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Úvod
Cieľom tejto publikácie je sprostredkovať informácie z výskumu, ktorý sa zaoberal kompetenciami pracovníkov s mládežou. Výskum reagoval na absenciu aktuálnych informácií
o kompetenciách pracovníkov s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, keďže doposiaľ
nebol realizovaný výskum, ktorý by zisťoval ich profil, motiváciu, potreby a problémy, ktorým čelia vo svojej práci. V publikácii preto prinášame aktuálne informácie z tejto oblasti.
Poznatky, ktoré výskum priniesol, môžu poslúžiť ako podklady pre plánovanie, prípravu
a realizáciu konkrétnych vzdelávacích aktivít v jednotlivých oblastiach práce s mládežou.
Výskum bol uskutočnený v rámci aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre
prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie. Realizátorom projektu je IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.
Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili Ing. Darina Čierniková, Ing. Martin
Šturek a Dean Reš.
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1. Teoretické východiská
Práca s mládežou je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja každej spoločnosti. Aj prostredníctvom nej ide o výchovu a vzdelávanie novej generácie a prípravu mladých ľudí na prácu a na
život. Práca s mládežou prispieva k predávaniu odovzdávaniu a nadobúdaniu nových informácií, vedomostí, ale i zručností a postojov. Napomáha k výchove a rozvoju osobnosti jednotlivcov, ako aj nadobúdaniu spoločenských a občianskych kompetencií.
Nemenej dôležitá je i práca s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí čelia rôznym
prekážkam a znevýhodneniam v porovnaní s bežnou populáciou. V minulosti bolo ich vnímanie a spoločenské postavenie nelichotivé. Žiaľ, v súčasnosti sa tiež môžeme stretnúť
s tým, že sú tieto skupiny mladých ľudí vystavené sociálnemu vylúčeniu – napr. deti a mladí
ľudia s telesným alebo duševným postihnutím, rómske komunity, mladí ľudia v reedukačných zariadeniach, migranti a pod.
Pre rozvoj spoločnosti a vzájomnej tolerancie je nevyhnutné podporovať prácu centier a inštitúcii, ktoré sa venujú práci s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, a informovať verejnosť o ich činnosti.
Práca s mládežou so špeciálnymi potrebami (PsŠM)
Pre lepšie porozumenie problematike, kde sa práca s mládežou so špeciálnymi potrebami
realizuje, sa pokúsime priblížiť činnosť jednotlivých centier a inštitúcií.
Niektoré z nich patria medzi špeciálne výchovné zariadenia a sú v pôsobnosti Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ich činnosť špecifikuje Vyhláška MŠVVaŠ 323/2008 Z.
z. o špeciálnych výchovných zariadeniach. Patria k nim:
● Reedukačné zariadenia, ktoré sa zameriavajú na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých boli nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine. Ich výchova a vzdelávanie v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. Výchova a vzdelávanie je zameraná na
optimalizáciu psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie
predpokladov na osobnú a sociálnu integráciu. Hlavnými dôvodmi umiestnenia detí
a mládeže do reedukačného centra sú poruchy správania ako záškoláctvo, krádeže, agresívne prejavy, konanie na hrane zákona a pod.
● Liečebno-výchovné sanatórium sa zameriava na diagnostikovanie a nápravu porúch
učenia, porúch aktivity a pozornosti, rozvoj schopností a reedukáciu niektorej z foriem
závislostí vrátane prevencie ich vzniku.
● Diagnostické centrum sa zameriava na špeciálnopedagogickú diagnostiku s cieľom
zistenia aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie a na určenie vhodných postupov vedúcich k ich náprave.
Ďalšie zariadenia, v ktorých sa pracuje s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, spadajú
pod zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. K špecializovaným zariadeniam patria:
● Detský domov je vytvorené prostredie, ktoré dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené
rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Dieťa môže byť umiestnené do
detského domova na základe rozhodnutia stanoveného súdom.
● Krízové stredisko poskytuje odbornú pomoc pre deti, mládež a rodiny, ktoré sa ocitli
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●

v krízovej situácii. Jedná sa o rôzne strediská, ktoré poskytujú svoje služby zanedbávaným a týraným deťom /syndróm CAN/, pohlavne zneužívaným deťom, ktorých výchova
je vážne narušená, trpia poruchami správania a pod. Ich činnosť môže byť zameraná
na sociálnu prácu s rodinou, špeciálno-sociálne poradenstvo, výchove, psychologickej
starostlivosti, terapie, odbornej diagnostiky a pod.
Resocializačné centrum je určené najmä pre deti, mladých ľudí a dospelých závislých
na drogách alebo trpiacich iným druhom závislostí. Cieľom je aktivizovať vnútorné
schopnosti detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

