Človek v ohrození, n.o.

SOS Roškovce
Metodická

príručka

k

témam

násilného správania
2017

017

Človek v ohrození, n.o.
Požiarnická 17
080 01 Prešov
Korešpondenčná adresa:
Baštova 5
811 03 Bratislava
www.clovekvohrozeni.sk

Projekt bol realizovaný vďaka
ďaka podpore

Ú VOD
Projekt SOS Roškovce vznikol ako reakcia na potrebu diskusie na tému násilného
správania nie len v segregovaných lokalitách. V komunitnom centre, kde pôsobíme, sa často
stretávame s násilným správaním, ktoré nevyvoláva žiadne reakcie okolia. Práve splývanie
násilia s každodennými aktivitami a starosťami bolo pre nás signálom, že toto správanie je
natoľko bežné až sa stalo súčasťou noriem v rodinách i komunitách. Nikto ho neidentifikoval
ako nesprávne, nikto ho neodsúdil a mnohí sa zmierili so situáciou tak ako je.
Myšlienka začať scitlivovať deti a mládež v téme násilia, tak naberala na sile. V roku
2016 sme vydali prvú metodiku k tejto téme Nebo, peklo, raj..., ktorá je určená prvému stupňu
na základnej škole. Dnes vám predstavujeme metodiku k téme násilia určenú pre
dospievajúcu mládež. Metodika je tvorená spoločne s mládežníkmi, ktorí v priebehu
niekoľkých mesiacov absolvovali školenia a natočili hrané videá na témy domáceho násilia,
šikanovania a obťažovania. Ku každému z týchto videí tu nájdete i

návod, ako s ním

pracovať a zároveň návrhy na aktivity, ktoré približujú témy deťom.
Metodika, ktorú práve začínate čítať vznikla vďaka podpore Nadácie pre deti
Slovenska, vďaka mládežníkom z komunitného centra Roškovce a ústretovosti a podpore
Martina, ktorý nás previedol svetom filmárskeho remesla. Všetkým zo srdca ďakujeme.

detí, stav, kedy si dieťa uvedomuje svoje
pocity strachu, smútku a bezmocnosti, ale
nikto na ne nereaguje. Dieťa si môže
myslieť, že nemá adekvátne pocity a tie
prestane prezentovať a potlačí ich do
úzadia. V takejto situácii je pre dieťa
veľmi úľavné ak niekto dospelý potvrdí
jeho pocity a uistí dieťa, že sú normálne,
a že má dieťa na ne právo. V opačnom
prípade, dieťa stratí schopnosť empatie
a násilné

správanie

sa

preň

stáva

normálnym, často žiadaným spôsobom

Domáce násilie je v slovenskej spoločnosti

presadzovania

stále tabu. Deti i mládež sa s ním často krát

U starších

stretávajú, sú s násilím konfrontovaní, ale

scitlivovanie na tému násilného správania.

nedisponujú informáciami ako sa so

Táto

situáciou vysporiadať. U detí zo sociálne

domácemu

slabšieho a málo podnetného prostredia je

páchanému na ženách a jej cieľom je, aby

riziko, že násilnému správaniu nerozumejú

si deti a mládež osvojili zdravý prístup

a nerozumejú ani vlastným pocitom.

k násilnému

V segregovaných lokalitách, v ktorých je

prostredníctvom týchto troch pravidiel:

prítomná

vysoká

miera

generačnej

chudoby,

býva

hranica

násilného

vlastných

detí

prvá

je

záujmov.

preto

dôležité

kapitola

sa

preto

venuje

násiliu,

konkrétne

násiliu

správaniu

a to

najmä

CIEĽ

správania často posunutá. Násilím sa
riešia konflikty, postavenie jednotlivcov
v skupine, presadzovanie seba samého či
frustrácia. Je to naučené správanie, ktoré
deti imitujú a prenášajú do svojho života
i školského prostredia. Domáce násilie je
často krát tolerované, bagatelizované
a považované za súkromnú záležitosť.
Následkom

