić funkcje profilaktyczne, jest silnie edukująca dla 

4 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 
teksty, nr 4/2017, s. 5-6.

5 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 
teksty, nr 4/2017, s. 8.

6 T. Schimanek, Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015, s. 15.
7 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, [w:] Ekonomia społeczna – 

teksty, nr 4/2017, s. 18
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społeczności lokalnej i władz samorządowych, przynosi wymierne korzyści, 
aktywizuje wokół siebie środowisko, przez bogactwo form ma szeroki zasięg 
oddziaływania, uruchamia wolontariat.

Toczy się od pewnego czasu dyskusja, bardziej słyszalna poza Polską 
i bardziej merytoryczna niż w Polsce, a mniej ideologiczna, o państwie opie-
kuńczym, jego kresie, o kryzysie, w tym w kontekście, finansów publicznych, 
która prowadzi do modernizacji istniejących rozwiązań – pomocy społecznej, 
pracy socjalnej przy współudziale pracowników socjalnych, polityków spo-
łecznych, praktyków.
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ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO 
V SÚČASNOSTI

karoliNa PsoNka

ABSTRAKT: 

Príspevok ponúka možnosti a potreby špecializovaného sociálneho poradenstva 
v súčasnosti. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzic-
kej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo 
je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny 
alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. V súčasnosti má 
svoju nezastupiteľnú úlohu.

Kľúčové slová: odborná pomoc, sociálne poradenstvo, súčasnosť

PODSUMOWANIE:

Specjalistyczne poradnictwo społeczne w chwili obecnej. Wkład ten oferuje 
obecnie możliwości i potrzeby specjalistycznego doradztwa społecznego. Po-
radnictwo społeczne to działalność zawodowa, której celem jest pomoc osobie 
fizycznej w niekorzystnej sytuacji społecznej. Specjalistyczne poradnictwo spo-
łeczne ma na celu poznanie przyczyn powstania, charakteru i zakresu problemów 
jednostki, rodziny lub społeczności oraz zapewnienie im specjalistycznej pomo-
cy. Ma teraz niezastąpioną rolę.

 
Słowa kluczowe: pomoc ekspercka, poradnictwo socjalne, teraźniejszość

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne                                                                              
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wy-
kazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez 
względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzie-
lanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego                                                                                                                                
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Porad-
nictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki 
i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funk-
cjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych     
i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię 
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rodzinną.1 Poradnictwo specjalistyczne można rozpatrywać w dwóch aspek-
tach: 

–  jako system o określonej strukturze organizacyjnej, którego zadaniem jest 
wychodzenie naprzeciw różnorodnym problemom osób/rodzin znajdują-
cych się w określonych uwarunkowaniach psychosocjalnych oraz 

– jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających 
osobom przeżywającym problemy.2 

Rodzaje, formy poradnictwa specjalistycznego świadczone w ramach
pomocy społecznej

Poradnictwo prawne oznacza przekazanie klientowi informacji o po-
wszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, 
w szczególności poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, prze-
kazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego.

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom prze-
żywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym                     
w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się         
w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie proble-
mu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić 
na cztery fazy:
– diagnoza problemu, tzn. zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie 

radzi
– określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności 

związanych z jego rozwiązaniem
– poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężenia trudności
– wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie 

rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji.

Ponadto, poradnictwo psychologiczne to także działania o charakterze 
profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom w funkcjonowa-
niu osoby/grupy osób. Realizowane jest przez dyplomowanego psychologa.3

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 46.
2 M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2012, s. 5.
3  M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2012, s. 6.
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Špecializované sociálne poradenstvo v súčasnosti

Poradnictwo rodzinne/pedagogiczne to działania osoby przygotowanej 
do pracy z rodziną podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacja-
mi, które zainteresowane są sprawami prawidłowego rozwoju oraz wychowa-
nia dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania 
rodziny. Zakres poradnictwa rodzinnego/pedagogicznego jest bardzo szeroki                                                                                                                                          
i obejmuje różne formy pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym. 

Interwencja kryzysowa to zespół działań zmierzających do szybkiego 
opanowania kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy 
własnych środków i możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, 
fizyczną, medyczną, bytową i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia 
schronienia lub – w przypadku dzieci – niezwłocznego zapewnienia opieki. 
Mają służyć przywróceniu względnego stanu równowagi. Interwencja kryzy-
sowa poprzedza dalsze działania o charakterze poradniczym lub terapeutycz-
nym, których celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów będących podłożem 
zaistniałego kryzysu. Cechą charakterystyczną interwencji jest jej reaktywność 
– jest podejmowana najczęściej, gdy pojawia się nagła potrzeba działania. In-
terwencja jest ze swej natury incydentalna i dynamiczna – wiąże się z dużą 
szybkością i intensywnością działania.4

Poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom/rodzinom winno być 
realizowane zgodnie z podstawowymi zasadami, które zapewniają klientowi 
fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych zali-
czyć należy:
– bezpłatność – klient otrzymuje usługę niezależnie od posiadanych środków 

finansowych, bez względu na jego dochód i status materialny, bez koniecz-
ności ponoszenia jakichkolwiek opłat, np. administracyjnych, itp.,

–  poufność – konsultacje prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej 
poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia poradnictwa 
jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowoła-
nych. Jednocześnie klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady 
poufności w przypadku konieczności przekazania informacji o prowadzonej 
sprawie uprawnionym organom (prokuratura, sąd, policja),

– profesjonalizm – konsultacje prowadzą specjaliści, osoby kompetentne,                    
o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rzetel-
ną i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnieniem 
możliwości percepcyjnych klienta, 

– etyka – u podstaw poradnictwa leży pełne poszanowanie klienta, jego god-
ności i autonomii, niezależnie od wartości czy metodologii stosowanej przez 

4  M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2012, s. 6-7.
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profesjonalistę; w trakcie współpracy nad poszukiwaniem możliwie najlep-
szych rozwiązań problemu, prowadzący poradnictwo uwzględnia niezależ-
ność klienta i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji,

–  dostępność – każdemu klientowi zgłaszającemu chęć skorzystania z porad-
nictwa, udzielane jest ono w możliwie najkrótszym terminie, a w przypadku 
kryzysu zagrażającego zdrowiu lub życiu – w trybie interwencyjnym.5

Aby zminimalizować skutki negatywnych oddziaływań na rodzinę oraz 
przeciwdziałać wszelkim dysfunkcjom i problemom wynikającym z przemian 
społecznych należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia dostępności 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w szczególności dla klientów ma-
łych gmin i miast do 20 tys. mieszkańców. Do tego konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej ilości kadry specjalistów i środków finansowych na ten cel. Do-
brym rozwiązaniem może być tu wykorzystanie funduszy unijnych.

Bibliografia:

M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2012.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5  M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2012, s. 18.
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STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH ĽUDÍ 
V POĽSKU

MarceliNa Puk

ABSTRAKT:

Starší ľudia potrebujú v mnohých prípadoch pre svoj zhoršený zdravotný stav 
pomoc a ochranu. Potrebujú starostlivosť a podporu. Starých ľudí pribúda. Spo-
ločnosť starne. Stále viac starých ľudí potrebuje pomoc. Prvoradá má byť domá-
ca starostlivosť, hovoria odborníci na starostlivosť o chorých či postihnutých 
seniorov. Kým to ide, domáce opatrovanie je lepšie. Keď to rodina z nejakých 
dôvodov nezvláda, nastupujú zariadenia sociálnej starostlivosti.

Kľúčové slová: chorí, senior, starostlivosť, terapie

PODSUMOWANIE:

Zabezpieczenie osób starszych w Polsce na przykładzie powiatu kolbuszowskie-
go.Starsi ludzie potrzebują pomocy i ochrony w wielu przypadkach ze względu 
na zły stan zdrowia. Potrzebują opieki i wsparcia. Nadchodzą starzy ludzie. Fir-
ma się starzeje. Coraz więcej starszych osób potrzebuje pomocy. Opieka domo-
wa powinna być domowa, eksperci mówią o opiece nad chorymi lub niepełno-
sprawnymi seniorami. Czyniąc to, opieka domowa jest lepsza. Kiedy rodzina nie 
zdoła tego zrobić z jakiegoś powodu, przychodzą placówki opieki społecznej.

Słowa kluczowe: chory, senior, opieka, terapia

Osoby starsze, to grupa społeczeństwa, która wymaga wielospecja-                                                                                   
listycznego wsparcia i pomocy w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, miesz-                                                                                              
kaniowych i społecznych. Starość jest naturalnym etapem życia człowieka,                                                                                 
nieubłagalną koleją rzeczy, która dotyka każdego, bez względu na płeć, wiek                
i statut społeczny. Wraz z wiekiem rośnie zależność ludzi starszych od młod-
szego pokolenia. Zazwyczaj jest to zależność: psychiczna, emocjonalna, funk-
cjonalna, a także ekonomiczna.

Zatem bardzo ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych                   
odgrywają instytucje powołane do opieki i pomocy osobom starszym w środo-
wiskach lokalnych. 
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W powiecie kolbuszowskim znajdują się takie placówki jak: 
– Dom Pomocy Społecznej Caritas im Ks. Wojciecha Borowiusza dla osób 

w podeszłym wieku
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– Popołudniowy Klub Seniorek pod nazwą „Klub Starszych Nastolatek”
– Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

Chciałabym teraz omówić pokrótce działalność każdej z wymienionych 
placówek.

