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Úvod
Jedným zo strategických cieľov štátnej politiky vo vzťahu k mládeži je inklúzia mladých ľudí 
s nedostatkom príležitostí. Do tejto skupiny patria aj mladí ľudia z reedukačných centier, 
ktorí sú oproti svojim rovesníkom veľakrát viacnásobne znevýhodnení.

Táto publikácia ponúka možnosť nahliadnuť do života mladých žien v reedukačných cen-
trách a problémov, ktorým musia čeliť po ich opustení. Zároveň ponúka náčrt opatrení, kto-
ré by týmto mladým ženám mohli pomôcť pri riešení ich ťažkých životných situácií a štarte 
do života.

Publikácia vychádza z  výskumu Životné dráhy mladých ľudí po odchode z  reedukačných 
centier  1 realizovaného v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý 
zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný Európskym soci-
álnym fondom. 

Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., doc. PhDr. 
Albín Škoviera, CSc., Mgr. Ľubica Lukšíková a Mgr. Lucia Hargašová.

1 Kompletná správa z výskumu je zverejnená v Data archíve výskumu mládeže. 
 http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Home.alej
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1. TeoreTické východiská
Život mladých ľudí sa vyznačuje špecifickými charakteristikami. Vytvára  sa najmä pod vply-
vom kontextu dlhodobého inštitucionalizovaného vzdelávania. Tým, že sa predĺžil prechod 
mladých ľudí do sveta práce, ich životopisy sa individualizovali (Roberts, 1995) a tiež sa pre-
dĺžilo obdobie, v ktorom väčšinu času trávia so svojimi rovesníkmi v škole a mimo nej. Podľa 
Giddensa (Džambazovič, 1998) je štandardná životná dráha mladého človeka v súčasnosti 
vytváraná nekonečnou sériou osobných volieb. Heslom sa stáva, podľa Stafsenga (1995),  ži-
vot ako projekt, biografia sa už nepíše emocionálne, ale skôr kognitívne a kultúrne.

Výrazne odlišná je situácia mladých ľudí, ktorí časť svojho života strávili v  podmienkach 
a prostredí reedukačného centra. Obmedzovaná sloboda, prísny režim, život s rovesníkmi 
poznamenanými  delikvenciou, problémovým správaním a pod. vytvárajú veľmi špecifickú 
štartovaciu platformu do ďalšieho života. Ich sociálne väzby s  pôvodným prostredím sú 
zväčša narušené, ich socio-ekonomická situácia je nevyhovujúca. Je to populácia mladých 
ľudí, ktorá je ohrozená viacerými rizikami (nezamestnanosť, kriminalita, obchodovanie 
s ľuďmi,   užívanie návykových látok a pod.).  Zahraničné štúdie (Wiesner, Kim, Capaldi, 2010) 
ako aj pozorovaná slovenská prax potvrdzujú existenciu týchto rizík u mladých ľudí, ktorí 
prežili časť svojho života v takýchto, alebo podobných inštitucionálnych podmienkach.

Odborníci identifikovali, že problémom reedukačných centier po roku 1989 je  nedostatočné 
reflektovanie zmien na trhu práce, príprava mladých ľudí v profesiách s minimálnou mož-
nosťou pracovného uplatnenia,  aj keď podľa súčasnej platnej legislatívy by mali reedukač-
né centrá poskytovať deťom a mladým ľuďom do veku 18 rokov výchovu, vzdelávanie a prí-
pravu na povolanie a opätovné začlenenie do pôvodného sociálneho prostredia (Škoviera, 
Pukančík, nepubl.). V  niektorých reedukačných centrách sa realizovali programy prípravy 
na život v „civilnom“ živote (projekt Prevencie AD, projekt Perspektíva 3000 a pod.). V týchto 
programoch sa pracuje s prevenciou predpokladaných rizík, avšak neexistuje na Slovensku 
dobrá poznatková báza o živote týchto mladých ľudí v „civilnom“ živote, ktorá by slúžila ako 
spätná väzba pre lepšie nasmerovanie vzdelávacích programov a pre lepšie vzdelávanie pra-
covníkov týchto centier. Predpokladáme, že životné dráhy mnohých z týchto mladých ľudí 
prechádzajú viacerými ťažkými životnými situáciami. Otázne je, ako ich zvládajú a ako sa 
uplatňujú v pracovnom a sociálnom živote.  
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2. informácie o výskume
Ciele

Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú životné dráhy mladých ľudí po opustení reedukačných 
centier v horizonte 1 – 5 rokov a tiež zmapovať to, s akými ťažkými životnými situáciami sa 
stretávajú v priebehu začiatku svojej životnej kariéry, ako ich zvládajú, aké vlastné a vonkaj-
šie zdroje a podporu pri tom využívajú. Výskumné zistenia majú prispieť k vytvoreniu efek-
tívnych vzdelávacích programov a zlepšiť prípravu v reedukačných centrách.

výskumné otázky

Výskum mal odpovedať na nasledovné otázky: 
1.  Aké sú životné dráhy mladých ľudí po opustení reedukačných centier v horizonte 1 – 5
 rokov? 
2.  Ako si v priebehu svojich životných dráh budujú svoju pracovnú a partnerskú kariéru?
3.  Ktoré sú pre nich sociálne blízke osoby, ktoré im pomáhajú zvládať ťažké životné situá-

cie?
4.  Ako si vytvárajú obranné a zvládacie stratégie, v ktorých situáciách dochádza k rezigná-

cii a neadaptívnym stratégiám?
5.  Ktoré inštitúcie im pomáhajú zvládať ťažké životné situácie?
6.  Aké sú ich vzdelávacie  potreby, najmä v oblasti zručností potrebných pre život, uplatne-

nia sa na trhu práce a vytvorenia si rodiny?

Predmet výskumu

Predmetom výskumu boli životné dráhy mladých ľudí vo veku 19 – 24 rokov, ktorí strávili istý 
čas v niektorom z reedukačných centier na Slovensku. Špeciálna pozornosť bola zamera-
ná na to, ako v priebehu svojich životných dráh zvládajú ťažké životné situácie, ako ich to 
posilňuje (reziliencia), resp. oslabuje (neadaptívne stratégie), ako im k tomu ne/prispievajú 
nadobudnuté skúsenosti a zručnosti z reedukačných centier a ako sa uplatňujú, resp. aké 
problémy majú s uplatňovaním  sa v pracovnom a sociálnom živote.

výskumný postup a výskumná vzorka

Vo výskume bola využitá kvalitatívna metodológia a niektoré doplňujúce metódy. Základ-
nou výskumnou metódou bolo pološtruktúrované interview.

Výskumnú vzorku tvorilo 18 mladých žien2 vo veku 18 – 25 rokov, ktoré v minulosti strávili 
istý čas v niektorom z reedukačných centre na Slovensku. V reedukačnom centre, v ktorom 
mladé ženy z našej cieľovej skupiny strávili istý čas, sa uskutočnili 3 interview s vychováva-
teľkami, 1 interview s učiteľkou a s riaditeľom a 4 interview so súčasnými chovankami.

2 Do výskumu mali byť zaradení aj muži, keďže však získavanie kontaktov na nich bolo veľmi  
náročné a napokon aj málo úspešné (boli získaní len 3 muži na interview) pozornosť bola sústredená 
na ženy, ktoré strávili istý čas v jednom reedukačnom centre, ktoré sme tiež podrobili analýze.
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3.	 Život	za	múrmi	reedukačného	 
	 centra	a	Život	po	jeho	
	 opustení
Život v reedukačnom centre

Život v reedukačnom centre môžeme priblížiť na základe pozorovania a rozhovorov s cho-
vankami a personálom, vykonaných v jednom z reedukačných centier.

Organizácia času v reedukačnom centre má svoje pevné pravidlá, režim. Chovanky majú po-
čas týždňa po škole vždy výchovnú činnosť a opakujúce sa aktivity: krúžky, voľná tribúna (na 
tribúne sa riešia požiadavky chovaniek, hodnotenie správania chovaniek), pracovná činnosť 
v areáli, nákupy v meste, generálne upratovanie, večerné komunity. 