Veľkou skupinou zariadení, ktoré nie sú štátne a venujú sa mladým ľuďom so špeciálnymi
potrebami, sú neziskové mimovládne organizácie. My sa pre účely tejto publikácie zameriame najmä na organizácie pracujúce s rómskou mládežou, pretože nemalú skupinu mladých ľudí so špeciálnymi potrebami tvorí aj rómska mládež. Na základe údajov zo sčítania
obyvateľstva z roku 2001 na Slovensku žije takmer 90 000 občanov rómskej národnosti. 28
% z nich je vo veku 15 – 29 rokov. Podľa informácií zo sociografického prieskumu rómskych
osídlení na Slovensku (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity) 60 % Rómov
žije integrovane s majoritnou skupinou. Zvyšných 40 % žije v mestských alebo vidieckych
osídleniach alebo v osídleniach na okraji obce, pričom obyvatelia čelia rôznym prekážkam
a nedostatkom. K najčastejším činnostiam, ktorým sa neziskové organizácie venujú, je odborné poradenstvo a najmä záujmová činnosť mládeže.
Kompetencie pracovníkov s mládežou
Vo vyššie spomenutých inštitúciách a organizáciách pracuje množstvo zamestnancov
i dobrovoľníkov. Podpora uvedených zariadení znamená aj podporu pracovníkov s mládežou, ktorí tam s nimi prichádzajú do priameho kontaktu. Ich práca je osožná, no zároveň
náročná a často i nedocenená. Jednou z foriem podpory profesionálnych a dobrovoľníckych
pracovníkov s mládežou a mladých lídrov, ktorí pracujú s týmito mladými ľuďmi, je ponuka
rozvíjania ich kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
Pod kompetenciou myslíme súbor vedomostí, zručností a postojov.
V rámci národného projektu Komprax boli na základe výsledkov z prieskumov zadefinované
tzv. minimálne kompetenčné profily pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Kompetenčným profilom sa rozumie minimálny súbor kompetencií,
ktoré by mal dobrovoľnícky alebo profesionálny pracovník s mládežou mať s cieľom podporiť kvalitu práce s mládežou. Jednotlivé kompetenčné profily je možné nájsť na stránke
www.komprax