Zacznę od prężnie działającego Domu Pomocy Społecznej Caritas im 
Ks. Wojciecha Borowiusza dla osób w podeszłym wieku. Posiada on 60 miejsc 
i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku obojga płci, których stan zdro-
wia wymaga stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Budynek jest pozbawiony 
barier architektonicznych, a więc dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i re-                                  
ligijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na po-                                                                                                             
ziomie obowiązującego standardu. Szczególna rolę w pracy spełnia personel 
opiekuńczo-terapeutyczny. Każdy mieszkaniec może liczyć na pomoc w pod-
stawowych czynnościach życiowych jak: wykonywanie toalety, ubieranie, 
karmienie, kąpiel. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzin-
ny. Bardzo istotną rolę w życiu mieszkańców odgrywają pracownicy socjal-
ni. Świadczą usługi, które obejmują pomoc w sprawach życia codziennego, 
nawiązywanie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w sprawach osobistych. 
Wspierają nowoprzybyłych mieszkańców, są dla nich mediatorami w sprawach 
problemowych, załatwiają sprawy urzędowe mieszkańców poprzez współpracę 
z instytucjami publicznymi. Nad dobrą kondycją psychiczną czuwa psycholog, 
który wspiera mieszkańców w ich trudnych sytuacjach życiowych. Dom jest 
w pełni przygotowany, aby świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców                                                              
na naprawdę wysokim poziomie.

Podopieczni mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne takie 
jak: stołówka, sala terapii zajęciowej, świetlica z telewizorem, biblioteka, po-
kój dziennego pobytu, pokój gościnny, kaplica, ośrodek rehabilitacyjny. W tym 
ośrodku jednym z ważniejszych zadań jest aktywizacja mieszkańców. Ma ona 
na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkań-
ców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Pracownicy domu w swojej 
codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców dodaje sił                                                                                                                                            
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do walki z chorobą i poprawia samopoczucie. W omawianym przeze mnie 
domu występują następujące formy terapii zajęciowej:

Arteterapia- malowanie, rysowanie, wykonywanie wyrobów z różnych mas 
plastycznych, wykonywanie kwiatów z różnego tworzywa, a także wy-
konywanie rekwizytów do przedstawień i ozdób świątecznych

 Muzykoterapia- wspólne śpiewanie przy akompaniamencie ludowych muzy-
ków, te zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców

Biblioterapia- bierna, gdy podopieczni słuchają czytanej głośno książki lub 
czynny gdy sami wybierają sobie odpowiednią literaturę i czytają w bi-
bliotece lub na świetlicy.

Zajęcia kulinarne- uczestnicy uczą się przygotowywania potraw, posługiwa-
nia się sprzętem gospodarstwa domowego, zachowywania przy stole, 
zaradności i samodzielności.

Ergoterapia- podopieczni wykonują różne rodzaje pracy jako formę terapii np. 
praca w ogrodzie

Gry stolikowe- uczestnicy grają w karty, warcaby, gry planszowe

Proponowane formy pracy są dostosowane indywidualnie do każdego 
mieszkańca.

Nieodłączną częścią życia mieszkańców są wszelkiego rodzaju impre-
zy- zarówno o charakterze kulturalnym jak i czysto rozrywkowym. Bardzo 
ważnymi i nieodzownymi elementami działalności tego domu są zabawy oko-
licznościowe, związane z karnawałem, dniem wiosny, Bożym Narodzeniem, 
imieninami mieszkańców, mają one bowiem charakter integrujący. 

Kolejną placówką, której działalność chciałabym przedstawić jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej. W swoim programie pomocowym zakłada on 
wsparcie dla potrzebujących seniorów. Są nimi osoby samotne, które z powodu 
wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych, a są jej pozba-
wione. Usługi opiekuńcze obejmują:
–  pomoc w codziennych zajęciach - takich jak dokonywanie zakupów, wyno-

szenie śmieci, bieżące sprzątanie, gotowanie, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, 

– podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności, 
– opiekę higieniczną, pielęgnacyjną - mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie 

łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn                    
i odparzeń, karmienie 

– w miarę możliwości zapewnienie kontaktów otoczeniem, współpracę z ro-
dziną, 
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– specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna i usprawnia-
nie zaburzonych funkcji organizmu, świadczone przez pielęgniarki i rehabi-
litantów. 

Powyższe Usługi opiekuńcze przyznawane są od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 w ilości od 1 do 2 godzin dziennie. 
Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego, 
dostosowany do możliwości podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym. 
Dokumenty wymagane w tym ośrodku są następujące:
1.  wniosek złożony przez zainteresowanego lub pracownika socjalnego o obję-

ciu pomocą, z określeniem ilości godzin,
2.  zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za świadczone usługi,
3.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada),
4. dochody rodziny: zaświadczenie o zarobkach netto wszystkich członków 

rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku 
mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur,

5.  oświadczenie o stanie majątkowym, 
6. dowód osobisty

Następną instytucją, o której warto wspomnieć jest Klub Seniorek pod 
nazwą „Klub Starszych Nastolatek”. Myślę, że powołanie do życia tego typu 
stowarzyszenia jest bardzo dobrym pomysłem, umilającym życie osobom                                                                                                                                           
w starszym wieku. W Kolbuszowej klub ten działa przy Miejskim Domu 
Kultury. W jego skład wchodzi ponad 20 pań, które pracowały wcześniej 
jako księgowe, pielęgniarki, farmaceutki i nauczycielki, a teraz spotykają się                                                                                                                           
w każdy poniedziałek, by miło spędzić czas. Podczas rozmów z członkinia-
mi dowiedziałam się, czym dla nich są chwilę spędzone w klubie. „Starsze 
Nastolatki” zgodnie stwierdziły, że od momentu gdy dołączyły do tej inicja-
tywy stały się bardziej odważne i pełne optymizmu. Nie myślą o swoich kłopo-
tach. Na spotkaniach cieszą się swoją obecnością i pomagają sobie nawzajem.                                      
Jak podkreślają panie jest to dobra okazja do wyjścia z domu i oderwania się 
od codziennego życia. Jest to również dobry pretekst do zadbania o siebie, bo 
przecież żeby wyjść do klubu na spotkanie kobiety muszą ładnie wyglądać, 
odpowiednio się ubrać i umalować. Poza tym, jak opuszczą chociaż jedno spo-
tkanie przestają wiedzieć co się w „świecie” dzieje. 

 Spotkania mają różną tematykę. Raz jest to degustacja potraw- dań 
z kuchni regionalnej i światowej przygotowanych wcześniej w domu. Często 
panie wymieniają się wtedy przepisami ciast i potraw. Innym razem wieczo-
rek poetycki. Czasami na spotkania zapraszani są goście, przyjacielem klubu 
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jest m.in. redaktor rzeszowskiej telewizji Jerzy Dynia. Zawsze podczas tego 
typu spotkań członkinie klubu plotkują, śmieją się i nigdy nie brakuje przy 
tym pysznej herbatki. Najnowszą formą działalności, którą podjęły kobiety jest                                                                                                                                            
aerobik, inicjatywa ta cieszy się już dużą popularnością, wszystkie panie ćwi-
czą z zapałem i energią. Jednak obiecały, że i na tej działalności nie poprze-
staną, marzą im się bowiem wspólne wyjazdy np. do teatru lub na wycieczki 
krajoznawcze, jestem pewna że z tym optymistycznym podejściem uda im się 
to osiągnąć już w najbliższym czasie. 

Spotkania w klubie sprawiają, że panie chociaż przez chwilę nie myślą 
o nadmiarze wolnego czasu, chorobie czy samotności, a cieszą się życiem i 
wzajemną obecnością. 

Teraz przejdę do omówienia instytucji, która zapewnia opiekę osobom 
starszym, walczącym z ciężkimi, przewlekłymi chorobami. Jest nią Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy w Kolbuszowej. Zadaniem ośrodka jest okresowe obję-
cie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacją leczenia świadcze-
niobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie 
szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub 
intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitali-
zacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność 
fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność 
stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, po-
winni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów pacjent przebywający                                   
w zakładzie realizującym całodobowo gwarantowane świadczenia pielęgnacyj-
ne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ponosi koszty wyżywienia 
i zakwaterowania poprzez uiszczenie ustawowo określonej opłaty odpowiada-
jącej 250 % najniższej emerytury, która jednocześnie nie może być wyższa ani-
żeli 70 % miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej. 

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: 
–  lekarz specjalista chorób wewnętrznych
–  lekarz specjalista reumatolog
–  lekarz specjalista geriatra
–  21 pielęgniarek
–  4 fizjoterapeutów
–  technik terapii zajęciowej
–  psycholog
–  logopeda
–  lekarze konsultanci z różnych dziedzin

Starostlivosť o starých ľudí v Poľsku
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Cele stawiane są przed zespołem lekarskim niniejszego ośrodka są                    
następujące:
–  przywrócenie lepszego stanu zdrowia seniora w określonym przedziale cza-

sy, a jeżeli jest to niemożliwe ze względu na nieuleczalność choroby, popra-
wa stanu funkcjonalno- czynnościowego;

– spowolnienie rozwoju przewlekłych procesów chorobowych oraz zapo-
bieganie ich zaostrzeniom, tak aby umożliwić późniejsze funkcjonowanie                         
w środowisku domowym;

– poprawa komfortu życia w przypadku schorzeń nieuleczalnych, postępu-
jących;

– ustalenie stopnia nieodwracalności chorób przewlekłych;
– edukacja chorych, ich rodzin i opiekunów dotycząca postępowania wobec 

choroby u pacjenta w starszym wieku.

