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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem významu pastorace v sociálním 

poradenství Ukrajinců v Prostějově. Cílem práce je popsat úlohu pastorace 

v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců, Žebřík, z. s. 

Práce pojednává o významu a důležitosti pastorace v sociálním poradenství pro 

cizince Praktickým výstupem práce je vyhotovení informační brožury určené 

Ukrajincům, široké laické i odborné veřejnosti. Brožura nese název Duchovní 

péče bez hranic a obsahuje základní informace o pastoraci a také kontakty na 

křesťanské církve v Prostějově.  

Klíčová slova 

Cizinec, Ukrajinec, sociální práce, sociální poradenství, pastorace, 

pastorační pracovník, pastorační péče 

 

Summary 

This bachelor thesis “The significance of pastoral counseling to Ukrainians 

in the Center for the Support of Foreigners Prostějov” deals with the 

importance of pastoral care in the social counseling of Ukrainians in Prostejov 

The aim of the thesis is to describe the role of pastoral care in social counseling 

for Ukrainians in the Centrum podpory cizinců Žebřík z.s. The thesis deals 

with the importance of pastoral care in social counseling for foreigners, The 

brochure is titled "Spiritual Care without Borders" and contains basic 

information on pastoral care as well as contacts on the Christian Church in 

Prostějov. 

Keywords 

Foreigners, Ukrainians, Social Work, Social Counseling, Pastoralism, 

Pastoral Worker, Pastoral Care  
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1. Úvod 

Téma významu pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům jsem si 

zvolila, jelikož jsem sama do České republiky přišla jako cizinka a je mi tak 

blízké. Potýkala jsem se s kulturními rozdíly, které se dotýkaly všech oblastí 

mého života včetně duchovních potřeb.   

Díky svému zaměstnání jsem měla možnost pracovat s lidmi, kteří 

přicházeli z ciziny a měli podobné potřeby, jaké jsem měla. K naplňování 

těchto potřeb nestačilo pouhé sociální poradenství. Často mi byly klienty 

kladeny otázky, které vyžadovaly pastorační rozhovor. To mě vedlo 

k hlubšímu přemýšlení nad problematikou pastorace v sociálním poradenství 

cizinců. 

Jelikož organizace Centrum podpory cizinců (dále jen CpC Prostějov) je 

organizací křesťanskou, klienti mají možnost sdílet i své duchovní prožívání. 

Mnohokrát se stalo, že během odborného sociálního poradenství byly klienty 

otevřeny i otázky z duchovní oblasti. A právě toto uvažování se stalo mou 

inspirací pro napsání této bakalářské práce, neboť pastoraci považuji za 

nedílnou součást komplexní péče o člověka. 

Cílem práce je popsat, jakou úlohu má pastorace v sociálním poradenství 

Ukrajincům v Centru podpory cizinců ve městě Prostějově. Práci jsem 

rozdělila na dvě části. V části teoretické se zabývám otázkou úlohy pastorace 

v sociálním poradenství pro cizince. Praktická část je realizací informační 

brožury určené pro Ukrajince žijící v Prostějově a okolí. Mým přáním je, 

abychom pochopili důležitost pastorace a duchovní pomoci cizincům, 

v případě mé práce pak zejména Ukrajincům. Jsem velice ráda, že skrze tuto 

práci mám možnost nahlédnout do oblasti duchovních potřeb cizinců i do 

možnosti práce s nimi. 
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„S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, 

 aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ 

(Žd 13,2) 
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2. Vymezení pojmů 

Pro potřeby této bakalářské práce je vhodné definovat některé základní 

pojmy, které jsou pro tuto práci stěžejní a uvádějící do problematiky práce 

s cizinci. 