2.	Informácie o výskume
Cieľ výskumu
Cieľom výskumu bolo získanie prehľadu o dosiahnutej úrovni a vnímanej dôležitosti kompetencií profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mladými
ľuďmi so špeciálnymi potrebami a identifikovanie ich potrieb z hľadiska potenciálu pre tvorbu nových vzdelávacích programov, ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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Predmet výskumu
Predmetom výskumu boli:
● Kľúčové kompetencie pracovníkov
- prehľad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a odbornom
		zameraní
- vnímanie dôležitosti jednotlivých kompetencií pre výkon PsŠM
- hodnotenie dosiahnutej úrovne jednotlivých kompetencií
- identifikácia potenciálu a oblastí pre ďalší rozvoj kľúčových kom petencií
● Vzdelávacie potreby pracovníkov
- identifikácia vzdelávacích potrieb špecifické pre jednotlivé
		 zariadenia a organizácie.
● Motivácia pracovníkov
- zistenie motivácie vykonávať PsŠM
● Problémy pracovníkov
- identifikácia problémov a prekážok, ktorým čelia pracovníci
		 pri PsŠM
Objekt výskumu
Objektom výskumu boli:
● profesionálni pracovníci s mládežou so špeciálnymi potrebami (pracovník s mládežou),
● dobrovoľnícki pracovníci s mládežou so špeciálnymi potrebami (mládežnícki vedúci).
Výskum sa zameriaval na zariadenia, kde sa realizuje práca s mládežou výchovného a vzdelávacieho charakteru. Pre potreby tohto výskumu boli z daného toho dôvodu vypustené
diagnostické centrá a liečebné sanatóriá, ktorých činnosť sa primárne orientuje na diagnostiku.
Výskumnú vzorku tvorili pracovníci s mládežou z:
● detských domovov,
● krízových centier,
● reedukačných zariadení,
● resocializačných stredísk
● a mimovládnych organizácií pracujúcich s rómskou mládežou na území Trenčianskeho,
Trnavského, Žilinského, Banskobystrického, Nitrianskeho, Prešovského a Košického
kraja.
Výskumné nástroje
Realizátori výskumu zvolili nasledovné metódy:
● funkčná analýza činností,
● štandardizovaný rozhovor,
● dotazník,
● analýzy dokumentov.
Vo funkčnej analýze boli skúmané činnosti, resp. náplň práce, ktorú vykonáva profesionálny
alebo dobrovoľný pracovník s mládežou so špeciálnymi potrebami. Na základe výsledkov
z funkčnej analýzy bola zostavená štruktúra štandardizovaného rozhovoru a dotazníka.
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V štandardizovanom rozhovore boli otázky zamerané na zisťovanie ich motivácie, problémov a potrieb z hľadiska ďalšieho vzdelávania a rozvoja ich kompetencií. Štandardizované
rozhovory boli realizované od októbra do decembra 2012. Prvá časť rozhovoru bola zameraná na analýzu aktuálnej situácie, ktorá zahŕňala osobné motivačné faktory, pozitívne
aspekty práce, najčastejšie sa vyskytujúce problémy, príčiny týchto problémov, ich dopad
a možné spôsoby ich adresovania. V druhej časti rozhovoru sa zisťovali vzdelávacie potreby
prostredníctvom vnímania piatich najdôležitejších kompetencií a následne piatich kompetencií, pri ktorých by zamestnanci prejavili záujem o zvýšenie svojej kvalifikácie.
Dotazník bol využitý na zistenie úrovne jednotlivých kompetencií, pričom postavený bol
na vlastnom sebahodnotení respondentmi. Pred samotným výskumom boli realizované
konzultácie s expertmi v danej oblasti za účelom získania dostatočných informácie pre zostavenie štruktúry štandardizovaného rozhovoru a otázok v dotazníku. Na vyhodnotenie
získaných údajov a informácií bolo použité softvérové rozhranie programov MS Office Excel
a PASW Statistics ver. 18.0.0.
Doba trvania výskumu
Zber dát bol realizovaný v období od septembra do decembra 2012. Konečné číslo respondentov, ktorí sa zapojili do výskumu, je 145.
Výskum bol realizovaný odbornými garantmi:
● Ing. Darina Čierniková
● Ing. Martin Šturek
● Bc. Dean Reš

3.	Výskumné zistenia a závery
Na základe funkčnej analýzy bola vytvorená štruktúra rozhovoru ako aj dotazník.
Výskumná vzorka
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 145 respondentov, pričom sa brala do úvahy najmä
vyváženosť na základe pohlavia, vzdelania, typu zariadenia a geografickej polohy. V každom kraji bolo oslovených minimálne 15 respondentov, pričom sa realizátori výskumu snažili do výskumu začleniť respondentov z každého typu vybraného zariadenia.
Ako je možné vidieť z tabuľky vidieť, najväčší počet zapojených respondentov zapojených
do prieskumu pracuje v detských domovoch. Toto najvyššie číslo súvisí s tým, že počet zriadených zariadení detských domovov na Slovensku je v porovnaní s ostanými zariadeniami
v realite celkovo vyšší.
Na Slovensku je v súčasnosti zriadených 9 resocializačných stredísk, 14 reedukačných zariadení, 84 detských domovov a 24 krízových stredísk.
Vzhľadom príslušnosti k pohlaviu vyplnilo dotazníkový prieskum 59 mužov a 86 žien. To zrkadlí aj skutočnosť, že túto prácu vykonávajú prevažne ženy.

