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Vážené dámy, vážení pánové,

máme již za sebou spoustu pøíspìvkù a je docela možné, že je spíše aktuální se zabývat
mapováním možností odpoèinku èi obèerstvení, než poslechu další pøednášky. Nicménì jejím
tématem bude mapování a rozvíjení dovedností v blahodárném — kam zajisté patøí i schopnost
odpoèinout si a obèerstvit se — nyní naveèer již nelehký úkol, ale na druhou stranu i zajímavá
výzva, a tak jsem zvìdav koho z vás pøednes znudí èi uspí a koho obèerství.
Døíve než se dostaneme k vlastnímu tématu pøíspìvku, již zmínìnému mapování a rozvoji
dovedností v blahodárném, nejprve krátce pøedstavím støedisko výchovné péèe Help Me a
základní principy terapeutického pøístupu satiterapie, které spoleènì vytváøejí rámec pro
konkrétní postupy práce s dìtmi a dospívajícími ohroženými sociálnì–patologickými jevy. Na
závìr se jen krátce zmíním o možných pøínosech, které z mé nìkolikaleté zkušenosti pøináší
aplikace receptù ze „satiterapeutické kuchaøky“ klientùm terapeuticko–výchovného procesu. Do
støediska výchovné péèe docházejí klienti s nejrùznìjšími problémy, jak uvidíme pozdìji, èasto
jimi jsou obìti i pachatelé šikany, klienti s agresivním chováním. Nemalou èást klientely však
tvoøí dìti a dospívající, kteøí jsou tìmito sociálnì–patologickými jevy teprve ohroženi. U nich lze
hovoøit o primární prevenci ve vlastním slova smyslu. Jak u této ohrožené populace, tak i u obìtí
a pachatelù šikany, je rozvíjení dovedností klíèovým nástrojem pro zvýšení schopnosti zvládat
život — cestì ke zdravì pojatému sebepojetí, podložené sebedùvìøe a sebehodnocení, jedním
slovem ke štìstí.
Støedisko výchovné péèe Help Me je prvním a jediným nestátním zaøízením svého druhu
v ÈR a funguje již témìø jedno desetiletí. V souèasnosti terapeuticko–pedagogický tým pracuje
ve dvou úrovních, jednak se dvìmi internátními skupinami klientù umístìných do zaøízení na
dva mìsíce, jednak s klienty docházejícími ambulantnì. Pro zajímavost, v minulém školním roce
prošlo pobytem na internátu cca 80 klientù, ambulantní pomoc využilo více jak 260 klientù,
respektive rodin a zainteresovaných pracovníkù. Je zjištìním posledních desetiletí
v euroamerické psychoterapii, že problém nelze centrovat na jednotlivou osobu, ale je záležitostí
jejích interakcí s ostatními lidmi a celým interpersonálním a institucionálním kontextem, v nìmž
se nachází. Proto se také snažíme co nejvíce pracovat nejen s celou rodinnou klienta, v rámci
indikované rodinné, event. párové terapie, ale i se zainteresovanými odborníky a institucemi
(školská zaøízení PPP, OSPOD, AP). Populace klientù se pohybuje tedy v širokém vìkovém
rozmezí, nejvíce zastoupen je vìkový interval 10-17 let. Pøed sebou vidíte i diagnostické
kategorie dle MKN 10, kterou jsou u dospívajících využívajících služby zaøízení nejèastìjší.
Dùležitìjší než diagnostika dle MKN 10 je pro praktickou práci terapeuta problémová diagnóza a
tím se dostáváme k základním principùm satiterapie.

Satiterapii lze krátce definovat jako integrativní psychoterapeutický smìr vyvíjený od 70.
let Dr. Mirko Frýbou ve Švýcarsku a od 90. let také v ÈR. Jak uvádìjí následující citace z knihy
profesora Kratochvíla a Dr. Nìmcové, vedle moderních psychoterapeutických smìrù
euroamerické kultury integroval Frýba do satiterapeutického pøístupu také své mnohaleté
zkušenosti s praxí a výzkumem tradièní buddhistické psychologie abhidhammy, o èemž svìdèí
samotný název satiterapie.
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… je založena na vedení klienta ke všímavému uvìdomìlému vnitønímu prožívání… Terapeutùv
postup se øídí pøevážnì principy rogersovské psychoterapie… zkušenost s morenovským
psychodramatem se však zároveò odráží v pøíležitostném nabízení akèních technik, které umožòují
zvnìjšnìní vnitøních zážitkù… (Kratochvíl 1998: 104, 105).

Pokud jen krátce zmíním výjimeènost tohoto psychoterapeutického smìru, nelze
opominout jednak etickou dimenzi, která je plnì zahrnuta nejenom do vztahu profesionál–klient,
ale i do etiogeneze „problému“, jednak detailnì rozpracovaný proces nácviku a rozvoje
empatického porozumìní (anu–pari–vatti).
... je to integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvìdomìlému prožívání, které je zakotveno
v tìlesné skuteènosti. Na této bázi potom pacient sám pøichází k poznání, které léèí, získává vhled do
jader své patologie a odkrývá své sanaèní schopnosti. A díky tomu nachází v satiterapii svùj vlastní
(autochtonní) zpùsob pøekonávání problémù a zvládání života (Nìmcová 1995: 3).