„normalizácie“

násilného

správania, môže nastať, najmä u malých

jasné
odsúdenie
násilného
správania

ujasnenie si
zodpovednosti
za násilné
správanie

oddeliť
násilníka
od
násilného
správania

•

Pri práci s metodickým videom je dôležité

Pri jednotlivých otázkach vo videu,

mať vždy na zreteli tieto ciele. Mládež by

dajte deťom dostatok času na ich

mala rozumieť jednotlivým krokom a mať

zodpovedanie
•

prístup k informáciám. Je tiež dôležité
nájsť si čas na diskusiu, v ktorej by

Zapisujte ich odpovede na flipchart
alebo tabuľu

pracovník nemal poľaviť z presvedčenia

2.

o nulovej tolerancii násilia. Samotný

nasledovať?

Viete
•

pracovník musí mať v sebe jasno, že za
násilie je VŽDY zodpovedný ten, ktorý ho
pácha

a nikto

nemá

právo

čo

odhadnúť,

bude

Nechajte deti hádať a ako odpoveď
im prehrajte časť videa

•

násilne

Ich očakávania môžete zapísať na

vystupovať voči iným členom spoločnosti.

tabuľu

Ide o citlivú

môže

správanie hercov ich vedie k týmto

pracovník naraziť na skúseností mládeže

odpovediam (je dobré upozorniť na

s násilným

neverbálnu

tému, pri

správaním

ktorej

ich

blízkych

príbuzných. Preto by mal mať na pamäti,

sa

detí,

i verbálnu

aké

stránku

nadchádzajúceho násilia)

že sa vždy odsudzuje násilné správanie

3.

a nie osobnosť násilníka ako taká. Omyl

situácii?

v tejto oblasti by mohol viesť k obrannému

•

Kto

postoju v skupine a k neželanému zraneniu
dotknutých detí.

a pýtajte

by

mohol

pomôcť

v tejto

Hľadajte spolu so skupinou možné
riešenia a zapíšte si ich.

4.

Ako sa dá zasiahnuť?
•

Hľadajte spolu so skupinou možné
riešenia a zapíšte si ich.

Návod k videu č. 1 – Domáce násilie

•

Preberte spolu i návrhy ako násilné

Skupina:

5 – 10 členov

Vek:

8 – 18 rokov

5.

Materiál:

Flipchart, fixy

polícii?

vstúpenie do bytu a jeho následky.
Aké informácie je potrebné nahlásiť
•

1.

Predstavte

deťom

video,

ktoré

Nechajte deti reagovať, potom si
spresnite číslo a náležité údaje,

natočili deti v komunitnom centre v rámci

ktoré je potrebné nahlásiť polícii

projektu o násilí. (skúste byť čo najviac

(tel. číslo 158/ 112

všeobecný

Meno,

a nehovoriť

o domáce násilie)

im,

že

ide

priezvisko,

adresa,

kde

sa

nachádzate, popis situácie. Poprípade tel.
číslo, z ktorého volajúci volá.)

6.

Je

domáce

násilie

súkromnou

2. Skupina – Napíšte, čo by sa stalo,

záležitosťou?
•

ak by Lucia priznala, že ju manžel
bije.

V tomto bode je dôležité viesť deti
a mládež k porozumeniu, že bez
do

Po skončení písania, porovnajte jednotlivé

problému násilného správania, nie

odpovede a dôvody. Skúste sa spolu

je možné pomôcť obetiam násilia,

zamyslieť nad tým, čo je pre Luciu

keďže sú izolované od vonkajšieho

nebezpečnejšie, zostať alebo odísť?

zapojenia

sa

verejnosti

sveta.
•

Primárna príčina, prečo sú muži

(Zamyslite sa spolu s deťmi nad reálnymi

násilnícky

veľmi

možnosťami ženy v takejto situácii. Má

jednoduchá, a to, lebo môžu. Bez

kam odísť? Má finančné prostriedky?

jednoznačného odsúdenia násilia

Miluje svojho muža i napriek násiliu?

komunitou i celou spoločnosťou,

Existujú v jej blízkosti organizácie, ktoré

nie je možné toto násilie zastaviť.

by jej pomohli?)

