
Prevencia v kontexte sociálnej práce 

 

Filozofia a stratégia preventívnej sociálnej práce, jej ciele, aktivity a metódy sú 

takmer identické s filozofiou prevencie kriminality. Veľmi podobne je zameraná na 

predchádzanie nežiadúcich, negatívnych a patologických sociálnych javov, ktoré by 

mohli narušiť harmonický vývin jedinca. Jej zameranie na dosiahnutie vyrovnaných a  

funkčných sociálnych vzťahov a  interakcie sociálneho prostredia s  jednotlivcom, 

skupinou, prípadne komunitou, tiež veľmi úzko korešponduje so zameraním 

prevencie kriminality.  

 

Napr. M. Macháčová považuje zameranie na sociálnu prevenciu  

za najvyšší  princíp sociálnej práce . Sociálna prevencia znamená podľa nej 

predchádzanie vzniku nežiadúcich spoločenských situácií skorým odstraňovaním jej 

príčin. V procese preventívnej sociálnej práce sa jej aktivitami odstraňujú 

predpoklady, tendencie, skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť alebo vyvolať vznik 

spoločensky nežiadúcich sociálnych javov, čo rovnako môžeme povedať o  prevencii 

kriminality1. Od rozsahu a  efektívnosti preventívnej sociálnej práce môžeme odvíjať 

a vnímať celkovú hodnotovú a kultúrnu úroveň konkrétnej spoločnosti. Strieženec 

(1996, s. 6) uvádza, že medzi aktivity, ktorými je možné zabezpečiť prevenciu 

určitých sociálnych javov, patrí vzdelávanie, osveta, poradenské služby, depistáž, ale 

tiež jednoznačná vhodná legislatíva. Patria sem tiež tréningy, výcviky  a  iné formy 

pozitívneho ovplyvňovania jednotlivcov, skupín, komunít, ich hodnôt, názorov, vzorov 

správania, ale aj ich miera tolerancie voči konkrétnym nežiaducim sociálnym javom.  

 

Preventívna sociálna práca je najefektívnejším, najmenej náročným „liečením“ 

sociálnych problémov, preto sa tomuto druhu sociálnej práce venuje v poslednom 

čase v  SR viac pozornosti, podobne ako v ostatnom svete. Sociálnu prácu i  

prevenciu kriminality chápeme ako prácu v  záujme spoločnosti, v  prospech jej 

jednotlivých prvkov. Nielen v prospech a na pomoc tým, ktorí sú z rôznych dôvodov 

na spoločenskú pomoc odkázaní, ale v záujme všetkých jednotlivcov a nimi 

vytvorených spoločenských útvarov. 

 

                                                 
1 Novotná, Schimmerlingová, 1992, s. 20 



 Z tohto pohľadu podľa Žilovej (2003, s. 7) vyplývajú širšie dimenzie sociálnej 

práce, napr.: 

• preventívne pôsobenie sociálnej práce v oblasti ťažkých životných situácií 

jednotlivcov a sociálno-patologických javov 

• pôsobenie sociálnej práce v oblasti rozvoja sociálneho potenciálu jednotlivca 

• pôsobenie v oblasti rozvoja medziľudských vzťahov a iné, a to na úrovni 

praktickej  sociálnej práce a jej teórie.  

 