8
Tabuľka č. 1: Respondenti podľa územného hľadiska a typu zariadenia

Prehľad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a odbornom zameraní
Výskumné zistenia z pohľadu predmetu výskumu, teda na čo bol výskum zameraný, môžeme konštatovať nasledovné výsledky. Väčšina pracovníkov s mládežou so špeciálnymi potrebami vo vybraných zariadeniach a organizáciách má najvyššie dosiahnuté vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa.
Graf č. 1: Respondenti podľa typu zariadenia a dosiahnutého vzdelania
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Ako je možné vidieť z grafu, najvyššie zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov
s mládežou so špeciálnymi potrebami pôsobí v štátom riadených organizáciách, akými sú
detské domovy, resocializačné strediská a pod. To môže byť spôsobené najmä zákonnými
ustanoveniami zo strany štátu, kde je presne definované, aké ukončené vzdelanie by mali
pracovníci na jednotlivých pracovných pozíciách dosahovať. Zväčša sa jedná o zamestnancov v pracovno-právnom pomere s daným zariadením, teda o profesionálnych pracovníkov
s mládežou.
V mimovládnych organizáciách sa uplatňujú ako vysokoškolsky, tak ako aj stredoškolsky
vzdelaní pracovníci, medzi ktorými je zjavný balans. To môže byť spôsobené tým, že v mimovládnych organizáciách na rozdiel od štátnych zariadení v mnohých prípadoch pôsobia
dobrovoľníci, teda mládežnícki vedúci. Na základe praktickej skúsenosti predpokladáme, že
sa jedná o dobrovoľníkov, ktorí sú ešte študentmi.
Celkovo je možné konštatovať, že väčšina pracovníkov s mládežou so špeciálnymi potrebami má ukončené vysokoškolské vzdelanie, pričom najčastejšie sa vyskytujúcim vyštudovaným odborom bola pedagogika (35,40 %) spoločne so sociálnou prácou (31,86 %). Po
nich nasledovala psychológia (12,39 %). Ojedinele sa vyskytovali aj pracovníci s vyštudovaným ekonomickým, filozofickým, technickým smerom, alebo verejná správa, teológia, manažment.
Dôležitosť a hodnotenie dosiahnutej úrovne jednotlivých kompetencií
V dotazníkovom prieskume boli skúmané kompetencie pracovníkov s mládežou so špecifickými potrebami v dvoch zložkách:

●
●

Vnímanie dôležitosti vybraných kompetencií pre výkon ich práce, teda akú im pripisujú
váhu.
Dosiahnutá úroveň jednotlivých kompetencií, ktorú respondenti stanovili na základe
sebahodnotenia.

Obe zložky boli hodnotené na škále 1 – 5, pričom 1 znamená najmenej a 5 najviac. Takto
zostavené škály umožňujú pri každej kompetencii zobraziť vzájomný pomer medzi dôležitosťou a úrovňou.
Najprv uvedieme, ktoré kompetencie sú pri PsŠM vnímané ako dôležité, bez toho, by sme sa
zameriavali na konkrétne typy zariadení alebo organizácií. To znamená, ktorú kompetenciu
uvádzali pracovníci priemerne najčastejšie.
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Graf č. 2: Priemerná dôležitosť a priemerná úroveň všetkých kompetencií bez rozdelenia podľa typu zariadenia

Dimenziu dôležitosti možno sledovať podľa výšky stĺpcov, rozmer úrovne možno sledovať
podľa krivky. Ako je možné pozorovať z grafu, za najdôležitejšiu kompetenciu zo strany
pracovníkov je možné považovať komunikáciu. Tesne v závese sú považované za najdôležitejšie kompetencie motivovanie ľudí a tímová práca. Z pohľadu dôležitosti získali vysoké
hodnoty ešte interakcia s ľuďmi a finančná gramotnosť. Pre výkon svojho zamestnania považujú respondenti za najmenej dôležité projektové myslenie a znalosť legislatívy. Úroveň
kompetencií veľmi názorne kopíruje pridelenú dôležitosť pri jednotlivých kompetenciách.
Identifikácia potenciálu pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií
Jedna časť výskumu bola zameraná aj na zisťovanie potenciálu ďalšieho rozvoja kompetencií pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Pre vypočítanie
potreby ďalšieho vzdelávania zaviedli autori výskumu pojem Index potenciálu vzdelávania,
ktorý vyjadruje pomer medzi vnímanou dôležitosťou a úrovňou, ktorú v danej kompetencii
dosahujú.
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Ak je Index potenciálu vzdelávania:
● vyšší ako 1: znamená to, že je potreba dodatočného vzdelávania v danej kompetencii.
Čím vyššie hodnoty, tým je vyššia potreba a vyšší potenciál pre ďalšie vzdelávanie.
● nižšie ako 1: znamená to, že súčasná úroveň zvládnutia danej kompetencie je vyššia ako
pripisovanie jej dôležitosti. Z toho vyplýva, že prípadné ďalšie vzdelávanie nie je potrebné.
Tabuľka č. 2: Index potenciálu vzdelávania