Čo

7.

viedlo

k ženám

Luciu

je

k zapretiu

domáceho násilia?
•

Väčšina žien zažívajúcich násilie, nechce

Nechajte deti odpovedať a zapíšte

odísť zo vzťahu, chcú len, aby násilie

jednotlivé dôvody. K tejto téme sa

prestalo.

vrátime ešte po videu.
Prečo pomoc zlyhala?

Ďalšia aktivita:

•

Zapíšte odpovede detí.

Prejdite si spolu zápisky na flipcharte.

•

Zlyhal policajt? Susedia? Lucia?

Zamyslite sa spoločne nad tým, prečo

Jej deti?

došlo k násiliu.

8.

Otázky na diskusiu:
Ďalšie úlohy zamerané na scitlivovanie:

•

Mohla Lucia nejako zabrániť bitke?

Rozdeľte deti do dvoch skupín, každej

•

Ako sa asi cítila počas večere?

skupine prideľte jeden flipchart a zadajte

•

Ako sa cítili deti?

im úlohu:

•

Môže byť Luciin manžel dobrým

1. Skupina - Napíšte dôvody prečo
Lucia zaprela násilie.

otcom?

Záverečná aktivita:

Čo vie urobiť každý z nás, aby sme
pomohli ženám, na ktorých je páchané
násilie?

(skúsime viesť deti k jasnému odsúdeniu
odsúdeni
násilného správania)

Poznámka: Jednotlivé úlohy nie sú povinné, je
možné si ich prispôsobiť podľa
ľa reakcie a charakteru
skupiny.

Zdroje: www.fenestra.sk

veľmi zložité vysvetliť dieťaťu, že existujú
aj iné formy riešenia konfliktov alebo
presadenia sa v kolektíve.
Práve preto sme toho názoru, že je dôležité
pracovať u detí na empatii už od útleho
veku. Treba mať však i na pamäti, že je
rovnako potrebné poskytnúť širokú paletu
iných reakcií ako je násilie, z ktorej si
dieťa

môže

vybrať

a nahradiť

tak

nevhodné správanie.
Samotná práca s agresormi i obeťami má

Detská

agresivita

problémom,
pedagógov
s deťmi

a

ktorý

je

celosvetovým

sa

týka

a profesionálov
mládežou.

najmä

pracujúcich

Podľa

našich

skúseností je šikanovanie častým javom
a skoro

každé

dieťa

bolo

minimálne

svedkom podobnej udalosti. Deti i mládež
z málo

podnetného

prostredia

svoje špecifiká, ktorým sa, ale nebudeme
venovať v tejto metodike. Naše zameranie
je

opäť

namierené

a scitlivovanie

na

žiakov

prevenciu
na

tému

šikanovania.
Cieľom

nasledujúcich

krokov

je

dosiahnuť:

majú

skúsenosti s násilím v škole i mimo nej,
CIEĽ

a to na oboch stranách. Bývajú rovnako
obeťami ako aj agresormi.
Príčin, ktoré vedú k šikanovaniu, je veľa.
Každé dieťa, ktoré šikanuje má svoje

citlivosť na
tému

rozoznať
zábavu od
zraňujúcich
vyjadrení

vedieť
vyhľadať
pomoc

individuálne dôvody. Môže ísť napríklad
o zanedbávané dieťa,

agresívnu rodinu

alebo o rodinu, v ktorej neplatia pravidlá
a nedodržiavajú

sa

tresty.

V segregovaných lokalitách, kde je často
prítomná generačná chudoba, sa nám tieto
faktory

opakujú.