Na dvou následujících obrazovkách pouze pøedstavím pìt etap a ètyøi opakující se fáze
satiterapeutického procesu, a upozorním na specifiku uzavírání kontraktu pøi práci s dìtmi a
dospívajícími. V pøíspìvku se dále vìnuji pøedevším druhé etapì, jejíž náplní je konkretizace a
rozvíjení spontánních dovedností v blahodárném, a v menší míøe také ostatním etapám.
Dovednosti v blahodárném lze definovat jako schopnost vytváøet podmínky pro nastávání a
rozvíjení prospìšných situací Ètyøi uvedené fáze se opakují v každé etapì procesu. Vaší
pozornosti zde vypíchnu pøedevším:
roli všímavosti (sati), centrální schopnosti mysli, jejíž rozvoj umožòuje klientovi
vztahovat se poznání na prožitkovì zakotvené skuteènosti a tím i rozvíjet dovedné
zpùsoby jednání, zvládání jednotlivých životních situací,
a reflektování (paccavekhaná) , jež se vztahuje na prožité skuteènosti a vytváøí jak zdroj
rostoucí sebedùvìry a sebehodnocení, tak i upevòuje dovedné formy jednání.

U dìtí a dospívajících je nutné uzavírat terapeutický kontrakt na tøech rovinách, jak
s klientem samotným (nalézání jeho vlastních cílù), tak s jeho rodièi (vìtšinou požadavky na
zmìnu zpùsobù chování) a relevantními institucemi (nejèastìji škola, OSPOD – vìtšinou ve
shodì s požadavky rodièù). Na takto založené smlouvì (v našem zaøízení smlouvu o pobytu
podepisuje jak rodiè a zástupce školy, tak sám klient) lze rozvíjet jak terapeutický vztah tak také
konkretizovat problematickou diagnózu, jejíž nejèastìjší položky vidíte pøed sebou:
problematická pozice ve vrstevnické skupinì,
rodinné problémy (nesoulad výchovných postupù, disharmonický vztah partnerù apod.),
školní neúspìch,
neadekvátní sebepojetí a pøijaté hodnoty, nízká sebedùvìra, sebehodnocení.

Výchovná zaøízení nejsou ve vìtšinì
pøípadù
navštìvována
dospívajícími
dobrovolnì, pøevážnì jsou dovedeny nìkým
za ruku, vnìjším tlakem. Aby bylo fakticky
možné provést úspìšnì klienta terapeuticko–
výchovným procesem, je nutnou podmínkou
nabudit jeho vnitøní motivaci, pomoci mu
zkonkretizovat jeho vlastní cíle. Klienti, u
nichž je doporuèen internátní pobyt,
odcházejí ze svého pøirozeného prostøedí a
kontakt s ním je znaènì omezen. Skupina
dospìlých pracovníkù i vrstevníkù je pro nì
zezaèátku neznámá, vrstevnickou skupinou
žité hodnoty a principy jednání, opakovanì
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obnovované v interakci s dospìlými, na nì vytváøejí tlak. Jsou znaènì omezeny možnosti
patologického chování a opìtovnì zdùrazòovány a nacvièovány zdravé zpùsoby interakce. Ruku
v ruce s vnìjším tlakem dochází v individuálních i skupinových aktivitách k formulování
vlastních cílù klienta a nacházení cest k jejich dosahování. Pravidelné reflektování úspìchu
(napø. ve vedených denících) pak vytváøí první základy podložené sebedùvìry a sebehodnocení.
Neúspìch bývá pøedkládán jako výzva k nalezení nových cest.
Zámìrnì zde opomíjím práci s „patologií“, nedovednými zpùsoby jednání, které
v terapeutické práci samozøejmì nemohou být opomíjeny. Jak je v satiterapii bìžné, proces
zaèíná konkretizací a rozvojem dovedností v blahodárném. Jednak je jednodušeji rozvíjen
terapeutický vztah, jednak je rozvojem dovedného vytváøen nutný sanaèní potenciál pro
vyrovnání se s patologií. Dospívající se setkávají se zápornou zpìtnou vazbou, jsou obklopeni
problémy, které jim pøerostly pøes hlavu, a tak není divu, že buï pøed nimi unikají nebo pøijmou
definici, „a• jsem aspoò úspìšný ve vytváøení prùšvihù“, a postaví na nìm své sebepojetí.
Prvním
krokem
je
explorace
rozhovorem. Jako úèinná pomùcka se ukázal
sociometricky založený gradient vztahù. Ten
mùže odhalit mnohé: nosné mezilidské
vztahy, problematické oblasti (jak je vidìt
v ukázce), mnohdy však také slouží jako
podklad pro odložení masky a reálnému
pohlédnutí na skuteènost. Nejdùležitìjší pro
práci a vyhodnocení této techniky je
samozøejmì empatické porozumìní klientovi,
akceptující tøeba i jeho únikové mechanismy,
v pravý okamžik jej však konfrontující
s prezentovaným nesouladem sebepojetí, pohledu na svìt a prožívané skuteènosti.