Z tabuľky je možné vyčítať, že najväčšia potreba a potenciál ďalšieho vzdelávania pracovníkov je identifikovaný práve v kompetenciách: finančná gramotnosť, projektové myslenie
a motivovanie ľudí.
Identifikácia potenciálu pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií pre jednotlivé zariadenia
Pre vysvetlenie využijeme opätovne Index potenciálu vzdelávania, ktorý je popísaný vyššie.
Zjednodušene však môžeme povedať, čím vyššie číslo, tým väčší potenciál na vzdelávanie,
teda zlepšovanie sa v jednotlivých kompetenciách.
Nasledujúca tabuľka č. 4 poskytuje prehľad potenciálu ďalšieho rozvoja kompetencií pracovníkov v jednotlivých zariadeniach. Políčka označené farebne poukazujú na oblasti, resp.
kompetencie pracovníkov, ktoré majú na základe sebahodnotenia pracovníkmi najvyšší potenciál na zlepšenie, t. j. v ktorých je stále priestor na zdokonalenie.
Tabuľka č. 3: Vyhodnotenie vzdelávacích potrieb jednotlivých zariadené a organizácií
podľa Indexu potenciálu vzdelávania
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Vzdelávacie potreby pracovníkov
Na základe analýzy boli identifikované prioritné oblasti, v ktorých prejavili pracovníci záujem sa ďalej vzdelávať. Možno konštatovať, že verbálna a neverbálna komunikácia a štruktúrované vyjadrovanie sú dlhodobo považované za prioritu vo vzdelávaní. S pridaním interkultúrnej komunikácie sa táto oblasť radí so štvrtinovým podielom na celkových potrebách
medzi najžiaducejšie témy, pričom najvyšší potenciál vykazujú regióny východ a stred.
Na obrázku č. 1 sú v modrej lište identifikované prioritné oblasti a pod nimi sa nachádzajú
navrhnuté konkrétne vzdelávacie témy, ktoré odporúčajú realizátori výskumu, v ktorých by
sa pracovníci chceli ďalej rozvíjať a vzdelávať.
Obrázok č. 1: Vzdelávacích potrieb pracovníkov usporiadaných
podľa dôležitosti
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Motivácia pracovníkov s mládežou so špeciálnymi potrebami
Počas štruktúrovaných rozhovorov bola zisťovaná motivácia pracovníkov vykonávať prácu
s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Ich odpovede boli roztriedené do ôsmich kategórií:
1. Dosiahnuté výsledky a úspechy cieľových skupín (26,15 %)
2. Osobná pozitívna/negatívna skúsenosť (20,00 %)
3. Práca ako poslanie, a nie povolanie (16,92 %)
4. Altruizmus (12,31 %)
5. Možnosť profesijného rastu (9,23 %)
6. Uznanie a vďačnosť cieľových skupín(9,23 %)
7. Motivujúce prostredie pracovného kolektívu (4,62 %)
8. Vplyv rodinného prostredia pracovníka (1,54 %)
Prevažujúcim motivačným faktorom najmä v reedukačných zariadeniach, v krízových
centrách, v detských domovoch a resocializačných zariadeniach boli dosiahnuté výsledky
a úspechy cieľových skupín.
Možnosti profesijného rastu vnímali najmä praco
vníci mimovládnych organizácií s nižším intervalom praxe, čo môže byť spôsobené menšími bariérami vstupu do tejto práce, než
je to pri verejnej správe, kde dosahované hodnoty boli v priemere o 5 až 11 % nižšie.
Problémy pracovníkov s mládežou so špeciálnymi potrebami
Osobitný dôraz bol kladený na identifikáciu problémov, s ktorými sa zamestnanci jednotlivých typov zariadení stretávajú pri svojej činnosti. Odpovede boli roztriedené do siedmich
kategórií:
1. Odmietanie pomoci zo strany cieľových skupín, vyúsťujúce do uzavretosti až agresivity
(21,21 %)
2. Nízka spoločenská akceptácia a predsudky (16,67 %)
3. Pasivita cieľových skupín a ich nízka motivácia (15,15 %)
4. Negatívne prejavy častých stresových situácií (13,64 %)
5. Vysoká administratívna náročnosť a dysfunkčné inštitucionálne zázemie (12,12 %)
6. Nedostatočná metodická podpora a zložitý prístup k celoživotnému vzdelávaniu
(12,12 %)
7. Nedostatok finančných prostriedkov (9,09 %)
„Odmietanie pomoci zo strany cieľových skupín“ a „Pasivita cieľových skupín“
Vysoké percento vnímania týchto problémov môže byť spôsobené i vysokým počtom pracovníkov, ktorí sa zapojili do výskumu a pracujú v resocializačných strediskách, krízových
centrách a detských domovoch. Ide o zariadenia, do ktorých sú nedobrovoľne umiestňované deti a mládež. Pracovníci musia pri svojej práci čeliť práve tejto realite. Takmer totožným
problémom čelia najmä v krízových centrách a detských domovoch.