V centre funguje systém odmien a trestov, je potrebné dodržiavať stanovené pravidlá, za 
ich porušovanie sa chovankám strhávajú body. Za plusové body môžu získať vychádzky (bez 
doprovodu vychovávateľky), voľný deň, možnosť ísť raz za mesiac domov. Reedukačné cen-
trum organizuje pre skupiny vzorných chovaniek výlety, rekreačné pobyty a umožňuje im 
účasť na aktivitách mimo centra.

Peniaze sa chovankám spravujú na účtoch, peniaze majú z troch zdrojov – vreckové (vyplá-
cané štátom, približne 26 EUR), zdroje od rodičov a zarobené z brigád. Potrebné financie na 
nákup dostávajú na základe schvaľovania a môžu byť použité len na schválené účely.

Chovanky nemôžu mať pri sebe mobily, ostré predmety ani žiletky. Na komunikáciu so zá-
konným zástupcom, resp. s  blízkou osobou (výnimočne) môžu využívať erárny mobil raz 
do týždňa, faktúra sa potom rozpočíta na základe dĺžky trvania hovoru. Prístup na internet 
majú len v  rámci školy, prístup na sociálne siete je zablokovaný. Všetky potrebné budovy 
(internát, škola, telocvičňa, jedáleň) sú v rámci jedného areálu.

Chovanky majú povinnosť navštevovať psychologičku, frekvencia návštev je stanovená na 
základe individuálnych potrieb. V centre majú dvoch kmeňových vychovávateľov, s ktorými 
riešia bežné problémy, ďalej psychologičku a jedného špeciálneho pedagóga, s ktorým majú 
terapie. 

V centre funguje aj samotka, chovankyňa v nej môže byť max. 24 hodín. Samotka sa využíva 
len sporadicky a väčšinou len na pár hodín, keď má chovanka amok alebo iný ťažko zvlád-
nuteľný stav.

V centre funguje študentská spoluspráva, chovanky majú možnosť predložiť svoje názory, 
nápady, pripomienky, ktoré prechádzajú schvaľovacím procesom.  Za každú výchovnú sku-
pinu je zodpovedná vedúca skupiny, ktorá je predĺženou rukou vychovávateľky.
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Príprava na prechod a prechod do bežného života

Pozitívne stránky –  čo získali

● Zvýšil sa záujem chovaniek o čítanie, začali pravidelne navštevovať knižnicu.
● Získali pracovné návyky. „Celý čas, ako som tam bola, presne rok aj dva mesiace som 

pracovala vo firme, vychovávatelia mi dali dôveru, takže som sama chodila do mesta do 
práce a vždy som sa v poriadku vrátila späť.“

● Naučili sa disciplíne, rešpektovať pravidlá a zodpovednosti. „Mne tam bolo dobre, oni 
tam mali taký režim, že síce nadávala som na to, plakávala som veľa, ale keď sa na to 
pozerám s odstupom času, bolo to pre mňa najlepšie riešenie...“ (bývalá chovankyňa)

● Mali možnosť získať výučný list v odbore pletiarky a šičky a študovať 1-ročný odbor tex-
tilná výroba (na úrovni rekvalifikačného kurzu). 

● Získali hygienické návyky.
● Naučili sa upratovať.
● Mali možnosť zažiť iné vzorce správania.
● Možnosť poradiť sa s vychovávateľkou, ľudský prístup. „Kašlala som na to, že nemám 

slobodu... veď som konečne mala lásku... radšej budem mať pár rokov obmedzenú slo-
bodu, ako pokazený život... ja keby nejdem do ústavu, som teraz mŕtva alebo inak po-
kazená.“ (bývalá chovankyňa)

● Bola im poskytnutá pomoc pri hľadaní práce. „Oni mi pomáhali postup, aký mám hľadať 
prácu a umožnili mi volať do zamestnania.“ „Pracovníčka z úradu práce pre všetky dru-
háčky vysvetľovala, na čo majú a nemajú nárok.“  (bývalé chovankyne)

Negatívne stránky

● Možnosti v rámci vzdelávania – dané odbory štúdia v rámci reedukačného centra nepo-
skytujú dostatok možností na uplatnenie, chýba výučba cudzieho jazyka. 