Ak

je

v komunite

prijateľnou formou správania agresivita, je

Zdroj: Čo robiť, keď..., RAABE,2011.

Návod k videu č.2 – Šikanovanie
Skupina:

5 – 10 členov

Vek:

8 – 18 rokov

Materiál:

Flipchart, fixy, listy papiera

5.

Čo je podľa vás úlohou učiteľky?
•

Necháme

žiakov

vymenovať

všetko, čo by mala urobiť učiteľka
v takejto situácii.
•

pre deti

Všetky úlohy zapíšeme na flipchart
alebo tabuľu

1.

•

Predstavte deťom video, ktoré natočili

Jednotlivé body spoločne prejdeme
a skúsime

projektu o násilí. (skúste byť čo

podporiť navrhnuté riešenia.

najviac všeobecný a nehovoriť im, že

6.

•

Zamyslíme sa s deťmi nad tým, ako

Pri jednotlivých otázkach vo videu,

sa asi Dávid cíti a prečo reaguje

dajte deťom dostatok času na ich

práve takto.
•

zodpovedanie
•

Ako reaguje Dávid na nadávky?
•

ide o šikanovanie)

zreálniť

poprípade

deti v komunitnom centre v rámci

Ako

inak

by

mohol

Dávid

reagovať?

Zapisujte ich odpovede na flipchart
•

alebo tabuľu

Zažili ste podobnú situáciu? Ako to
prebiehalo v realite?

2.

Poznáte to?
•

7.

Ako mu môžeme pomôcť?
•

Zapíšte reakcie detí. Čo sa deje vo

aby sme Dávidovi pomohli?

videu?
3.

Vyzvite deti, aby napísali na papier
aspoň 3 nadávky, ktoré počuli
a boli pre ne zraňujúce.

4.

•

Sú nadávky zraňujúce? Ktoré najviac?
•

Je niečo, čo by sme mohli urobiť,

8.

Zapíšeme návrhy.

Čo môžeš urobiť ty?
•

Túto otázku necháme po videu len
odznieť.

Aké nadávky používate v rozhovore so
spolužiakmi?
•

Ďalšie úlohy zamerané na scitlivovanie:

Vyzvite deti, aby napísali na papier
aspoň 3 nadávky, ktoré často sami

BANKOVKA

používajú. (deti nemusia zdieľať

Materiál:

svoje zápisky ak nechcú, dôležité

50 € bankovka (kvalitná kópia alebo

je, aby niečo zapísali a zamysleli sa

originál)

nad slovami)

Na začiatku úlohy ukážeme 50€ bankovku

ne napísali tri svoje dobré vlastnosti.

deťom a opýtame sa akú má hodnotu.

Rovnako ich nalepia na tabuľu.

Môžeme sa opýtať, kto by ju chcel.
Prejdeme si jednotlivé vlastnosti a opýtame
Ak deti reagujú, necháme ich diskutovať

sa detí, ktoré vlastnosti sa im písali ľahšie.

ak nie, pokračujeme ďalej.
•

Vezmeme bankovku a pred ich

(Väčšinou sa nám ľahšie píšu zlé vlastnosti

očami

lebo ich počujeme častejšie)

ju

pokrčíme

(ale

neroztrháme).
•
•

Opýtame sa, akú má bankovka

Na konci môžeme deti vyzvať, aby svojmu

hodnotu teraz?

susedovi povedali jednu vec, ktorá sa im

Potom vezmeme bankovku hodíme

na ňom páči. Deti pochválime za to, že

ju

našli odvahu povedať si aj pekné veci.

na

zem

a pošliapeme.

Zopakujeme otázku. Rovnako sa

•

opýtame či by ju stále chceli

JABLKO

dostať.

Materiál: jablko pre každého člena skupiny

Na záver deťom vysvetlíme, že
každý z nás má veľkú hodnotu.