Centrum podpory cizinců 

Centrum podpory cizinců Prostějov - je zařízení, které vzniklo v roce 2008 

a patří ke nestátní neziskové organizace Žebřík z. s. Hlavním cílem tohoto 

spolku je podpora osob ohrožených sociálním vyloučením či naopak začlenění 

do české společnosti a zároveň je jeho úlohou informovat společnost 

o křesťanských hodnotách. Organizace poskytuje odborné poradenství pro 

cizince, též vzdělávací a sociální služby pro cizince a jejich rodiny žijící na 

Prostějovsku.1 

Pastorace 

Chápeme ji jako soubor činností, který si klade za cíl podporovat kvalitu 

života jedince ve všech jeho dimenzích. Jedná se o potřeby biologické, 

psychologické, sociální a také spirituální. Za podmínky, že tato pomoc nachází 

svou podporu, východisko a motivaci v evangeliu. To vše z křesťanského úhlu 

pojetí lidského života. 2 

Sociální práce 

„Společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jichž cílem je 

odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů.“3 

 

 

1  Žebřík, Výroční zpráva 2015 

2  MARTINEK, Praktická teologie pro sociální pracovníky, 21 

3  MATOUŠEK, Slovník sociální práce, 213 
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Národnostní menšina 

Citace ze zákona č. 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních 

menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

„Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na 

území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů 

zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

procentní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 

národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 

svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů 

jejich společenství, které se historicky utvořilo.“ 
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3. Úloha nestátních neziskových organizací 

v integraci cizinců 

Nestátní neziskové organizace hrají nezastupitelnou a nenahraditelnou roli 

v práci s cizinci a doplňují tak funkci státních orgánů a institucí. Po roce 2000 

se začala aktivně vyvíjet práce podporující integraci cizinců. Hlavním motivem 

vzniku nestátních neziskových organizací bylo jasné vnímání rozšířeného 

pojetí sociální integrace cizinců do majoritní společnosti. V současné době, 

vzhledem ke změnám v legislativní oblasti, nabývají na významu služby jako 

komunitní centra, nízkoprahová zařízení pro cizince a nejrůznější vzdělávací 

programy. Sociální pracovníci začínají používat novou metodologii přístupu 

k práci s cizinci. Nové pojetí sociální práce znamená snahu aktivovat cizince 

k samostatné činnosti a sebeintegraci do většinové společnosti. Nezisková 

organizace v současné době ve vztahu k cizinci zaujímá roli školitele 

v otázkách legislativních, jazykových či administrativních. Taktéž cizince 

seznamuje se sociálním systémem majoritní společnosti.4  

Role neziskových organizací ve vztahu k cizincům spočívá v jejich 

specializaci na identifikaci potřeb skupiny. Tato specifická aktivita je většinou 

nad rámec možností různých institucí veřejného sektoru. Přístup neziskových 

organizací je komplexnější, nabízejí poradenství, krizovou intervenci, 

jazykovou výuku, kurzy sociální adaptace, kdežto instituce veřejné správy jsou 

v tomto případě legislativně omezeny pouze na výkon konkrétních služeb. 

Obecně jsou služby neziskových organizací rozděleny do devíti hlavních 

okruhů působnosti: zdraví, bydlení, rekreace a kultura, vzdělávání, sociální 

péče, náboženství, ochrana životního prostředí a politická angažovanost. Ty 

 

 

4  TRBOLA, Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II, 81 
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organizace, které se věnují integraci přistěhovalců, se pak uplatňují ve většině 

těchto oblastí. 

Aktivity neziskových organizací zaměřených na integraci cizinců jsou 

směřovány do oblastí sociálního poradenství, asistence, poradenství právního 

a oblasti lidských práv, výuky českého jazyka, multikulturního vzdělávání 

a volnočasových aktivit. Těmito aktivitami neziskové organizace jistým 

způsobem podporují rozvoj osobnostního potenciálu klienta a poskytují mu 

podporu v přístupu do společenských sítí.5 

 

  

 

 

5  TRBOLA, Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II, 81 
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4. Struktura a popis organizace Žebřík Prostějov 

Jedna z nestátních neziskových organizací působící v Prostějově je Žebřík 

z.s., který se zabývá praktickou pomocí a sociálním poradenstvím pro cizince 

s dlouhodobým pobytem v České republice. Tato organizace dlouhodobě 

poskytuje celou škálu služeb a aktivit, které napomáhají k integraci cizinců do 

české společnosti. 