Powiat kolbuszowski posiada kilka ośrodków, które wspierają osoby 
starsze, a jego władze wciąż starają się, aby tego typu placówek było jak naj-
więcej . Mam nadzieje że losy osób w podeszłym wieku nie będą obojętne 
mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego i w najbliższym czasie zabezpiecze-
nie osób starszych zostanie jeszcze bardziej udoskonalone. A najlepszą zachętą                 
do tego będą słowa Jana Pawła II „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk 
biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak 
żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na sto-
le, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

Źródła:

http://dpscmolas.pl/
http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.mgops.kolbuszowa.pl/
http://www.szpital.kolbuszowa.pl/
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FORMY CHARITATÍVNEJ PRÁCE 
V SOCIÁLNEJ OBLASTI

karoliNa PsoNka

Abstrakt: 

Príspevok sa zameriava na charitatívna cinnosť a jej rôzne formy v sociálnej 
oblasti. Čoraz častejšie sa stretávame s pomocou prostredníctvom charity, či 
Červeného Kríža. Charita býva väcšinou spájaná s náboženstvom, najmä v mi-
nulosti sa charita chápala ako aktivita, motivovaná vierou a náboženskou morál-
kou. Rozlišujeme rôzne formy charitatívnej činnosti - pomoc chorým, hospicová 
starostlivosť, pomoc ľudom bez domova, pomoc sociálne vylúčeným, napr. väz-
nom, starostlivosť o telesne postihnutých, finančná pomoc a pod. - podľa toho, 
na ktorú skupinu ľudí je zameraná. 

Kľúčové slová: charita, chorí, sociálna práca.

Podsumowanie:

Formy pracy charytatywnej w sferze społecznej. Wkład koncentruje się na dzia-
łalności charytatywnej i jej różnych formach w dziedzinie społecznej. Coraz czę-
ściej spotykamy się z organizacjami charytatywnymi lub Czerwonym Krzyżem. 
Miłość najczęściej kojarzy się z religią, zwłaszcza w przeszłości, miłość była ro-
zumiana jako działalność motywowana wiarą i religijną moralnością. Rozróżnia-
my różne formy działalności charytatywnej - pomoc chorym, opiekę hospicyjną, 
pomoc osobom bezdomnym, pomoc w wykluczeniu społecznym, więźniowie, 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc finansowa i tak dalej. - w zależ-
ności od grupy docelowej.

Słowa kluczowe: dobroczynność, choroba, praca socjalna.

Obecnie coraz częściej można usłyszeć o pomocy charytatywnej jako 
zjawisku, które stało się modne. Promują go zarówno media, jak i szko-
ły.                 Tak naprawdę nie jest on jednak niczym nowym. W naszą kulturę 
wpisał się już dość dawno, jednak wówczas kiedy się kształtował nazywano go 
nieco inaczej. Samo słowo charytatywnie dla Polaków jest stosunkowo nowe. 
Jego korzenie wywodzą się z pracy społecznej, kiedy ludzi działających w ten 
sposób określono mianem wolontariuszy.1 W Polsce wolontariat jest znany już                                                                                                                                   

1 Firlej, M. Jak zaangażować wolontariusza, Warszawa 2002, s. 9.
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od kilku wieków i w tym okresie przybierał różne postacie i nazwy. Przytacza-
jąc stanowisko A. Podgóreckiego należy powiedzieć, że dokonuje on porówna-
nia współczesnych wolontariuszy do dawnej polskiej inteligencji, która także 
służyła bezinteresownie naszemu krajowi. Obecnie działanie wolontariuszy 
stało się bardziej zorganizowane.2 

Charytatywność w Polsce, we współczesnym tego słowa rozumieniu, 
funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1993 po-
wstało w Warszawie Centrum Wolontariatu, była to pierwsza tego typu pla-
cówka w Polsce. W tym czasie istniały już pewne podstawy funkcjonowania 
wolontariatu, szczególnie zatrudnienia wolontariuszy. Prawie wszystkie aspek-
ty zostały uregulowane wprost lub za pomocą przepisów regulujących stosun-
ki pracownicze lub zlecenia.3 „Obecnie termin wolontariat stosowany jest na 
określenie dobrowolnej, ochotniczej i świadomej pracy stałej lub okazjonalnej 
na rzecz innych (nie licząc rodziny, przyjaciół i znajomych)”.4

Do głównych form działalności pomocy charytatywnej w Polsce zali-
czamy: 
1. Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humani-

tarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża                               
i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej 
w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, pro-
wadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem 
idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości między-
narodowego prawa konfliktów zbrojnych. PCK świadczy opiekę socjalną na 
różnych płaszczyznach. Główne z nich to: 

 –  dożywianie,
 –  pomoc doraźna,
 – opieka nad chorymi oraz starszymi ludźmi w domu,
 – prowadzenie ośrodków,
 – pomoc uchodźcom przebywającym w Polsce.5

2 Podgórecki, A. Wolontariat, [w:] O etyce służb społecznych, W. Kaczyńska (red.), Warszawa 
1998, s. 32.

3 Gluziński, A. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2005,              
s. 86.

4 Kanios, A. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin 2008, s. 46.
5 https://www.pck.pl/ (dostęp on-line dn.: 26.06.2018 r.)
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2. Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających 
w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopa-
tu Polski. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episko- 
patu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się do tradycji 
pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość 
prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. 
Caritas Polska koordynuje pracę Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych                                    
w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationa-
lis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej                                                                                                        
i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzie-
ciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela 
również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść 
naturalnych poza granicami Polski. Początki działalności Caritas w Polsce 
to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. 
Szybko jednak zmieniła swoją strategię zajęła się udzielaniem pomocy cha-
rytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. 
Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Sta-
cje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opie-
kuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy 
Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci 
i osób w podeszłym wieku, itp. W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w 
Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych za-
równo na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku 
dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna 
Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja 
na odległość).6 

3. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest największą pozarzą-
dową organizacją charytatywną w Polsce, która ratuje życie wyposażając 
publiczne szpitale dziecięce w wysoce specjalistyczny, nowoczesny sprzęt 
medyczny. Fundacja WOŚP kupuje sprzęt dla oddziałów kardiochirurgicz-
nych, neonatologicznych, onkologicznych, nefrologicznych, a także oddzia-
łów dzieci młodszych i intensywnej terapii.7 

6 http://caritas.pl/ (dostęp on-line dn.: 26.06.2018 r.)
7 https://www.wosp.org.pl/ (dostęp on-line dn.: 26.06.2018 r.)
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MOŽNOSTI PROFESIONÁLNEJ AKTIVÁCIE ĽUDÍ 
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

agata Jakiela

ABSTRAKT:

Stretli ste sa už niekedy s mentálne postihnutým jedincom? Strávili ste s ním 
nejaký čas? Ak áno, určite viete, že znížená intelektová úroveň týchto ľudí nie je 
prekážkou pre vytvorenie normálnych ľudských vzťahov nielen medzi mentálne 
postihnutými, ale aj medzi ostatnými a nimi. Ako keby láska, cit, spolupatrično-
sť, priateľstvá a iné pozitívne črty kompenzovali ich intelektovú nedostatočnosť. 
Svoju lásku a náklonnosť vedia nielen prežívať, ale aj prejavovať. Aj človek                     
s mentálnym postihnutím má svoje jedinečné hodnoty. 

Kľúčové slová: dysfunkcia, intelekt, mentálne postihnutie, sociálny pracovník

STRESZCZENIE: 

Możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną-
Czy kiedykolwiek spotkałeś osoby upośledzone umysłowo? Czy spędziłeś z nim 
trochę czasu? Jeśli tak, to na pewno wiesz, że obniżony poziom intelektualny 
tych ludzi nie jest przeszkodą w tworzeniu normalnych relacji międzyludzkich 
nie tylko wśród osób upośledzonych umysłowo, ale także między nimi. Jakby 
miłość, emocje, współczucie, przyjaźń i inne pozytywne cechy kompensowały 
ich intelektualną niewydolność. Ich miłość i uczucia mogą nie tylko przetrwać, 
ale także przejawić się. Nawet osoba z upośledzeniem umysłowym ma swoje 
wyjątkowe wartości.