Naopak s týmito problémami sa vôbec nestretávajú mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rómskou mládežou, čo je v značnej miere ovplyvnené dobrovoľnou účasťou cieľových
skupín na ich aktivitách.
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„Administratívna náročnosť“
Najvýraznejšie tento problém vnímajú pracovníci v detských domovoch, čo je spôsobené
administratívnou záťažou spojenou s vypracovávaním a pravidelnou aktualizáciou tzv.
IPROD. Ide o individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán
výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný
v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Pre mimovládne organizácie je tento problém vnímaný skôr ako byrokracia pri rôznych
grantových schémach. Problém administratívnej náročnosti sa vôbec nedotýka pracovníkov z krízových centier.
„Nízka akceptácia v spoločnosti“
Tento problém považujú za najmarkantnejší spoločne s nedostatkom finančných prostriedkov pracovníci z MVO pracujúci s rómskou mládežou, čo sú spoločné menovatele charakteristické pre tretí sektor, spolu tvoriace dve tretiny získaných odpovedí.
V tejto časti sme uviedli kľúčové zistenia, na ktoré sa výskum zameriaval. V časti odporúčania sa môžete dočítať o možných návrhoch na zlepšenie, výzvach alebo podnetoch na
zamyslenie, ako by bolo možné s vyššie uvedenými zisteniami ďalej pracovať.
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4.	Zhrnutie
Vzdelanie pracovníka s mládežou so špeciálnymi potrebami
Najčastejšie sa vyskytuje VŠ vzdelanie II. stupňa v oblastiach pedagogika, sociálna práca,
psychológia, andragogika a iné.
Kompetencie, ktoré považujú pracovníci za najdôležitejšie
Motivácia ľudí
Pracovník vie mobilizovať záujmové skupiny (dobrovoľníkov, klientov, kolegov...) k spolupráci a sieťuje ich. Používa techniky sebamotivácie a motivácie mladých ľudí so špeciálnymi
potrebami s ohľadom na ich individualitu. Prekonávaním stereotypov a zavádzaním inovatívnych metód vytvára motivujúce prostredie.
Komunikácia
Štruktúrovane komunikuje správu a priebežne si overuje pochopenie výpovede publikom.
Uplatňuje princípy efektívnej prezentácie a na to k tomu využíva pokročilé technické riešenia. Verbálna a neverbálna komunikácia sú v súlade, rozumie Berneho transakčnej analýze.
Hovorí jasne, zrozumiteľne a formuluje svoje stanoviská. Upravuje komunikačný štýl v závislosti od cieľovej skupiny.
Tímová práca
Proaktívne zisťuje, či ostatní členovia potrebujú pomoc. Identifikuje napätie v tíme a je
schopný ho vyhodnotiť a reagovať naň. Osvojuje si niektoré z tímových rolí podľa potreby.
Využíva emocionálnu inteligenciu na podporu členov tímu. Je otvorený zdieľaniu názorov
a výstupov. Prispieva k tvorbe skupinovej identity.
Interakcia s ľuďmi
Vhodne kladie otázky na ozrejmenie potrieb ostatných. Je schopný interkultúrnej komunikácie (uvedomuje si kultúrne rozdiely, napr. podľa Hofstedeho kultúrnych dimenzií). Aplikuje metódy prevencie a riešenia konfliktov. Usiluje sa o spoluprácu, prípadne hľadá kompromisné riešenie pri rokovaniach. Pristupuje k druhým s rešpektom, poskytuje a prijíma
včasnú a cielenú spätnú väzbu. Je proklientsky orientovaný, hľadá riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Najčastejšie problémy
Pasivita cieľových skupín, nízka spoločenská akceptácia, nedostatok finančných zdrojov
a ich účelová viazanosť, administratívna náročnosť (napr. IPRODy v detských domovoch),
nedostatočná metodická podpora, zložitý prístup k celoživotnému vzdelávaniu pracovníkov, nízke finančné ohodnotenie, kontradikcia predpisov a nariadení – nejednoznačnosť
výkladu, negatívne prejavy častých stresových situácii, neschopnosť odosobniť sa od problémov cieľových skupín, odmietanie pomoci zo strany mladých a ich uzavretosť.
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Motivácia vykonávať prácu s mládežou so špeciálnymi potrebami
Práca ako poslanie, a nie ako zamestnanie, altruizmus, dosiahnuté výsledky a úspech mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, uznanie a vďaka zo strany prijímateľov pomoci, vlastná
pozitívna/negatívna osobná skúsenosť, motivujúce prostredie pracovného kolektívu, vplyv
rodinného prostredia a pod.
Vzdelávacie potreby pracovníkov
●