Na začiatku si sadneme do kruhu a

Napriek tomu, že sa nám niekedy

rozdáme deťom jablká. Vyzveme ich, aby

stane, že po nás šliapu, že nám

si ich prezreli. Všetky jablká by mali byť

nadávajú, naša hodnota sa nemení.

podobné.

VLASTNOSTI

Následne pracovník vezme svoje jablko,

Materiál: farebné lepiace papieriky

hodí ho o zem a zakričí napr. „si škaredý“.
Vyzve deti, aby jablko zodvihli a spolu

Na začiatku

rozdáme

deťom

lepiace

papieriky v rovnakej farbe a vyzveme deti,

s nadávkou hodili jablko o zem (deti si
väčšinou túto aktivitu užívajú).

aby na každý papierik napísali tri svoje zlé
vlastnosti. Tie by mali prísť nalepiť na

Keď je jablko už roztlčené alebo obité,

tabuľu.

pracovník ho vezme a ponúkne deťom na
jedenie.

Deti

budú

reagovať

Ďalším krokom je, že deťom rozdáme tri

pravdepodobne odmietavo.

papieriky inej farby a vyzveme ich, aby na

Pracovník sa môže opýtať detí, prečo
jablko nechcú. Poukáže na to, že to jablko

je stále jablkom, aké majú vo svojich
rukách. Za to, ako teraz vyzerá sú
zodpovední všetci prítomní.
Pracovník by mal deťom
ťom ukázať,
ukázať že každé
konanie má svoje následky, a že i nadávky
často
asto bolia. Ponižovanie, výsmech a bitky
ľuďom ubližujú a za to sú zodpovední
dpovední aj tí,
ktorí jablko nehádzali, pretože proces
nijako nezastavili.

(táto úloha môže byťť pre niektoré deti
veľmi
mi emotívna, je dobré ak pracovník
skupinu pozná a vie odhadnúť prípadné
riziká)

nevyhnutné pomenovanie jeho správania
ako nežiaduceho s požiadavkou na zmenu.
V tejto situácii, je odsúdenie správania
okolím rovnako dôležité ako u iných
foriem násilia.

Pod kategóriu obťažovania patria aj iné
formy

násilného

správania

ako

je

obťažovanie na sociálnych sieťach, ktoré
môže byť spojené aj so sexuálnym
obťažovaním,
alebo

ďalej
tzv.

obťažovanie

Téma obťažovania je u mládeže veľmi

telefóne

stalking,

aktuálna. Obťažovanie, rovnako ako iné

prenasledovanie a sledovanie osoby.

na
teda

formy násilného správania, býva obetiam
nepríjemné až neznesiteľné, pričom je pre

O každej z týchto foriem, by mali byť

ne a okolie ťažko identifikovateľné. Najmä

mladí ľudia informovaní a rozoznať ich

ak

Na

navzájom. Je tiež potrebné ich uistiť, že

Slovensku je stále vysoká tolerancia

nemusia takéto správanie tolerovať. Ak im

sexuálneho

sa

je správanie spolužiakov, kamarátov alebo

bagatelizuje, označuje za flirt alebo sa nad

iných ľudí nepríjemné, je potrebné sa jasne

ním mávne rukou. Nie je zriedkavosťou, že

voči správaniu ohradiť. Ak to nepomôže,

za

mali by vyhľadať niekoho dospelého,

ide

o sexuálne

vinníka

žena/dievča.

obťažovanie.

obťažovania,

je

ktoré

označovaná

Obvinenia

z

práve

provokácie

komu dôverujú.

svojím oblečením, správaním či úsmevom
sú takmer pravidlom. Odporúčania typu:
„nebuď citlivá, prudérna a pod.“ ukazujú

CIEĽ

na obeť, ako tú, ktorá sa nevhodne správa.
Preto je dôležité jasne označiť, čo je
sexuálne obťažovanie a ponúknuť najmä
mladým dievčatám stratégie ako sa brániť.
„On je už raz taký...“ by nemalo byť
ospravedlňovaním agresora, ale je