● Nespravodlivé bodovanie. „Sú nespravodliví (vychovávateľky) v  bodovaní. Potom si 
niektoré dievčatá povedia, že mesiac môžem robiť zle –  fajčenie, úteky, nevracanie sa 
načas z dovoleniek. Ja som meškala 5 min.,  dostal som mínus 2, kamarátka 2 hodiny 
a tiež mínus dva. Niektoré baby si stoja zo svojím. Ak si povedia svoj názor, dopadnú ešte 
horšie, dostanú mínusové body, radšej byť ticho.“

● Nedostatočná príprava na život po odchode z reedukačného centra, čo sa týka finanč-
nej gramotnosti a prípravy na praktické situácie, ako napr. potreba prihlásiť sa do So-
ciálnej poisťovne, ako komunikovať s úradmi a čo všetko je potrebné si vybaviť, ako sa 
uchádzať o  zamestnanie a  pod. „Rozprávajú sa s  nami o  tom, čo plánujeme vonku... 
nikdy nám však nepovedali, ako sa zahlásiť na úrad práce, nikdy sme to neriešili.“ (sú-
časná chovankyňa) „...aby si nás terapeut alebo pedagóg bral osobne, aspoň tie, čo mali 
nejakých 6 mesiacov do civilu, dá nám nejakú radu, lebo ak tam boli aj nejaké finančné 
pohyby, chcela si si niečo kúpiť, tak riaditeľ vybral nejaké peniaze z  môjho konta, ale 
všetko, čo som ja robila, som len podpisovala.“ (bývalá chovankyňa)

● Nedostatočné vedenie k zodpovednosti a samostatnosti.
● Nedôvera a neochota zdôveriť sa s problémami psychológovi, ktorý je súčasťou centra.
● Nedostatočná pozornosť venovaná problematike návykových látok a sexuálnej výcho-

ve. „Keby aj v polepšovni trochu k tomu viedli, či už diskusné sedenia, a ešte by som chce-
la, aby chodili za nimi rozprávali im o drogách, aká je škodlivá prostitúcia, aby sa viac 
tomu venovali, bolo to tam veľmi slabo.“ (bývalá chovankyňa)

● Zaradenie dievčat s  rôznym stupňom poškodenia (drogy, prostitúcia, záškoláctvo) 
v rámci tých istých skupín. „Ma to tak lákalo, lebo v reedukačnom centre o tom rozprá-
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vali, že za vyskúšanie nič nedám, tak som vyskúšala, jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, išlo 
to tak so mnou mesiac a pol.“

Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reedukačných centier

Celkovo bolo analyzovaných 16 životných dráh dievčat a mladých žien poopustení reedukač-
ného centra, ich ťažké životné situácie a to, ako ich zvládli. 

Často sa vyskytujúce znaky

● problém s návykovými látkami;
● skoré nájdenie si priateľa;
● problémové partnerské vzťahy;
● rozchody s partnermi;
● nestále zamestnania alebo striedanie zamestnaní, nezamestnanosť;
● neplánované tehotenstvo;
● starostlivosť o deti;
● pokračovanie v štúdiu;
● psychická labilita, ktorá vznikla pobytom vo viacerých výchovných centrách a  ktorá 

ovplyvňuje súčasný život;
● absencia pracovných návykov;
● nízka finančná gramotnosť;
● nedostatky v bežnej starostlivosti o domácnosť.

Sociálne blízke osoby

● najmä partner – priateľ;
● priatelia;
● v niektorých prípadoch členovia pôvodnej rodiny alebo rodiny partnera;
● vychovávateľka (v ojedinelých prípadoch).

Pozitívne stratégie zvládania ťažkých životných situácií

● nájdenie si opory: priateľ, rodina, využívanie sociálnych sietí;
● zmena sociálnych sietí – v prípade, že sa tam berú návykové látky, zmena bydliska;
● liečba drogových závislostí;
● nájdenie zmyslu v rodine, v práci.

Negatívne stratégie zvládania ťažkých životných situácií

● prepadnutie návykovým látkam (spojené aj s delikvenciou a prostitúciou);
● budovanie neperspektívnych partnerských vzťahov, zlé rozchody s partnermi;
● neplánované tehotenstvo;
● zlé hospodárenie s financiami.