Analýza záujmových skupín v kontexte potreby sieťovania, techniky pre úspešný
networking

●

Aplikovaný event marketing s využitím nástrojov WEBu 2.0

●

Cost-cutting a zvyšovanie efektivity v prostredí organizácii pracujúcich s mladými so
špeciálnymi potrebami

●

Inovatívne prístupy k vývinovej psychológii

●

Koučing v neformálnom vzdelávaní

●

Manažment stresu a tréning asertivity

●

Motivovanie cieľových skupín na osvojenie si proaktívneho prístupu k osobnostnému
rozvoju

●

Nové techniky pre tvorivú a kreatívnu činnosť

●

Predchádzanie diskriminácii pri začleňovaní cieľových skupín do spoločnosti, s osobitným dôrazom na vstup na trh práce a právne vedomie

●

Prioritizácia úloh, riadenie zdrojov a multitasking v kontexte projektového manažmentu

●

Simulácie záťažových komunikačných situácií, analýza motívov protistrany, argumentačné a negociačné techniky

●

Stavba vzdelávacích aktivít a rámec zážitkovo-skúsenostného vzdelávania

●

Supervízia a terapeutický výcvik
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5. Odporúčania
Tak ako naznačuje už názov „Pracuj na sebe, pracuj s inými“, pre zvyšovanie kvality a rozvoj práce s mládežou so špeciálnymi potrebami je nesmierne dôležité, aby pracovníci, ktorí
priamo pracujú s takouto mládežou, identifikovali priestor pre ďalší sebarozvoj a aby zároveň zlepšovali a nadobúdali kompetencie, ktoré sú potrebné pre výkon ich práce.
Táto kapitola obsahuje odporúčania pre pracovníkov s mládežou, zriaďovateľov, ako aj všeobecné odporúčania na národnej úrovni. Ide o odporúčania, ktoré nevychádzajú priamo zo
záverov výskumu, ale sú skôr podnetmi na zamyslenie, alebo podnetmi na zlepšenie a ich
aplikáciu do praxe.
Odporúčania pre pracovníkov s mládežou
●

K najhlavnejším odporúčaniam patrí sebahodnotenie kompetencií pracovníkov s mládežou so špeciálnymi potrebami a cielené nastavenie vlastného osobnostného a profesionálneho rozvoja. Ten, odporúčame reflektovať s kolegami alebo so zamestnávateľom, resp. zriaďovateľom inštitúcie alebo organizácie.