4.1 Vznik a historie organizace 

Žebřík z. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 

podle zákona číslo 83/1990 Sb., O sdružování občanů. 1. 1. 2014 proběhla 

změna na spolek podle zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

Spolek vznikl na základě společného přání lidí rozvíjet křesťanskou sociální 

práci. Hlavním cílem spolku je „podporovat osoby ohrožené sociálním 

vyloučením v začleňování do společnosti a informovat společnost 

o křesťanských hodnotách“. V roce 2008 bylo otevřeno zařízení s názvem 

Centrum podpory cizinců, kde byly příchozím poskytovány poradenské, 

vzdělávací a sociální služby. Později, v říjnu 2014 se Centrum podpory cizinců 

rozšířilo o další zařízení s názvem Mozaika – Multikulturní centrum.6 

Svou činnost Žebřík z. s. propojuje s dalšími nestátními neziskovými 

organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a také s křesťanskými 

organizacemi. Činnost spolku je podporována členskými příspěvky, dary, 

granty a dotacemi. Samotný spolek Žebřík z. s. je pak členem Diakonie 

Apoštolské církve.7 

 

 

 

6  ŽEBŘÍK, Výroční zpráva 2015 

7  ŽEBŘÍK, Výroční zpráva 2015 



14 

 

 

 

4.2 Přehled činnosti organizace 

Organizace se skládá z části Centra podpory cizinců a Multikulturního 

centra Mozaika. Každá část funguje samostatně, mají různé zdroje financování 

a jejich činnost se navzájem pouze doplňuje tak, aby bylo pokryto celé 

spektrum potřeb cizinců. 

Centrum podpory cizinců 

Centrum podpory cizinců plní úlohu poradny pro cizince, ve které se 

poskytuje základní a odborné sociální poradenství. Sociální pracovník 

v poradně poskytuje poradenství pro cizince a to jak ambulantně tak i terénně, 

dále poskytuje podporu při orientaci na pracovním trhu, podporu a poradenství 

v rodinné a školské oblasti a v neposlední řadě krizovou intervenci a pastoraci. 

V okrese Prostějov je aktuálně evidováno 1 412 cizinců z 61 zemí světa. 

Největší skupinu cizinců z třetích zemí (státy mimo Evropskou Unii) tvoří 

občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie. 

V rámci Centra podpory cizinců funguje podprojekt s názvem Aktivizace 

a integrace rodin imigrantů. Během tohoto projektu jsou nabízeny klientům 

nové aktivity, jako vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiče, služba hlídání 

dětí cizinců a také kurzy českého jazyka pro děti a dospělé ve spolupráci se 

státní organizací Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC). Tyto kurzy 

jsou pravidelně pořádány pro děti cizinců z třetích zemí (státy mimo 

Evropskou Unii). 

Multikulturní centrum Mozaika 

Aktivity multikulturního centra jsou určeny široké veřejnosti bez ohledu na 

státní příslušnost či národnost. Cílem tohoto projektu je přispět k vzájemnému 

poznávání a propojování zde dlouhodobě pobývajících cizinců a majoritní 

společnosti v Prostějově. Základem tohoto projektu jsou myšlenky prevence 

proti diskriminaci, útlaku a předsudkům, rasové a národnostní nesnášenlivosti. 
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Projekt vzniku a rozvoje multikulturního centra v Prostějově byl finančně 

podpořen fondem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, jejichž hlavním cílem je 

„posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální 

spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji.“8 

V rámci Multikulturního centra jsou nabízeny níže uvedené aktivity: 

 Multikulturní podvečery, během nichž mají návštěvníci možnost 

rozšířit svůj všeobecný rozhled a dozvědět se informace o lidech 

a tradicích z různých části světa. Náplní programů jsou např. 

přednášky, besedy, promítání dokumentárních filmů a také taneční, 

divadelní nebo hudební vystoupení či kulinářské podvečery.  