Słowa kluczowe: dysfunkcja, intelekt, upośledzenie umysłowe, pracownik socjalny

Osoby o nietypowym rozwoju, mające trudności z samorealizacją żyją 
na całym świecie, w różnych środowiskach, kulturach, krajach. Ich liczba wciąż 
rośnie, co jest swego rodzaju paradoksem współczesnych czasów. Cywilizacja 
oprócz postępu niesie bowiem ze sobą zwiększenie liczby ludzi, którzy nie są 
w stanie samodzielnie funkcjonować, rozwiązywać problemy i stawiać czoło 
trudnościom życia codziennego. Należy zatem zrobić wszystko, aby pomimo 
różnych dysfunkcji osoby niepełnosprawne, w tym intelektualnie znalazły sens 
życia, czuły się potrzebne i spełniały się w życiu osobistym i zawodowym.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy aktywizacja zawodowa 
jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji, polegającego na udzielaniu osobie 
z niepełnosprawnością takich usług jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie                 



Pedagogické diskusie 2/2018

78

zawodowe i zatrudnienie, aby umożliwić jej uzyskanie i utrzymanie odpowied-
niej pracy, a przez to integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne.1 
Zatem podstawowym celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osób 
upośledzonych umysłowo do podjęcia pracy. Większość niepełnosprawnych 
pomimo swoich rożnych deficytów zachowuje określone zdolności i dys-
pozycje, które po zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu stają się 
podstawą do podjęcia szkolenia zawodowego, a następnie pracy zawodowej. 
Prawie żadna praca nie wymaga od osoby, która ją wykonuje zaangażowan-
ia wszystkich jej sprawności, zarówno fizycznych, psychicznych (w tym in-
telektualnych) jak i społecznych.2 W związku z czym nawet osoby, które są 
upośledzone umysłowo po uprzednim przygotowaniu mogą poradzić sobie                                       
z wykonywaniem pracy zawodowej. 

Warunkiem otrzymania odpowiedniej pracy jest edukacja, będąca klu-
czowym elementem dla dróg zawodowych młodych osób z niepełnospraw- 
nościami.3 W całokształcie przygotowania zawodowego dzieci i młodzieży                        
upośledzonej umysłowo wyróżnić można trzy okresy: 
– preorientację zawodową prowadzoną w klasach początkowych szkoły pod-

stawowej; 
– orientację zawodową prowadzoną w klasach starszych szkół podstawowych; 
– naukę zawodu w szkołach zawodowych specjalnych i w klasach specjalnych 

przy szkołach zawodowych.4 

Po odbyciu stosownego przygotowania rehabilitacja i aktywizacja za- 
wodowa może odbywać się w warsztatach terapii zajęciowej, centrach i klu-
bach integracji społecznej, zakładach pracy, w tym pracy chronionej, specjalnie 
wydzielonych miejscach pracy w zakładzie lub stanowić element samozatrud-
nienia.5

1 T. Majewski, MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych - niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego 
Rady Europy” 1997, nr 4, s. 32

2  T. Majewski, MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych - niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego 
Rady Europy” 1997, nr 4, s. 40.

3 E. Giermanowska, Praca zawodowa, w: R. J. Kijak (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle 
dorosłości, Kraków 2012, s. 159.

4 J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, w: W. Dykcik (red.), 
Pedagogika specjalna, Poznań 1998, s. 127.

5 M. Garbat, Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku, 
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, nr 4, s. 68.
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W hierarchii form mających za zadanie pomóc osobom niepełnospraw-
nym znaleźć zatrudnienie warsztaty są pierwszym etapem na drodze do pracy. 
Mogą one być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne 
podmioty. Natomiast koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfi-
nansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.6 Warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym rehabilitację 
zawodową w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia. Bazują w tym zakresie na indywidualnych 
programach przygotowania do pracy. Programy te określają formy i metody 
rehabilitacji oraz jej planowane efekty. Uczestnicy warsztatów biorą udział                         
w różnorodnych zajęciach prowadzonych w ramach pracowni np.: kulinarnej, 
ceramicznej, plastycznej czy fotograficznej. Działania w pracowniach są wspo-
magane przez szeroko pojętą rehabilitację ruchową, terapię muzyczną i psy-
chologiczną. Zapewnia to uczestnikom szansę sprawdzenia się w różnych ży-
ciowych sytuacjach i rozwijania codziennej, osobistej zaradności. Założeniem 
warsztatów jest zdobywanie i pogłębianie wszelkich sprawności i umiejętności 
związanych z podejmowaniem pracy. 

Kolejną formą aktywizacji zawodowej są centra i kluby integracji spo-
łecznej. Centra i kluby prowadzą zajęcia ułatwiające potencjalnym pracowni-
kom nabywanie umiejętności zawodowych, uczą zaspokajania potrzeb, zwłasz-
cza przez ukazywanie możliwości osiągania z pracy wymiernych dochodów.  
W czasie zajęć, osoby niepełnosprawne kształcą te umiejętności, które pozwa-
lają im na podejmowanie ról społecznych, przede wszystkim zawodowych. 
Uczą się także, co jest niezwykle ważne w przypadku osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, gospodarowania posiadanymi środkami. Dzięki działalno-
ści centrów nastawionych na przełamywanie barier społecznego wykluczenia, 
korzystający z nich ludzie mogą próbować przeciwstawiać się ograniczaniu                                  
im uczestnictwa w życiu zawodowym.

Instytucją przystosowaną do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną są także zakłady pracy chronionej. Do głównych celów funk-
cjonowania tych przedsiębiorstw należy nie tylko wypracowanie zysku, jak 
w każdej firmie, ale także aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby 
sobie na otwartym rynku pracy. Zakład musi być odpowiednio przystosowany,                                                                            
mieć prawidłowo przygotowane stanowiska pracy, pomieszczenia higieniczno 

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 10b, pkt. 1, 2. 
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- sanitarne oraz ciągi komunikacyjne. Wszystkie bowiem użytkowane przez                                                                                                                                        
zakład pomieszczenia muszą uwzględniać specyfikę pracy osób niepełno-
sprawnych stanowiąc element strategii prowadzonej przez tego typu instytucje. 
System zatrudniania chronionego funkcjonuje poza konkurencyjnym rynkiem 
pracy, a jego dotychczasowa uprzywilejowana rola coraz bardziej się ogranicza. 
Zgodnie bowiem z zasadami antydyskryminacyjnymi, osoba niepełnosprawna 
ubiegająca się o pracę powinna być traktowana tak samo jak jej zdrowy kolega. 
Toteż zakłady pracy chronionej stają się uzupełnieniem form wspierania pra-
cowników przed rozpoczęciem przez nich integracji społecznej w tym również 
zawodowej.

Osoby niepełnosprawne mogą być także zatrudnione w ramach pracy 
nakładczej (chałupnictwo). Jest to praca bez specjalnych rygorów co do czasu               
i miejsca jej wykonywania. Nakładca wykonuje ją zwykle w dowolnym czasie 
i poza zakładem pracy, na ogół we własnym mieszkaniu, gdzie w wykonaniu 
zadań zawodowych mogą mu pomagać członkowie rodziny. Zatrudnienie na-
kładcze ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku tych osób niepełno-
sprawnych, które wymagają pomocy i opieki innych osób oraz które, ze wzglę-
du na stopień niepełnosprawności, mają trudności w dojazdach do pracy.

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną stanowi ważny element 
prowadzonej rehabilitacji. Najważniejszą rolę odgrywa możliwość działania                 
i rozwoju. Praca wykonywana przez osoby niepełnosprawne stanowi dla nich 
poważny czynnik terapeutyczno-usprawniający.7 

W Polsce żyje 5,5 mln. osób niepełnosprawnych. Pracuje niespełna 500 
tys. W krajach Europy Zachodniej pracuje co drugi niepełnosprawny. Około 
10% ludności świata jest dotknięta problemem niepełnosprawności. Wszystkie 
badania kondycji finansowej społeczeństwa wskazują, że w Polsce niepełno-
sprawność jest jedną z podstawowych przyczyn ubóstwa.8 Osoby niepełno-
sprawne podobnie jak chore mają ograniczony dostęp do dóbr i usług umoż-
liwiających pełny udział w życiu społecznym, zwłaszcza na wsi i w małych 
miejscowościach. Dzisiejszy świat na wiele sposobów degraduje ludzi nie-
przystających do obowiązującego obrazu człowieka sukcesu - zdolnego, am-
bitnego, zdrowego, kompetentnego i dyspozycyjnego. W większości mają oni 
bardzo trudny start życiowy, a ich szanse na zdobycie dobrego wykształcenia                        
i wysokiego statusu materialnego i społecznego są bardzo małe.

7 M. Rosińska, M. Woźniakowska, J. Wiśniewska, Możliwości zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, http://www.soswsierpc.pl/publikacje/publikacja1.pdf, (17.05.2018).

8 M. Rosińska, M. Woźniakowska, J. Wiśniewska, Możliwości zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, http://www.soswsierpc.pl/publikacje/publikacja1.pdf, (17.05.2018).
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Možnosti profesionálnej aktivácie ľudí s mentálnym postihnutím

Należy podkreślić, że wartość pracy w życiu człowieka jest nieocenio-
na, dlatego stanowi jeden z podstawowych elementów rehabilitacji. Aktywność 
zawodowa nie tylko daje wynagrodzenie materialne, które zaspokaja potrzeby 
bytowe, ale ma wpływ na kształtowanie się psychiki, rozwój osobowości i bieg 
życia niepełnosprawnych intelektualnie.9 Często zdarza się, że to właśnie praca 
stanowi sens egzystencji tych osób.