Týdenní pøedsevzetí klienta je sice
pøevážnì zamìøeno na patologické
chování, vždy ale obsahuje alespoò jednu
dovednost v blahodárném ,aby jak klient
sám, tak i jeho vrstevníci dokázali vnímat
diferencovanì, nesoustøedit se pouze na
problém, ale i na konkretizované
dovednosti v prospìšném. Trénuje se tak i
vyvážená zpìtná vazba a reflektování
prožitého, které nezastírá problémy, ale
také vypichuje dovedné, zdravé.

Schopnosti jednat dovednì jsou dále
systematicky rozvíjeny jak v rámci skupinové a
individuální terapie, tak v prùbìhu celého
terapeuticko–pedagogického procesu. Opìtovnì
zmíním nácvik reflektování prožitých situací dne do
vedeného deníku v pomìru 3:2 (dovedné versus
nedovedné), stejným zpùsobem vyjadøované zpìtné
vazby vrstevníkùm („technika poš•ák“), nácvik
vyhledávání dovedností druhého („technika mistøi
svìta“) a pravidelný trénink zakotvení v tìlesnì
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prožívané skuteènosti pìti smyslù.

Aktualizace kontraktu a závìreèné reflektování procesu a jeho výsledkù probíhá formou
rozhovoru, sdílení v deníku a nìkdy také v rámci skupinové psychoterapie, kdy je formou
techniky „Pøíbìh prince Kumárí“ tematizován odchod klienta ze støediska. Souèástí je
samozøejmì konkretizace pøedstav budoucnosti, mapování možné opory a potencionálních
nebezpeèí, plánování na nacvièených dovednostech založených zpùsobù dovedného zvládání
života.

Døíve však bývá ještì proveden test návratu do pøirozeného prostøedí, který je následnì
vyhodnocen a nìkdy mùže být i podnìtem k mìsíènímu prodloužení pobytu. To nemusí být vždy
iniciováno ze strany dospìlých, ale èasté jsou i pøípady vlastní iniciativy klienta.
Takže pro ty z vás, kteøí jste si tuto pøednášku vybrali, na závìr prakticky natrénujeme
jednu z klíèových dovedností v blahodárném – reflektování prožitého èi v našem pøípadì spíše
jen slyšeného. Aè tématem pøíspìvku bylo mapování a rozvíjení dovedností v blahodárném,
dùležitým aspektem je nastavení a aktualizace vnìjšího rámce, který omezuje patologické
chování a vytváøí tak prostor pro rozvoj blahodárného jednání. Vyvážený pohled na skuteènost,
nezastírající problémy ale také zámìrnì otevírající prostor spontánních dovedností klienta vede
k opakovaným zážitkùm úspìchu, èímž jsou vytvoøeny podmínky pro realistické pojmenování
problémù a hledání zpùsobù, jak se s nimi na základì vlastních a ev. tréninkem ve støedisku
rozvinutých dovedností vypoøádat Vnìjší tlak ze strany dospìlých a skupiny vrstevníkù
v interakci s nacházením vlastních cílù klienta a tréninkem dovedného jednání vyrùstá v nové
vzorce mezilidského jednání na úrovni interpersonální, na úrovni intrapersonální dochází
k rozvoji zdravì založeného sebevìdomí a zmìnì hodnot. Pro dlouhodobý efekt terapeutickovýchovného procesu je samozøejmì velmi èasto nutná zmìna jak relevantních vzdìlávacích
institucí (možnost zaèít znovu), tak v rodinì.

Nedávno se sešli dvì události — setkání s kolegou z university, který se vìnuje zážitkové
pedagogice a outdoorovým aktivitám, a pravidelné setkání s výchovnými poradci, školními
psychology a sociálními kurátory v našem zaøízení. Z obou situací mi vyvstal nápad, který by
pøenesl zde v nìkterých aspektech pøedložený zpùsob terapeuticko–výchovného procesu na pùdu
instituce, kterou ze zákona prochází všichni dìti a dospívající, která však v posledních letech
èasto dávala pøednost úkolu vzdìlávacímu na úkor úkolu výchovnému, na pùdu školy. Tento
nápad jsem si pracovnì nazval „Výstavby nosných vrstevnických skupin“ a po diskusi
s nìkterými pedagogy vím, že je již v rùzné míøe realizován. Struènì, jde o nìkolikadenní pobyt
školních kolektivù dohromady s pedagogy mimo školu v klíèových integraèních okamžicích (1.,
6. tø, I. roèník), a jejich spoleèný prùchod zážitkovým programem zamìøeným na rozvoj
interpersonálních vztahù a vytvoøení nosných skupinových hodnot a norem. Myslím, že takovéto
programy vytváøejí velmi kvalitní prevenci patologického chování, šikany i agresivity, døíve než
je zapotøebí støedisko výchovné péèe. Vážené dámy, vážení pánové, dìkuji vám za pozornost.
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