Domov na polceste pre mládež
z detských domovov

Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ESET
Za vytvorenie podmienok pre zber podnetov a inšpirácií v Čechách
a na Slovensku ďakujeme Nadačnému fondu Telekom, Prešovskému
samosprávnemu kraju a Mestu Prešov
Naše poďakovanie patrí aj
Mgr. Marte Gromošovej za jazykovú korektúru
Mgr. Gabriele Guzovej za textové pripomienky
Mgr. Róbertovi Balážovi za prácu s klientmi v domove na polceste
Romanovi Balážovi za ilustráciu obálky
Autori publikácie:
Mgr. Božka Klimek
Mgr. Ľuboš Klimek

Vydalo občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc v roku 2019
Fotografie a štatistické údaje archív občianskeho združenia
www.psrp.sk

Úvod
Ako sa dokáže človek, končiaci náhradnú starostlivosť, taký čo stojí na prahu
dospelosti postaviť na vlastné nohy a osamostatniť sa? Existuje nejaký recept
na to, aby bol v živote úspešný? A dokáže vôbec nejaká kniha dať na tieto
otázky odpoveď? Asi nie. Nemožno predložiť univerzálny recept, postup,
spôsob alebo metódu, ktorá by toto zaručila.
Odpovede na otázky týkajúce sa vstupu mladého človeka nachádzajúceho sa v
nepriaznivej sociálnej situácii do spoločnosti hľadáme v tejto knihe. Sme
manželia a už niekoľko rokov sa profesionálne venujeme mladým dospelým,
ktorým poskytujeme sociálnu službu v domove na polceste. Ako im pomôcť
sme hľadali, nachádzali, našli... a stále hľadáme ďalej. Vyjadrením takého
hľadania je práve táto kniha. Inšpiráciou na jej napísanie boli jednak naše
praktické skúsenosti a jednak existencia rôznorodosti prístupov a metód práce v
domovoch na polceste na Slovensku. Je o rôznorodosti pohľadov a názorov na
bývalých chovancov centier pre deti a rodiny i o tom ako toto všetko vplýva na
klienta, na jeho osamostatňovanie a začlenenie sa do spoločnosti.
Kniha je aj našou výpoveďou, ktorá sa formovala tým, čo sme v praxi
zaznamenali. Hovorí o našom spoznávaní cieľovej skupiny a hovorí aj o našej
snahe ako ju čo najlepšie podporiť a pomôcť jej. Pre nás samých sú reálne
príbehy inšpirujúce, preto sa v publikácii snažíme opísať „príbeh“ domova na
polceste D-partner so všetkými chybami a úspechmi, ktoré sa nám doteraz
prihodili.
V prvej časti knihy popisujeme rôzne pohľady na deti a mladých dospelých
z ústavnej starostlivosti, ktorí tvoria cieľovú skupinu domovov na polceste.
Témou druhej časti je význam a postavenie domovov na polceste v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a ich typológia na Slovensku. Tretia,
záverečná časť hovorí o domove na polceste D-partner v Prešove a jeho
metodike sociálnej práce s klientom v minulosti až po súčasnosť.
Neoddeliteľnou súčasťou knihy sú naše názorové komentáre k jednotlivým
oblastiam a prístupom v práci s cieľovou skupinou.
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