Normalnym jest, że ludzie różnią się między sobą pod względem fizycz-
nym, ale także intelektualnym. Pośród wszystkich jednostek są osoby, które 
osiągają wysoki poziom ilorazu inteligencji, ale są również takie, które znaj-
dują się poniżej przyjętej granicy. Warto pamiętać, że wszyscy są równi, mają 
takie same prawa i potrzeby. Każdy pragnie być szanowanym i akceptowanym 
bez względu na swoją odmienność czy różnego rodzaju deficyty, bowiem wy-
gląd i inteligencja nie warunkują wartości człowieka. 

Będąc przez dwa lata wolontariuszem na Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Stalowej Woli miałam okazję zobaczyć, jak osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie traktują swoją pracę. Ich zaangażowanie, wytrwałość i cierpliwość, 
a przy tym pełen profesjonalizm okazały się dla mnie czymś zaskakującym. 
Uczestnicy warsztatów wykonywali wiele różnych, wspaniałych ozdób i de-
koracji dostosowanych do aktualnych wydarzeń. Tak naprawdę to ja mogłam 
się wiele nauczyć od nich, a nie tylko oni ode mnie. Osoby niepełnosprawne                                                               
intelektualnie tak samo jak osoby pełnosprawne posiadają potencjał i zapał                                 
do podejmowania nowych działań, warto więc dać im szansę i możliwość roz-
wijania swoich pasji i talentów. 

W celu zwiększenia szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie korzystne byłoby podjęcie następujących działań: zmiany w przepisach 
prawnych, rozwój sieci warsztatów terapii zajęciowej, zatrudnienie wspoma-
gane, kursy i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, kampanie 
społeczne oraz stworzenie rządowego programu wsparcia dla tych osób.

9 M. Ziębikiewicz, Rehabilitacja zawodowa i społeczna, http://www.niepelnosprawni.kosza 
lin.pl/component/-content/article/3-artykuy/156-rehabilitacja-zawodowa-i-spoeczna, 
(17.05.2017).
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Špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny v Poľsku

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO 
PRE RODINY V POĽSKU

MarceliNa Puk

ABSTRAKT: 

Hlavnou témou príspevku je sociálne poradenstvo a jeho možnosti využitia pri 
práci s problemovými rodinami. Špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny 
má nezastupiteľnú rolu. Pomáha rodinám eliminovať ich problémy z hľadiska 
sociálneho. Odborne zastrešuje ich riešenia. Nech je problém akokoľvek ťažký, 
v spolupráci so sociálnym pracovníkom sa dá riešiť, ale len za predpokladu oboj-
strannej spolupráce. Len máloktorá z rodín sa vie orientovať v spleti právnych 
noriem a dokáže si pomôcť v tejto pre ňu neraz bezvýchodiskovej situácií. Vy-
tvára sa nám tak priestor pre sociálne poradenstvo.

Kľúčové slová: dieťa, rodina, sociálne poradenstvo, terapia

Streszczenie: 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce. Głównym tematem tego wkładu 
jest poradnictwo społeczne i jego wykorzystanie w pracy z problemowymi rodzi-
nami. Specjalistyczne porady społeczne dla rodzin odgrywają niezastąpioną rolę. 
Pomaga rodzinom w eliminowaniu ich problemów społecznych. Profesjonalnie 
pokrywają swoje rozwiązania. Bez względu na to, jaki problem jest trudny, moż-
na go rozwiązać we współpracy z pracownikiem socjalnym, ale tylko przy zało-
żeniu dwustronnej współpracy. Tylko kilka rodzin zdaje sobie sprawę ze złożo-
ności standardów prawnych i jest w stanie pomóc w tym, na nic, beznadziejnej 
sytuacji. Tworzymy przestrzeń do poradnictwa społecznego.
 

Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, poradnictwo społeczne, terapia

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „porad-
nictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodzi-
ny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz 
problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną”. Moż-
na zatem stwierdzić, że poradnictwo rodzinne/pedagogiczne to działania osoby 
przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współpracy z instytucja-
mi i organizacjami, które zainteresowane są sprawami prawidłowego rozwoju                    
oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny. Zakres poradnictwa rodzinnego/pedagogicznego jest 
bardzo szeroki i obejmuje różne formy pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym.                                                                                                                                        



Pedagogické diskusie 2/2018

84

W ujęciu najogólniejszym pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problema-
tyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności 
w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, proble-
mu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, 
używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Istotą poradnictwa pe-
dagogiczno-rodzinnego jest m.in. dążenie do skorygowania postępowania wy-
chowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwycza-
jach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, itp.

Standardy udzielania poradnictwa specjalistycznego, 
w tym rodzinnego.

Poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom/rodzinom winno być 
realizowane zgodnie z podstawowymi zasadami, które zapewniają klientowi 
fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych zali-
czyć należy: 
– bezpłatność – klient otrzymuje usługę niezależnie od posiadanych środków 

finansowych, bez względu na jego dochód i status materialny, bez koniecz-
ności ponoszenia jakichkolwiek opłat, np. administracyjnych, itp.,

– poufność – konsultacje prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej 
poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia poradnictwa 
jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowoła-
nych. Jednocześnie klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady 
poufności w przypadku konieczności przekazania informacji o prowadzonej 
sprawie uprawnionym organom (prokuratura, sąd, policja),

– profesjonalizm – konsultacje prowadzą specjaliści, osoby kompetentne,                  
o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rze-  
telną i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnie-
niem możliwości percepcyjnych klienta,

– etyka – u podstaw poradnictwa leży pełne poszanowanie klienta, jego god-
ności i autonomii, niezależnie od wartości czy metodologii stosowanej 
przez profesjonalistę; w trakcie współpracy nad poszukiwaniem możliwie 
najlepszych rozwiązań problemu, prowadzący poradnictwo uwzględnia nie-
zależność klienta i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji, 

– dostępność – każdemu klientowi zgłaszającemu chęć skorzystania z porad-
nictwa, udzielane jest ono w możliwie najkrótszym terminie, a w przypadku 
kryzysu zagrażającego zdrowiu lub życiu – w trybie interwencyjnym. 
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Biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, należy udzielić ta-
kiego wsparcia dorosłym członkom rodziny, aby najmłodszym stworzyć 
możliwość dorastania w atmosferze zrozumienia, życzliwości i spokoju, aby                                           
w każdej z rodzin opiekunowie potrafili aktywizować dziecko, reagować                                                                                                                  
na jego problemy, akceptować dzieci i aktywizować je do jak największego 
rozwoju: fizycznego, intelektualnego i społecznego. Prowadzić działania tak 
aby dziecko miało możliwość wychowania się w rodzinie z poszanowaniem 
jego godności, dóbr i potrzeb.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, nie może 
być działalnością wyizolowaną, ponieważ wpisuje się w pewien kontekst                      
sytuacyjny rodziny z dziećmi. Występujące niejednokrotnie skorelowanie trud-
ności bytowych i pozamaterialnych, implikuje kompleksowe podejście do sy-
tuacji rodziny z dziećmi. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny                   
z dziećmi, powinno uwzględniać interdyscyplinarne działania wszystkich                                                                                                                            
specjalistów: pedagoga; psychologa; prawnika, w zależności od potrzeb ro-
dziny. 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi obejmuje:
–  diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier poprzez indywidu-

alny kontakt, spotkania grupowe i rodzinne;
– udzielanie wsparcia, porady/pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 

prawnej.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, dla rodziny z dziećmi, może być 
rozpatrywane w dwóch aspektach:
– jako instytucjonalny system o określonej strukturze organizacyjnej (np. po-

radnia rodzinna);
– jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających 

rodzinom z dziećmi przeżywającym problemy.

Wykonywane jest w siedzibie specjalistów (np. psycholog w MOPS) 
oraz w miejscu zamieszkania rodziny z dziećmi. Istotą porady/pomocy jest 
to, aby przez kontakt osobowy i rozmowę potrzebujący mógł odzyskać lub 
uzyskać możliwość samodzielnego rozwiązywania problemu, podjęcia właści-
wych decyzji, wprowadzenia ich w czyn, korygowania i unikania błędów.

Špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny v Poľsku
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Problemy rodzin z dziećmi rozwiązywane w ramach 
poradnictwa rodzinnego

Ze specjalistycznym poradnictwem rodzinnym, dla rodziny z dziećmi 
wiążą się dwa rodzaje problemów:
1.  Problemy dotyczące zewnętrznych stosunków grupy rodzinnej, jej konflik-

tów z instytucjami i środowiskiem zamieszkania (w takich sytuacjach po-
rady dotyczą spraw związanych z konfliktami sąsiedzkimi, z obowiązkami 
rodzinnymi, szkołą, problemami mieszkaniowymi), spowodowane między 
innymi:
– brakiem umiejętności komunikacji interpersonalnej;
– funkcjonowaniem w rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu/ środków 

odurzających/ substancji psychotropowych/ leków;
– brakiem potrzeby/wzorców monitorowania sytuacji szkolnej dzieci;
– brakiem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konflikto-

wych;
– brakiem umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem lub agresją otocze-

nia zwłaszcza przez dzieci;
– brakiem umiejętności radzenia sobie z agresją własną;
– brakiem wiedzy na temat instytucji pomocowych i innych instytucji z 

dziedziny zdrowia i wychowania;
– brakiem znajomości lub umiejętności stosowania prawa w rozwiązywa-

niu sytuacji trudnych/problemowych związanych z zewnętrznymi sto-
sunkami rodziny.