●

Aktívne vyhľadávať nástroje, možnosti a vzdelávacie ponuky zamerané na zlepšovanie
kompetencií.

●

K nástrojom ako zistiť a zhodnotiť svoje kompetencie patria napr. kompetenčné profily
dobrovoľného pracovníka s mládežou (tzv. mládežníckeho vedúceho) a profesionálneho pracovníka s mládežou, ktoré boli vytvorené v rámci národného projektu KompraxKompetencie pre prax, ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

●

V rámci projektu Komprax je nastavený aj podporný vzdelávací systém na rozvoj kompetencií (vzdelávanie mládežníckych lídrov, pracovníkov s mládežou ako aj nadstavbové
vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou). Ďalšiu ponuku vzdelávaní ponúka aj národný
projekt Praktik alebo program Mládež v akcii. Bližšie informácie na www.iuventa.sk alebo www.komprax.sk.

Odporúčanie pre zriaďovateľov
● Vytvoriť vhodné prostredie a priestor pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov s mládežou,
osobnostný a profesionálny rozvoj a zvyšovanie ich kompetencií.
● Implementovať nástroje zjednodušujúce prístup k celoživotnému vzdelávaniu zamestnancov v zariadeniach so špeciálnymi potrebami, s osobitným dôrazom na medzinárodnú výmenu skúseností, transfer know-how a zavádzanie inovácií do praxe.
● Podporovať intraorganizačný mentoring a pravidelné poskytovanie spätnej väzby.
● Vytvoriť mechanizmy na nepretržité získavanie spätnej väzby od interných a externých
záujmových skupín s cieľom formulovať odporúčania na zlepšenie procesov.
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● Zvyšovať participáciu cieľových skupín na živote v zariadení /na riadení MVO s cieľom
transferu práv a povinností, ktorý vedie k postupnému preberaniu zodpovednosti.
● Využiť strešné mládežnícke organizácie a školy na vyhľadávanie dobrovoľníkov, stážistov a praktikantov, ktorí môžu prispieť k diverzite pracovníkov v zariadení a priniesť tak
cenný „pohľad zvonka“.
Ďalšie odporúčania
●

Pracovať nielen na zhodnotení a sebareflexii jednotlivých kompetencií, ale uvedomiť si
i dôležitosť jednotlivých kompetencií pre výkon práce a najmä pre flexibilné reagovanie
na aktuálne východiskové situácie a potreby mládeže.

●

Ako je možné vidieť z tabuľky, ako najmenej dôležité sú vnímané kompetencie ako znalosť legislatívy, projektové myslenie a finančná gramotnosť. Na druhej strane, napr.
MVO považujú za jeden z najmarkantnejších problémov práve nedostatočnú finančnú
podporu a uznanie, pričom práve projektová činnosť môže byť nástrojom na získavanie
finančnej podpory na svoje aktivity. Rovnako otázne je nízke pripisovanie dôležitosti
znalosti legislatívy, najmä s ohľadom na zariadenia, ktoré sú riadené štátom a regulované práve prostredníctvom legislatívy.

●

Zosúladiť vzdelávaciu ponuku s ohľadom na to, čo považujú pracovníci s mládežou so
špeciálnymi potrebami za atraktívne, a zároveň po čom je dopyt (vzdelávacie potreby)
so vzdelávacími ponukami zameranými na rozvoj kompetencií (index potenciálu rozvoja ďalších kompetencií).

●

Posilniť uznávanie neformálneho vzdelávania ako nástroja na zvyšovanie kompetencií
pracovníkov s mládežou a zlepšovania kvality práce s mládežou ako takou.

Tabuľka č. 4: Vyhodnotenie vnímania dôležitosti jednotlivých kompetencií
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