Inštitúcie, ktoré napomohli zvládať ťažké životné situácie

● úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade vlastnej aktívnej komunikácie;
● pomoc od „Nadácie“;
● negatívna skúsenosť s krízovým centrom (zrejme aj problémy zo strany chovankyne).
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Zhrnutie výsledkov

Výsledky výskumu ukázali viaceré pozitívne stránky pobytu dievčat v reedukačnom centre. 
Dievčatá v centre získajú pracovné návyky, vzdelanie s výučným listom, naučia sa disciplíne, 
pravidlám, starať sa o hygienu, upratovať si, oprať. Niektoré z dievčat uvádzali, že sa naučili 
myslieť pozitívne, ovládať sa.

Na druhej strane výskum poukázal na viaceré možnosti zlepšenia, čo sa týka prípravy diev-
čat na život po odchode z centra. Slabou stránkou je príprava v oblasti finančnej gramot-
nosti a praktických záležitostí. Rezervy sa ukázali aj v oblasti vzdelávania, ktoré nie je do-
statočne prepojené na potreby trhu, chýba vyučovanie cudzieho jazyka. Negatívny dopad 
má aj zaradenie chovankýň s rôznou diagnózou v rámci toho istého centra, resp. skupiny 
a nedostatočná drogová prevencia.

Z výskumu vyplýva, že chýba akákoľvek inštitúcia alebo cielené opatrenia na podporu cho-
vankýň pri odchode z reedukačného centra.
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4.	 niekolko	príbehov
Na nasledovných stranách si môžete prečítať krátke zhrnutie životných príbehov niekto-
rých dievčat a mladých žien z reedukačných centier.

Životná dráha KK: S dieťaťom, priateľom, bez práce a rodinnej opory.

Ako 14-ročná bola umiestnená v DC, kde bola pol roka a potom bola premiestnená do ree-
dukačného centra, kde bola dva roky. Dôvodom umiestnenia v centrách bolo záškoláctvo, 
úteky z domu, ktorými sa snažila na seba upriamiť pozornosť rodičov, ktorí uprednostňo-
vali brata. Pobyt v  reedukačnom centre hodnotí veľmi pozitívne, dokončila si tam školu, 
mala tam blízke osoby, vychovávatelia aj učitelia k nej mali výborný prístup. Aj keď viaceré 
dievčatá v centre mali problém s drogami, ona drogy nikdy nebrala. V 17 rokoch sa vrátila 
domov, pracovala ako predavačka, po dvoch rokoch sa zoznámila so svojím priateľom, po 
roku otehotnela. Bývala u matky, ktorá ju prednedávnom vyhodila z bytu, kvôli tomu, že 
stratila prácu. Momentálne býva u priateľa. Budúcnosť veľmi neplánuje, chcela by si nájsť 
prácu, zabezpečiť domov pre syna. 

„Keď sa mi blížil odchod z reedukačného centra, nevedela som, či sa mám tešiť alebo plakať. 
Boli to zmiešané pocity, ktoré nezažívam tak často. Mala som obavy, aké to bude na slobo-
de, nevedela som, čo sa bude diať. Chcela som byť konečne doma, ale chcela som tam ešte 
ostať. V reedukačnom centre sú úžasní ľudia, čudujem sa, kde sa v nich brala tá trpezlivosť 
a toľko lásky. Viem, že takých ľudí už nikdy nestretnem!“

Životná dráha UU: S deťmi.

Do reedukačného centra sa dostala kvôli záškoláctvu, zaujímala sa len o diskotéky a kama-
rátov, majú na tom zásluhu aj  rodičia, keďže sa veľmi o  ňu nezaujímali. V  reedukačnom 
centre sa jej narodil syn. Narodenie syna ovplyvnilo jej budúcnosť, dospela, uvedomila si 
svoje chyby. Po odchode v 18 rokoch išla bývať k rodičom, zamestnala sa hneď po dvoch me-
siacoch od odchodu, ale nakoľko sa zoznámila so svojím terajším manželom a do pol roka 
otehotnela, dostala ešte v skúšobnej lehote výpoveď a až do pôrodu bola nezamestnaná. 
V tom čase odišla bývať k manželovým rodičom. V súčasnosti je vydatá, majú tri deti, vlast-
ný byt, je šťastná. V budúcnosti by chcela ísť pracovať, vychovávať deti.