2. Problemy związane ze stosunkami wewnątrzrodzinnymi, tj.:
a)  związane z relacjami małżeńskimi i partnerskimi rodziców lub opieku-

nów dziecka:
– brakiem właściwej komunikacji z partnerem;
– konfliktami małżeńskimi;
– niedojrzałością emocjonalną osób dorosłych;
– zaburzeniami osobowości i niezdiagnozowaną chorobą psychiczną;
– przemocą w rodzinie;
– brakiem wiedzy na temat uzależnień i sposobów postępowania z oso-

bą uzależnioną od alkoholu/ środków odurzających/ substancji psy-
chotropowych/ leków;

– brakiem wiedzy związanej z regulacją poczęć.
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b)  obejmujące poznawanie i korygowanie relacji w układzie partnerskim               
w zakresie ról rodzicielskich, wspomaganie prawidłowego rozwoju wy-
chowania dzieci. Mogą tu występować problemy związane z:
– zaburzoną komunikacją (brak jasnych i czytelnych komunikatów do-

stosowanych do wieku i poziomu intelektualnego członków rodziny, 
jednostronne wydawanie poleceń, agresywne i głośne rozmowy);

– brakiem wzorców (dziedziczenie negatywnego stylu życia, brak po-
zytywnych przykładów, trudności adaptacyjne, problemy w kontak-
tach z ludźmi);

– brakiem autorytetów (niedojrzałością emocjonalną rodziców - „dziec-
ko rządzi w rodzinie”);

– brakiem właściwych metod wychowawczych (brak lub niewłaściwy 
system nagród i kar, brak konsekwencji w postępowaniu rodziców, 
brak prawidłowej stymulacji);

– brakiem zainteresowania problemami i potrzebami rozwojowymi 
dziecka (brak dbałości o zdrowie, rozwój emocjonalny i intelektual-
ny, brak umiejętności i potrzeby wspólnego spędzania czasu z dziec-
kiem, organizacji czasu wolnego dziecku);

– sytuacji w której znajduje się rodzina, które zwiększają prawdopo-
dobieństwo wystąpienia problemów w zakresie opieki i wychowania 
(np. rodziny rozbite, rodziny łączone przez wielokrotne zawieranie 
związków małżeńskich przez rodziców, itp., młodociane rodziciel-
stwo, samotne rodzicielstwo);

c)  brakiem znajomości lub umiejętności stosowania prawa w rozwiązywa-
niu sytuacji trudnych/problemowych związanych z wewnętrznymi sto-
sunkami rodziny.

Podsumowując należy stwierdzić, że głównym celem usługi w postaci 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi, jest poprawa 
jakości życia rodzinnego oraz relacji w rodzinach osób zwracających się o po-
moc w związku z problemami wyżej wymienionymi problemami.

Špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny v Poľsku



Pedagogické diskusie 2/2018

88

Bibliografia:

Jasnoch M., Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, Warszawa 2011.
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2010.
Ławniczak D., Marszałkowska M., Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinne-

go dla rodziny z dziećmi, Warszawa 2008.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362.



89

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE                 
VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Svetlana Hubková

ABSTRAKT: 

Článok sa zaoberá IKT a ich využitím vo výchovno-vzdelávacom procese.                  
Poukazuje na možné zjednodušenie prístupu k informáciám, podporu eduká-
cie, pomoc v príprave. Technológia má veľký motivačný podtón pri výučbe detí                   
so špeciálnymi potrebami. Rozoberá aj prierez rozvoja prístupu špeciálnej peda-
gogiky k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kľúčové slová: Procesné riadenie. Informačné technológie. Vzdelávanie.

Prehľad vývoja špeciálnej pedagogiky

Špeciálnu pedagogiku môžeme definovať ako vedný odbor, ktorý sa 
zaoberá zákonitosťami výchovy a vzdelávania a rozvojom jedincov, ktorí sú 
znevýhodnení voči väčšinovej populácii v oblasti fyzickej, psychickej alebo 
sociálnej a majú špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, ide teda o vedná 
disciplína zaoberajúca sa teóriou a praxou edukácie jednotlivcov so špeciál-
nymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonitosťami rozvoja, starostlivosti, 
výchovy a vzdelávania ľudí s nejakým druhom postihnutia alebo znevýhod-
nenia, ich socializáciou, a to od ich narodenia do konca života.1 Vzhľadom                         
k prihliadnutiu na zvyšujúci sa nárok na súčasnú populáciu v oblasti výchov-
no-vzdelávacieho procesu sa stávajú informačné a komunikačné technológie 
účinným nástrojom pre rozšírenie prístupu k vzdelaniu a pre aplikáciu nových 
vyučovacích metód.2

Predmetom špeciálnej pedagogiky je skúmanie podstaty a zákonitostí 
výchovy a edukácie jedincov so špeciálnymi potrebami. Cieľom špeciálnej 
pedagogiky je maximálny rozvoj osobnosti jedinca, dosiahnutie maximálnej 
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1 Porov. VAŠEK, Š. 2003. Základy špeciálnej pedagogikľy. Bratislava : Sapientia, 2003, s. 23-35. 
2 Porov. FISCHER, S.; ŠKODA, J. 2003. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se so-

matickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha : Triton. 2003, s. 13. 
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úrovne jeho socializácie a prežitie čo najzmysluplnejšieho života.3 Špeciálna 
pedagogika je pomerne mladá vedná disciplína, za teoretickú disciplínu sa za-
čala považovať až na prelome 19. a 20. storočia.

Prístup k postihnutím deťom a starostlivosť v špecializovaných ústavoch 
sa s rozvojom pedagogickej vedy postupne skvalitnila, už existujúce ústavy 
boli vybavované najrôznejšími pomôckami, čo sa premietlo aj v edukácií. Veľ-
mi včasné zavedenie povinnej školskej dochádzky, poznamenalo i starostlivosť 
o postihnuté deti (napr. v USA povinná školská dochádzka uzákonená až v roku 
1918). Malý počet špecializovaných zariadení nemohol pokryť zo svojich ka-
pacitných možností terénne požiadavky, množstvo detí nemalo špeciálny ser-
vis, ani nechodilo do školy, zostávali bez vzdelávania a socializácie. Situácia 
sa zmenila až v druhej polovici devätnásteho storočia, kedy boli presadzované 
myšlienky veľkého významu vzdelávania handicapovaných detí.4

V roku 1918 po vzniku samostatného československého štátu, rozví-                 
jala a posúvala sa starostlivosti a pozornosť o postihnuté deti - zjazd učite-                                                                                                                 
ľov v roku 1920. Zákon o pomocných školách (1929) - potvrdil povinnosť 
školskej dochádzky aj pre deti tzv. úchylné, avšak vzdelávania schopné. Bolo 
možné zriaďovať tzv. disciplinárne či karne triedy, zriaďované boli aj triedy 
záverečné.5

V roku 1948 bol vydaný zákon o jednotnej škole, zavedená povinná                   
deväťročná dochádzka, pomocná škola premenovaná na školu zvláštnu a pre 
deti s ťažkým postihnutím sa zriadili pri špeciálnych školách tzv. pomocné   
triedy.6

Prelomovou etapou (predovšetkým v zmysle integračného) sa stal rok 
1989.

3 Porov. BLAŽKOVÁ, V. 2011. Úvod do pedagogiky a speciální pedagogiky. Praha : Maurea, 
2011, s. 18. 

4 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018, s.10.

5 Porov. JESENSKÝ, J. 2000. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2000, s.48-63. 

6 NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, Zákon číslo 95 z 21. 
dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). [online]. [cit. 2018.01.02.] 
Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/95/1952 
0101>. 
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Charakteristika zmien vo vývoji špeciálnej pedagogiky

Do polovice 20. storočia sa veľmi pomaly zlepšovali metódy práce                       
s postihnutými, najviac sa to prejavilo u detí s povinnou školskou dochádzkou. 
Určitým zlomom bol rok 1945, kedy sa badateľne zvýšil tlak matiek detí s po-
stihnutím na umiestňovanie ich detí do verejnej starostlivosti.

V roku 1946 bol založený „Detský fond OSN“ - UNICEF (United                     
Nation Childrens Fund), jeho úlohou bolo pomôcť deťom, ktoré boli poško- 
dené vojnou, pomoc sociálneho charakteru a vo vzdelávaní (UNICEF získala  
v roku 1965 Nobelovu cenu mieru).7

Od roku 1945 dochádza veľkému rozvoju špeciálnej výchovy a špe-                 
ciálnej pedagogiky vo všeobecnosti, dochádza k prehodnocovaniu a vnútornej 
diferenciácii organizácií. Všetky zmeny sa pozitívne odrazili v rozhodovaní                    
o zaradení dieťaťa do osobitnej školy. K tejto veľkej zmene prispievajú aj me-
dicínske vedomostí a rozvoj techniky.

Históriu špeciálne-pedagogického prístupu u nás môžeme rozdeliť                      
do štyroch nasledujúcich období:

–  Počiatočné obdobie špeciálne-pedagogického prístupu (druhá polovica 19. 
storočia) - obdobie medzi začiatkom záujmu o liečbu, výchovu a riešenie                          
situácie postihnutých detí a vznikom prvých odborných ústavov pre osoby              
s rôznymi typmi chýb a porúch.