Identifikovať
obťažovanie

jasná
komunikácia
smerom k
obťažovateľovi

formy
pomoci

•

Návod k videu č.3 – Obťažovanie
Skupina:

5 – 10 členov

Vek:

12 – 18 rokov

Materiál:

Flipchart, fixy

Predstavte deťom video, ktoré natočili

•

návrhy

pozretí videa i zahrať.
Čo sa práve udialo?
•

Necháme

deti,

aby

popísali

situáciu.
•

Môžeme sa ich opýtať či si myslia,
že by to v realite pomohlo.

najviac všeobecný a nehovoriť im, že
ide o obťažovanie)

jednotlivé

návrhy si môžeme s deťmi po

deti v komunitnom centre v rámci
projektu o násilí. (skúste byť čo

si

a skúsime ich v realite. Jednotlivé

6.
1.

Prejdeme

•

Opýtame

sa

ich

Pri jednotlivých otázkach vo videu,

skúsenosti

dajte deťom dostatok času na ich

pomáha a čo nie?

na

vlastné

s obťažovaním.

Čo

zodpovedanie
•

Zapisujte ich odpovede na flipchart
alebo tabuľu
Ďalšie úlohy zamerané na scitlivovanie:

2.

Čo sa deje vo videu?
•

Nechajte deti popísať situáciu.

Materiál: papier pre každého člena skupiny

Povzbuďte ich, aby jednotlivým
hercom vymysleli mená i životné
príbehy. (dievča sa volá Lucia)
3.

Ide o flirt?
•

Podľa čoho rozoznáme či ide o flirt

Pracovník vyzve mládež, aby na papier
napísali aký mali pocit z videa, ktoré práve
videli. Mali by sa vyhnúť jednoduchým
vyjadreniam ako dobrý a zlý.

alebo nie?
4.

Ako reaguje Lucia?
•

Vieme popísať ako sa cíti Lucia?

•

Vyjadruje Lucia jasne svoj postoj?

•

Mohli si chalani myslieť, že Lucia
flirtuje?

5.

Ako by sme Lucii mohli pomôcť?
•

Necháme deti/mládež navrhnúť, čo
by Lucii mohlo pomôcť.

Papiere potom zozbierajú a spočítajú sa
rovnaké pocity. Ak sa zistí, že sa pocity
rôznia, mala by nasledovať diskusia o tom,
ako kto vnímal video a prečo.
Cieľom je upozorniť na to, že každý môže
vnímať situáciu inak a preto je dôležité
overovať si u druhých či im je naše
konanie príjemné alebo nie.

Nekomplementárne správanie alebo ako

Pedagógov

i pracovníkov

v sociálnych

postupovať ak sme svedkami rasového

službách podporujeme, aby nacvičovali

útoku...

takéto správanie so svojimi zverencami,
aby mali v rukách nástroj ako sa správať,
keď sú svedkami útokov a neohrozili tak

Posledné bonusové video je zamerané na
nácvik

nekomplementárneho

seba samých.

správania,

kedy nereagovaním na agresora môžeme

Samozrejme, použitie tejto metódy nie je

podporiť obeť útoku bez toho, aby došlo

univerzálne, ale môže byť jednou z foriem

k priamemu
konfliktu.

stretu

či

otvorenému

pomoci v situáciách násilného správania.
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Dávid Tulej
Veronika Poláková
Alica Hamburgová
Dalibor Tulej
Patrik Maľar
Soňa Tulejová
Andrea Tulejová
Patrícia Tulejová
Iveta Maľarová
Soňa Tulejová st.
Henrich Tulej
Paulína Antalová
Kristína Hamburgová

Kamera:
Patrik Tulej
Strih:
Paulína Antalová
Martin Dzurňák

Metodické vedenie:
Petra Melikantová