„...som sa spoznala s manželom, s ktorým sme šťastní, všetko malo rýchly spád, po roku 
sme sa zasnúbili, šla som bývať k nim, on ešte býval s rodičmi, tak som otehotnela a ešte 
v ten istý rok sme sa vzali.“

Životná dráha PP: Problémové detstvo, drogy, tehotenstvo, teraz vydatá, čaká druhé 
dieťa.

Dôvodom, pre ktorý sa dostala do reedukačného centra, bolo problémové správanie, spôso-
bené čiastočne aj rozvodom rodičov, záškoláctvo, kradnutie. Najskôr bola na dobrovoľnom 
pobyte, to nepomohlo, dostala sa do reedukačného centra. Po odchode z  reedukačného 
centra  mala priateľa, pod vplyvom ktorého  začala brať drogy, neplánovane otehotnela, do-
teraz  je na materskej dovolenke, ďalšie deti už má s iným partnerom. Po odchode z reedu-
kačného centra nikdy nepracovala. Svoj pobyt v reedukačnom centre vníma pozitívne, do-
končila si tam školu, nadviazala nové vzťahy. V živote jej najviac pomohla matka a manžel.

,
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„Chcela som ísť študovať za čašníčku, ale pri troch deťoch sa to nedá. No nie je čas, skáčem 
celý deň okolo detí, ja som rada, keď si večer ľahnem do postele.“

Životná dráha NN: drogy, násilie, nevydarené partnerstvá a dokončovanie školy.

Do reedukačného centra sa dostala ako 16-ročná, našla si partiu, s ktorou začala drogovať, 
prestala chodiť do školy. V reedukačnom centre bola celkovo len tri mesiace, vtedy prerušila 
štúdium, učila sa za kaderníčku. Nastúpila opäť do prvého ročníka, v škole mala problémy 
s majsterkou. Po roku odchodu z reedukačného centra mala byť opäť umiestnená do reedu-
kačného centra na základe súdneho nariadenia, kvôli tomu, že na tri týždne zmizla. V tom 
čase sa však stalo, že ju jej priateľ predal do časti mesta známej kriminalitou. Potom sa jej 
podarilo utiecť, bolo zrušené aj súdne nariadenie pobytu v reedukačnom centre. Do dnešné-
ho dňa trvá vyšetrovanie kvôli únosu. Od tohto incidentu má trvalé následky, dva roky bola 
na PN, liečila sa u psychológa, doteraz chodí k psychiatričke, je na štvrtinovom invalidnom 
dôchodku. Začala opäť chodiť do školy, momentálne je v 3. ročníku. Po ôsmich mesiacoch 
od incidentu si našla priateľa, chodila s ním tri a pol roka, ale podviedol ju s kamarátkou 
z reedukačného centra. V živote jej pomáha rodina, hlavne matka, ale aj kamaráti. Pobyt 
v reedukačnom centre vníma v súčasnosti ako najlepšie riešenie, pomohol jej hlavne reži-
mový systém, naučila sa dodržiavať pravidlá, vážiť si seba, rodinu. Plány do budúcnosti má: 
dokončiť si školu, dva roky robiť majsterku a potom ísť do zahraničia, kde má strýka, otvoriť 
si kaderníctvo.

„Ako som sa vrátila z reedukačného centra, sa to zmenilo určite, lebo som zmenila aj partiu, 
kamarátov, vrátila som sa vlastne k tým, s ktorými som vyrastala, s ktorými sa stretávam 
doteraz: To sú ešte zo škôlky, to my sme tu celé sídlisko, oni sú takí, že oni povedia pravdu, 
a keď som začala sa stretávať s tou partiou, oni mi hovorili, že to je zlá partia a ja ako som sa 
vrátila z reedukačného centra, som sa s nimi stretla, povedala som im, čo sa stalo vlastne, 
kde som bola a ako som na tom bola, a jednu vec si na nich vážim, že nemali žiadne výčitky, 
len mi povedali, tak si si zažila, čo si chcela zažiť, a si naspäť a stáli pri mne aj potom, ako 
ma ten chlap držal.“

Životná dráha MM: Život s problémovým otcom, pobyt v centrách, drogy a v súčasnos-
ti život s priateľom.