–  Druhé obdobie špeciálne-pedagogického prístupu (2. polovica 19. a začia-
tok 20. storočia - čiastočne sa prekrýva s 1. obdobím). Začiatok 20. st. bol 
dôležitým obdobím pre rozvoj teórie výchovy a vzdelávania postihnutých. 
Veľký dôraz kladený na myšlienku, že dieťa má nárok na vlastné právo, 
detskú svojráznosť a detské hodnoty.

V tomto období nesmieme zabudnúť na meno Jan Mauer (1878 až 
1937), ktorý zaviedol termín nápravná pedagogika (NP). Vedný odbor - mal 
byť protiváhou medicínsky orientovanej pedopatologie a mal tri ciele:

– o pomáhať „abnormálnym“ jedincom k telesnému uzdraveniu,

7 Porov. DETSKÝ FOND. [online]. [cit. 2017.04.07.] Dostupné na internete: <https://
sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%BD_fond_OSN>. 
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– o podnecovať ich vývoj telesným a duševným cvičením,

– o v rámci ich možností ich pripravovať pre praktický život.8

Najvýznamnejšieho a najväčšieho posunu dosiahla nápravná peda- 
gogika v období prvej republiky, a to vo všetkých svojich čiastkových 
zameraniach podľa skupín postihnutých. Na podporu tohto tvrdenie slúži                            
päť zjazdov pre výskum dieťaťa, ktoré sa konali v rokoch 1922 - 1933.9

V tomto období boli položené základy teórie komplexnej rehabilitač-
nej starostlivosti, ale aj tzv. „Koedukácie“ (integrácie) telesne postihnutých 
a zdravých detí a mládeže, podarilo sa poukázať na nutnosť zriadenia škôl 
pri nemocniciach, bola zavedená liečebná telesná výchova, pracovná výcho-
va používaná v rámci komplexnej terapie aj prípravy na povolanie pohybo-
vo postihnutých, publikovali sa prvé metodické príručky tzv. exkurzného 
vyučovania a nápravného písania telesne postihnutých.10

Druhé obdobie sa zameriavala najmä na podrobnejšie spracovávanie  
jednotlivých špeciálne-pedagogických pododborov - podľa typov postihnu-
tia.

– Tretie obdobie (1945 - 1950) - spätosť najmä s menom antropológa Fran-
tiška Štampacha (1895 - 1976). Špecifikoval všeobecnú teóriu pre nápravu 
„vád a chorôb mládeže“. Použil termín sociálna pedagogika, ktorá bola za-
meraná na oblasť ochrany, nápravnej a liečebnej výchovy mládeže telesne, 
duševne a mravne narušenej. Rozlíšil štyri tzv. pracovné súbory. Základným 
princípom aj metódou sociálnej pedagogiky bola reedukácia, ktorú chápal 
ako sociálnu regeneráciu.

– Štvrté obdobie (Od roku 1948) - Prof. MUDr. PhDr. Miloš Sovák (1905 
až 1989) použil v roku 1953 pojem defektológia. Ludvík Edelsberger sa 
pokúsil v roku 1965 zaviesť termín špeciálna pedagogika defektologická. 

  8 PIPEKOVÁ, J. 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. [online]. Brno : Paido, 2006. 
404 s. [cit. 2017.11.07.] Dostupné na internete: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci 
%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika#cite_note-rfr1-2>. 

  9 Porov. TRUBÍNIOVÁ, V. a kolektív. 2007. Predškolská pedagogika, Terminologický a vý-
kladový slovník. Levoča : MTM – Levoča, 2007, s. 634-635. 

10 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018.s.12.
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K definitívnemu zavedeniu pojmu špeciálna pedagogika došlo v roku 1972, 
kedy ju zaviedol Miloš Sovák, ako prvý vedúci katedry špeciálnej pedago-
giky na Univerzite Karlovej. Špeciálne školstvo označil vtedy ako „školstvo 
pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“. Vytvoril základný rámec 
odboru. Ním definovaný základ špeciálne pedagogiky je dodnes platným 
východiskom teórie i praxe.11 12

Špeciálna pedagogika ako pojem sa postupne v histórii vyvíjal a špeci-
fikoval. Označenie špeciálna pedagogika sa u nás ako tak ustálilo v 70. rokoch 
20. storočia. Aj v súčasnej dobe nie je doteraz pomenovanie tohto vedného 
odboru jednotné vo svete, po obsahovej stránke sú však prístupy odborníkov 
veľmi podobné.

Vedy z ktorých špeciálna pedagogika čerpá sa môžu členiť na dve sku-
piny:

vedy hraničné - centrom skúmanie je človek, ale zaoberajú sa ním z iného 
uhla pohľadu - pedagogika, psychológia, sociológia, biológia, medicína                     
a ďalšie .

vedy pomocné - poznatky týchto vied špeciálna pedagogika využíva pri               
stanovovaní svojich cieľov a pri opise jedinca, u ktorého sa má dosiahnuť 
určitého cieľa. Pomocné vedy sa ďalej členia na:

–  vedy normatívne, ktoré popisujú, aký by mal byť jednotlivec (etika,                  
logika, estetika, právo, ...),

– vedy deskriptívnej, ktoré popisujú, aký človek je (patopsychológia, pato-
biológia, sociálna patológia, kybernetika, psycholingvistika, semiotika, 
bionika a ďalšie)13

Špeciálna pedagogika je najviac spätá so všeobecnou pedagogikou a di-                   
daktikou. Ich vzájomný vzťah je daný všeobecným filozofickým princípom 
dialektickej jednoty všeobecného a špeciálneho. Proces špeciálnej výchovy                                                                                                                                    

11 PIPEKOVÁ, J. 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. [online]. Brno : Paido, 
2006. 404 s. [cit. 2017.11.07.] Dostupné na internete: <https://cs.wikipedia.org/wiki/
Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika#cite_note-rfr1-2>. 

12 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018, s.13.

13 Porov. BLAŽKOVÁ, V. 2011. Úvod do pedagogiky a speciální pedagogiky. Praha : Maurea, 
2011, s. 45-61. 
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a vzdelávania nie je možné napĺňať bez dostatočných znalostí odlišnosti vý-   
voja v oblasti fyziológie a patológie, ktoré patria do biologických vied, a štú-
dia psychických špecifík v oblasti spoločenských vied - psychológie, patopsy-
chológie, psychopatológie, sociológie, sociálnej patológie a sociálnej psycho-                   
lógie.

V súčasnosti sa Informačné a komunikačné technológie vyvíjajú rýchlo, 
tento vývoj má samozrejme logický dopad na oblasť výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Z čoho sa následne mení podoba, prostriedky i obsah vzdelávania. 
Pretože práve moderné technológie umožňujú veľmi ľahký a rýchly prístup                   
k informáciám, môžu IKT patriť medzi moderné didaktické pomôcky.

So skratkou IKT sa vo vzdelávaní stretávame veľmi často, v tento pojem 
môže byť zahrnuté všetko, čo umožňuje získavať a spracovávať informácie                                                                                                                                       
a komunikovať. Obsahuje moderné prostriedky didaktickej techniky, didak-
tické programy, lokálne siete a internet, prostredníctvom ktorého sú prístupné 
on-line knižnice, databázy a iné zdroje informácií či videokonferencie apod. 
Multimédiá spájajúce rôzne formy prezentácie. Radíme sem prostriedky mo-
dernej didaktickej audiovizuálnej techniky, napr. televízia, video, CD prehrá-
vač alebo dátový projektor, multimediálne učebné materiály a interaktívne 
elektronické tabule či digitálne kamery, ale aj rôzne formy a prostriedky ko-
munikácie (email). Technológie podporujú edukáciu, pomáhajú v príprave štu-
dentov i pedagógov, uľahčujú archiváciu a aktualizáciu materiálov, preto patria                                                   
k jedným z najdôležitejších nástrojov komunikácie a interakcie. Vychovávate-
lia a pedagógovia môžu využívať technológie k prezentácii učiva, k ďalšiemu 
sebavzdelávanie, ku komunikácii či administratíve.14

Používanie technológií vo vzdelávacom procese zabezpečuje podstatnú 
podporu a skvalitnenie práce pedagógov. Pedagógovia i vychovávatelia môžu 
technológie využívať pri príprave na edukáciu, kedy okrem využitia skenerov 
a kopírovacích strojov, zostavenie pomôcok, pripravovať multimediálne vý-
ukové materiály v elektronickej podobe za pomoci textových a grafických edi-
torov, programov na spracovanie fotografií a videa. Edukáciu prehľadnejšou                                 
a zaujímavejšou pre študentov a súčasne uľahčujúcou prípravu pedagógov ro-
bia rôzne formy projekcie výukových materiálov. V rámci procesu edukácie 
možno technológie využívať formou prezentácií, používaním interaktívnych 