 Multikulturní klub rodičů a dětí, který probíhá jednou týdně a je 

zaměřen především na práci s dětmi. Děti si s pomocí rodičů během 

výtvarných a pohybových aktivit upevňují dovednosti a zároveň 

mohou rozvíjet své schopnosti v oblasti jazykové, pohybové, 

výtvarné a hudební výchovy. Lektoři se snaží přirozenou a hravou 

formou podporovat multikulturalismus. 

 Multikulturní klub rodičů a dětí, který probíhá jednou týdně a je 

zaměřen na aktivity pro rodiče. Pro děti je zajištěn program a hlídání. 

 Čajovna zase nabízí prostor pro konverzaci, získávání a propojování 

vztahů a kontaktů menšinové a většinové společnosti. 

Organizace zaujímá důležité místo v kulturním a společenském dění 

v Prostějově. Snaží se nabídnout různorodé aktivity, které slouží k praktické 

pomoci cizincům v jejich každodenním životě. 

 

  

 

 

8  MOZAIKA, Výroční zpráva 2015 
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5. Ukrajinci v českých zemích 

Migrační pohyb Ukrajinců má svůj vývoj a historický kontext, který se dá 

rozdělit do několika migračních vln Ukrajinců do Česka. Od 16. a 17. století až 

do konce 19. století přicházeli jen jednotliví studenti nebo žoldnéři. 

Intenzivnější migrace probíhala v době po připojení Haliče a Bukoviny. Na 

konci 19. století do českých zemí přicházeli ukrajinští studenti a zástupci 

inteligence, kteří opouštěli zemi z politických důvodů. Byla to dobrá příležitost, 

jak zlepšit úroveň vzdělání a získat dobrou práci odpovídající úrovni jejich 

odbornosti. 

Další migrační vlna proběhla v meziválečném období a souvisela 

s porážkou boje za samostatnost Ukrajinského státu. Zásluhou prezidenta 

Tomáše G. Masaryka se stalo Československo největším evropským centrem 

zahraniční Ukrajinské komunity. Nacházela se zde i Ukrajinská svobodná 

univerzita. Následující vlna na konci druhé světové války souvisela 

s příchodem vojsk Prvního československého armádního sboru, který vznikl 

v SSSR. Většina těchto příchozích byli obyvatelé Zakarpatské Ukrajiny 

a volyňští Češi. S příchodem komunistické moci po druhé světové válce byla 

velká část ukrajinské inteligence nucena odejít na západ. Jejich další odchod 

pak souvisel se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Do revoluce 

roku 1989 zanikla většina ukrajinských spolků a zastavil se rozvoj ukrajinské 

kultury. Po rozpadu Sovětského svazu čelila nově vzniklá samostatná Ukrajina 

ekonomické a sociální krizi, která způsobila novou vlnu masové migrace. 9 

V roce 2011 se k Ukrajinské národnosti hlásilo až 54 tisíc občanů České 

republiky, tedy 0,5 procenta obyvatel země. Mezi většinu těchto obyvatel 

 

 

9 HIRT, Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR: Pracovní migrace, životní podmínky, 

kulturní specifika, 60 
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patřili zástupci inteligence. Nejvíce z nich jich žilo v Praze, Karlových Varech, 

Děčíně, Brně, Přerově a Ostravě. Do současné čtvrté vlny ukrajinských 

emigrantů patří občané Ukrajiny, kteří v devadesátých letech minulého století 

přicházeli do České republiky za prací. 