Keď mala MM 5 rokov, zomrela jej matka. Vychovával ju otec, s ktorým mala problematic-
ký vzťah. Otec často striedal partnerky, s  ktorými si MM nerozumela, a  preto ju bil. MM 
začala porušovať pravidlá. So záškoláctvom a  s  drogami nemala problémy, iba jedenkrát 
sa v 13 rokoch opila. Otec ju dal najskôr do DC na tri mesiace, potom bola premiestnená do 
reedukačného centra, kde bola 2 roky a 9 mesiacov. Momentálne je vonku pol roka, po od-
chode pracovala v mäsiarstve, avšak pre nevyhovujúce platobné podmienky po 3 týždňoch 
odišla. Momentálne si prácu nehľadá, žije z peňazí z reedukačného centra a zo sirotského. 
Najväčšiu podporu má u priateľa, s ktorým je rok. Po príchode z reedukačného centra brala 
asi mesiac a pol pervitín. S otcom sa už dlhšie nekontaktuje. Od septembra 2013 by sa chcela 
ísť učiť za kuchárku.

„...kašlala som na to, že nemám slobodu...veď som konečne mala lásku... ja keby nejdem do 
ústavu, som teraz asi mŕtva alebo inak „pokazená“ .“
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5.	 priestor	na	zmeny
Na základe výskumu a  identifikovaných potrieb prinášame nasledovné odporúčania pre 
zmeny v reedukačných centrách a výzvy pre oblasť práce s mládežou. 

Reedukačné centrá

● Zaviesť vzdelávanie, ktoré zodpovedá súčasným potrebám trhu, umožniť nadobudnúť 
všeobecnejšie a pestrejšie vzdelanie. Zabezpečiť výučbu cudzieho jazyka a kurzy počíta-
čových zručností.

● Zvážiť zaradenie dievčat s rôznymi problémami do rôznych skupín, aby sa predišlo pre-
nosu zlých návykov a skúseností.  

● Zaviesť viac športových činností.

● Zvážiť zabezpečenie externého psychológa, aby chovankyne nemali zábrany rozprávať 
o svojich problémoch.

● Dbať na rovnaký prístup k chovankyniam v rámci centra. Venovať zvýšenú pozornosť 
(aj pozitívnu) tým, ktoré majú problémy (poradenské rozhovory s  vychovávateľkami 
a vychovávateľmi, psychoterapeutické sedenia, konzultácie s príbuznými). Vyhýbať sa 
paušalizácii dievčat v negatívnom zmysle, t. j.  všetky sú zlé.

● Zaviesť špeciálnu prípravu na život mimo centra. Dať dievčatám väčšie kompetencie, 
starať sa o bežné praktické veci, viaceré z nich uvádzali napr.  hospodárenie s peniazmi, 
ale tiež kontakt s lekárom, poisťovňami, hľadanie si práce. V príprave je potrebné praco-
vať aj s plánmi a ašpiráciami dievčat do budúcnosti. 

● Prehodnotiť a zlepšiť protidrogovú výchovu. Špeciálne by sa malo pracovať s tými diev-
čatami, ktoré mali predchádzajúce skúsenosti s návykovými látkami.

● Vzhľadom na problémy v partnerských vzťahoch a neplánované tehotenstvá, odporú-
čame  skvalitniť sexuálnu  a rodičovskú výchovu. Súčasťou takejto výchovy by mala byť 
aj prevencia rizikového sexuálneho správania.

● Odborní zamestnanci a zamestnankyne by sa mali zamerať na riešenie komplexnej ži-
votnej situácie dievčat, nie iba na ich pobyt v  reedukačnom centre, ale aj v  súvislosti 
s ich rodinnými pomermi.

● Zvážiť, nakoľko systém formálnych odmien nevedie k závislosti, predovšetkým na tých 
ľuďoch, ktorí predstavujú autoritu, čo obmedzuje vnútornú slobodu a  zároveň dáva 
možnosť ich väčšej manipulácie. Striktný systém formálnych odmien môže tiež viesť 
k falošnej ilúzii, že za všetko budem aj v bežnom živote odmenená. Viaceré činnosti by 
mali byť považované za samozrejmé a odmenou dievčat by mal byť dobrý pocit, že ich 
vykonali, resp. uvedomili si, že majú prospech pre nich samotné. 