14 Porov. ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. 2009. Učitelé a technologie: Mezi tradičním a moderním 
pojetím. Brno : Paido, 2009, s. 14.
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tabúľ, edukačných programov, prístupom k online testom, umožnením vyhľa-
dávania informácií na internete, a pod. Vytvorené materiály pedagóg môže 
ľahko prispôsobovať a meniť rôznym potrebám žiakov, technológie umožňujú 
rýchlo aktualizovať a jednoducho archivovať, a to vrátane vkladania, ukladania 
odkazov na ďalšie vzdelávacie zdroje v akejkoľvek forme.15 Prostredníctvom 
videokonferencií je možné žiakom sprostredkovať besedy s rôznymi odbor-
níkmi. Komunikácia medzi účastníkmi vzdelávacieho procesu, je oveľa jed-
noduchšia využitím emailu a webových stránok. Pedagógovia môžu využívať 
komunikačné technológie na konzultácie s inými kolegami, na profesijný rast, 
na webových stránkach sú dostupné programy, on-line kurzy.16

Jedným zo zaujímavých nástrojov je e-Learning, ide tu o vzdelávanie 
realizované v elektronickom prostredí, umožňujúce prístup k niektorým mate-
riálom v elektronickej podobe online, študent sa vzdeláva nezávisle na budove 
školy, poskytuje samoštúdium a komunikáciu s ostatnými účastníkmi vzdelá-
vania, dôležité však je aby výučba bola vedená tútorom. Edukácia prebieha ako 
riadené alebo autoregulačné učenie, kedy riadené učenie je ovplyvnené von-
kajšou reguláciou pedagóga a naopak autoregulačné učenie, teda sebariadenie 
je vykonávané samotným študentom. Aby dochádzalo k efektívnemu využitiu                     
a organizácii e-learningu používajú sa tzv. LMS systémy, elektronické systé-
my pre vzdelávanie, ktorých základnými funkciami sú tvorba a správa kurzov,                  
administrácia, riadenie, komunikácia a štandardizácie.17

Technológie sú nápomocné pri riešení problémov, žiaci získavajú in-                                                                                                                                          
formácie a môžu ďalej vyhodnocovať dáta, s ktorých pomocou nachádzajú rie-
šenie, podporujú aj kreativitu žiakov. V rámci rôznych projektov môžu žiaci                                                                                                                                  
využívať širokú ponuku nástrojov a prezentovať svoje zručnosti. Informačno- 
-komunikačné technológie podporujú samostatné učenie, fungujú ako dôležitý 
faktor motivácie žiakov.18 Veľmi významné a zásadné uplatnenie majú moder- 
né technológie v edukácii žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.19

Informačné a komunikačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese

15 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018, s.20.

16 Porov. ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. 2009. Učitelé a technologie: Mezi tradičním a moderním 
pojetím. Brno : Paido, 2009, s. 21-24. 

17 Porov. ZOUNEK, J. 2009. E-Learning: jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno : 
Masarykova univerzita Brno, 2009, s. 37-38. 

18 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018, s.21.

19 Porov. VANĚČEK, D. 2011. Elektronické vzdělávání. Praha : České vysoké učení v Praze, 
2011, s. 30-31. 
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Technológie a deti so špeciálnymi potrebami

Vývoj technológie a stále väčší dôraz na využívanie informačných a ko-
munikačných technológií vo vzdelávacom procese sa týka aj žiakov so špeciál-
nymi vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Práve pre skupinu týchto žiakov a ich 
špecifické potreby vzdelávania má vstup technológií do školského prostredia 
veľký význam, technológia vďaka svojim funkcionalitám umožňuje nahrá-
dzať potreby vzdelávania s ohľadom na rôzne handicapy alebo znevýhodnenia,                         
s ktorými sa žiaci stretávajú po celú dobu vzdelávacieho procesu. Potenciál 
dotykových IKT v edukačnom procese žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami je neoceniteľný, spočíva hlavne v oblasti kompenzácie ich deficit-
ných funkcií.20

Ide o podporu multisenzorických podnetov alebo rozvoj kreativity, roz-
voj komunikačných kompetencií, podporu a motiváciu pre učenie a seba-roz-
voj, rozvíjanie pozornosti a vnímania, akcent na edukačné zložky názornosti.        
V dotykových zariadeniach nachádzame nástroje, ktoré didakticky napĺňajú 
všetky tieto oblasti ak sa s nimi pedagóg dostatočne zoznámi, a náležite použí-
va digitálne vzdelávacie prvky.21

Výhody využitia IKT vo výučbe detí so špeciálnymi potrebami

Individualizácia výučby - použitie technológie umožňujú pedagógom venovať 
sa všetkým žiakom a pritom individuálne naplánovať edukáciu pre žiakov                
s rôznymi vzdelávacími potrebami,

Kompenzácia bežných činností - efektívnejšia. Žiaci, ktorí nemôžu vykonávať 
bežné školské činnosti pomocou štandardných didaktických pomôcok, majú 
vďaka rôznym programom a zariadeniam možnosť kompenzovať svoj han-
dicap,

Reedukácia - špeciálne pedagogické postupy, na základe ktorých dochádza                    
k zlepšeniu výkonnosti v postihnutej funkciu. Použitie špeciálnych pro-               

20 Porov. VANĚČEK, D. 2011. Elektronické vzdělávání. Praha : České vysoké učení v Praze, 
2011, s. 114-130. 

21 Apple Human Interface Guidelines, Apple Computer, Inc. 2007 [online], Cupertino (Kalifornie): 
Apple Computer, 2007 [cit. 2008-11-21] Dostupné na internete: <http://developer.apple.
com/documentation/userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_
section_1.html>. 
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gramov či audiovizuálnych technológií umožňuje pedagógovi efektívne 
pracovať s jednotlivcami v rámci kolektívu, a aj žiaci použitie technológií          
v rámci edukácie považujú za príťažlivé a mnohokrát aj zábavné,

Diagnostika - nie je priamo vzdelávacie metóda, ide o vyšetrenie žiaka                        
v špeciálnopedagogickom centre, ktoré sa musia uskutočniť za účelom                   
posúdenia mentálnej a rozumovej úrovne dieťaťa a posúdenia osobnosti                         
dieťaťa, je však neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho pro-                                                                                                                                      
cesu, na základe presnej diagnózy sa stanovujú správne výchovné a vy- 
učovacie postupy pre jednotlivcov vo forme správy vzdelávacej inštitúcii,                 
ktorá na základe tejto správy nastavuje učebný plán pre dieťa so špeciál- 
nymi vzdelávacími potrebami,

Použitie technológií a software umožňuje pedagógom tvoriť špeciálne edukač-
né materiály a pomôcky, ktoré dopĺňajú klasické didaktické pomôcky alebo 
slúži ako alternatíva tam, kde nie je možné použitie štandardných pomôcok. 
Technológia má výrazne motivačnú funkciu, učí žiakov opravovať vlastné 
chyby a zvyšuje samostatnosť,22

Motivácia - pre mnoho handicapovaných žiakov je používanie technológií 
jedinou možnosťou, ako vykonávať činnosti, ktoré sú pre väčšinu z nás               
úplne bežné.23

Administratíva v elektronickej podobe značne zjednodušuje prácu pedagógov 
v týchto oblastiach: 

– profil žiaka v elektronickej podobe a možnosť sledovania a porovnávania 
postupu výučby a prispôsobovanie sa jeho úrovni,

– portfólio žiaka s možnosťou sledovať jeho vývoj v priebehu výchovno-
vzdelávacieho procesu,

– archivácia pomôcok pre žiakov v elektronickej podobe.24

Informačné a komunikačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese

22 Porov. Hubková, S. 2018. Procesné riadenie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok : Katolícka 
Univerzita, 2018, s.23

23 PAPÍK, R. 2001. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru „human-
computer interaction“. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 2001. č. 2, [cit. 2008-
11-21] Dostupné na internete: <http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0102/0102081.htm l>. 

24 Porov. ZIKL, P. 2011. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha : Grada, 2011, s. 16-
39. 
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V súčasnosti je veľkým trendom aby edukácia čo najviac detí so zdravot-
ným znevýhodnením prebiehala formou integrácie. Vzdelávanie osôb so špe-                                                                                                                                             
ciálnymi výchovnými potrebami na Slovensku je realizované buď v sústave 
škôl a zariadení, čiastočne aj v špecializovaných inštitúciách.25 Zákonní zá-
stupcovia - rodičia dieťaťa sa musia rozhodnúť, ktorú formu vzdelávania pre 
svoje dieťa zvolia - vzdelávanie v bežnej základnej škole - tj. integráciu, alebo 
v systéme škôl samostatne zriadených pre žiakov so zdravotným postihnutím 
- t.j. v špeciálnej škole. Samotné rozhodnutie je ťažké ale aj v tomto prípade 
môže byť využívanie IKT prospešné k zhodnoteniu možností a čo najlepšiemu 
rozhodnutiu.

Záver

Dnešná rýchla doba nás zahrnuje množstvom informácie a kladie vysoké 
nároky na zhodnocovanie a využívanie veľkého objemu dát. Tento vysoký tlak 
, ktorý je kladený na bežnú populáciu zasahuje aj deti so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Paradoxne vývoj IKT môže a dokáže zmierniť vý-
kyvy a odlišnosti. Pomáhajú nielen zmierniť rozdiely alebo ich úplne zmazať, 
ale aj zjednodušujú prístup k informáciám a ich následnému spracovaniu. 

25 Porov. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. 2011. Vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Brno : Paido, 2011, s. 47-62. 
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