● Zabezpečiť starostlivosť po odchode z centra, v rámci ktorej by sa udržiaval aspoň zák-
ladný odborný kontakt s dievčatami a pomoc pri riešení krízových situácií. Mohli by sa 
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zvážiť stretnutia personálu centra, resp. aj chovaniek s dievčatami, ktoré odišli z reedu-
kačného centra, s  cieľom sprostredkovania problémov, s  ktorými sa stretávajú v  bež-
nom živote.

oblasť práce s mládežou

● Lepšia súčinnosť štátnych zariadení s  mimovládnym sektorom pôsobiacim v  oblasti 
práce s  mládežou. Na Slovensku existuje množstvo organizácií, ktoré majú dlhodobé 
skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, dobrovoľníctvom, mobilitou mladých ľudí, pre-
ventívnymi programami a projektovou činnosťou. Spolupráca by mala smerovať k pod-
pore účasti mladých ľudí z reedukačných zariadení na aktivitách v rámci práce s mláde-
žou.

● Podpora medzinárodnej mobility prepojená s  podporou vzdelávania v  cudzom jazyku 
a  programom zameraným na prevenciu rizík obchodovania s  ľuďmi. Vycestovanie do 
inej krajiny môže byť veľakrát prelomovou skúsenosťou pre mladých ľudí. Okrem posil-
nenia jazykových zručností a motivácie učiť sa cudzie jazyky môže viesť k posilneniu se-
badôvery, búraniu stereotypov a predsudkov, k spoznávaniu nových kultúr a životných 
štýlov, rozšíreniu možností sebarealizácie.

● Podpora dobrovoľníckej činnosti v  reedukačných centrách, či už ako príjemcov (napr. 
Big Brothers Big Sisters a  iné.) alebo vykonávateľov dobrovoľníckych aktivít. Okrem 
získavania špecifických zručností a osobnostného rozvoja by mladí ľudia mali možnosť 
spoznať iné životné štýly, možnosti zmysluplného trávenia voľného času, začleniť sa 
a rozšíriť si sociálne siete (Socialia 2007, Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2008).

● Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov reedukačných centier a prenosu príkladov 
dobrej praxe zo zahraničia, napr. v  rámci preventívnych dobrovoľníckych programov, 
dobrovoľnícky program LATA realizovaný v Českej republike pod vedením O. Matouška 
(Socialia 2007, Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2008).

● Podpora neformálneho vzdelávania s  cieľom rozvoja kľúčových kompetencií potreb-
ných pre osobný rozvoj, zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť. V re-
edukačných centrách by nemali chýbať aktivity v rámci neformálneho vzdelávania ako 
doplnok k voľnočasovým a športovým aktivitám.  

● Zabezpečiť spoluprácu so zamestnávateľmi a personálnymi agentúrami a umožniť mla-
dým ľuďom z reedukačných centier vykonávať stáže a exkurzie vo firmách, zúčastňovať 
sa prezentácií a  workshopov zameraných na možnosti na pracovnom trhu a  praktic-
kých zručností potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie.
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zÁver
Dievčatá a mladé ženy z reedukačných centier čelia problémom ako nezamestnanosť, slabé 
sociálne a ekonomické zázemie, psychosociálne problémy, nízka vzdelanostná úroveň a ne-
dostatočne rozvinuté mäkké zručnosti. Viaceré z pomenovaných problémov je možné riešiť 
aktivitami v oblasti práce s mládežou a inklúziou týchto mladých ľudí do aktivít, ktoré sú pre 
väčšinu mladých ľudí bežne dostupné.

Sny dievčat z reedukačných domovov sú veľakrát jednoduché. Mať rodinu a prácu. Pred ob-
lasťou práce s mládežou stojí ďalšia výzva. Reagovať na potreby tejto špecifickej skupiny 
mladých ľudí, otvárať im ďalšie možnosti a pomáhať im tak rozvíjať a napĺňať svoje sny. 
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