V České republice legálně pobývá přibližně 105 tisíc státních občanů 

Ukrajiny. Podle českého statistického úřadu k 31. 12. 2015 ve městě Prostějov 

žilo 385 občanů Ukrajiny a dalších skoro tisíc žilo v okolí Prostějova.10 

Důvodů, které nutí Ukrajince k odchodu ze své země, je mnoho. Patří mezi 

ně politické, sociální, ekonomické podmínky země jejich původu, chudoba, 

nemožnost najít si zaměstnání, politické a psychologické faktory. Nejběžnějším 

důvodem je ovšem rozdílná výše mezd a to vede k migraci z ekonomických 

důvodů. V konečném důsledku tedy do České republiky přicházejí Ukrajinci 

nejčastěji za prací. Složitá situace na Ukrajině nutí mnoho Ukrajinců opustit 

rodnou zemi. Pro určitou část občanů Ukrajiny je Česká republika přestupní 

zemí, před odchodem do dalších Evropských zemí. Pro další skupinu je 

migrace určitou výzvou, k poznávání nových věcí a zemí. Touha po novém, je 

pak přivede i do České republiky. Ve všech těchto případech hraje podstatnou 

roli geografická blízkost i kulturní a jazyková podobnost obou národů. Mezi 

Ukrajinci převažuji mladí muži a rodiny s dětmi. Úroveň vzdělání Ukrajinců 

většinou nekoresponduje s typem prací, které vykonávají. Až 70 procent 

Ukrajinců má ukončeno středoškolské vzdělání. I velmi kvalifikovaní 

a vzdělaní lidé vykonávají dělnické práce často v nevyhovujících podmínkách. 

Nejčastěji vykonávají stavební a komunální práce, ženy pak najdou uplatnění 

jako švadleny, uklízečky a pomocné pracovnice v zemědělství. 

 

 

10 Ukrajinci v českých zemích, 

 http://czechia.mfa.gov.ua/cs/ukraine-czechia/ukrainians-in-czechia 
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Jelikož se řadí Ukrajinci mezi Slovany, nemají tak velké problémy 

dorozumívat se s většinovou společnosti a také zvyky a tradice jsou podobné 

těm českým. Pro Ukrajince jsou velmi významné vazby se svými rodinnými 

příslušníky, kteří zůstali v původní zemi, a proto vstupuji na území České 

republiky s pocitem nedůvěry vůči nové zemi a úřadům, se kterými přichází do 

styku. Vzhledem k tomu, že Ukrajinci v České republice netvoří uzavřenou 

komunitu, jsou pro ně tyto překážky snáze překonatelné.11  

 

 

11 HIRT, Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR: Pracovní migrace, životní podmínky, 

kulturní specifika, 78 



19 

 

 

 

6. Charakteristika sociálního poradenství 

Tato kapitola pojednává o nejdůležitějších aspektech sociálního poradenství. 

Je v ní uvedeno základní rozdělení podle Oldřicha Matouška. Také jsou zde 

uvedena specifika poradenství pro cizince, osobnost sociálního pracovníka 

a potřeby člověka jako komplexní bytosti. 

Sociální práce je společenskovědní disciplínou i oblastí praktické činnosti. 

Cílem této disciplíny je odkrývání, vysvětlování, řešení či zmírňování 

sociálních problémů, mezi které například patří chudoba, diskriminace různých 

skupin, zanedbávání výchovy dětí a nezaměstnanost. Mezi pilíře sociální práce 

patří společenská solidarita a ideál naplňování individuálního lidského 

potenciálu. Mezi objekty sociálních pracovníků patří jednotlivci, rodiny, 

skupiny a komunity. Pomáhají jim dosáhnout způsobilosti k sociálnímu 

uplatnění, nebo ji navrátit zpět.12 

Hodnotové základy sociální práce řadíme do šesti zásad: 

1. Jednotlivec je ve středu zájmu společnosti. 

2. Jednotlivci jsou ve společnosti, jsou na sobě vzájemně závislí. 

3. Jednotlivci jsou vzájemně za sebe odpovědní. 

4. Tak jak je každý člověk jedinečný, tak má zároveň podobné potřeby 

jako ostatní. 

5. Základem demokratické společnosti je umožnění jednotlivci realizovat 

vlastní potenciál. Zároveň však také požaduje odpovědnost jednotlivce 

vůči společnosti. Projevuje se aktivní účastí jedince na životě 

společnosti. 

 

 

12  MATOUŠEK, Základy sociální práce, 184. 
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6. Povinnost společnosti předcházet problémům, pomáhat překonávat 

překážky v životě člověka, a podpora seberealizace jedince.13 

6.1 Typy sociálního poradenství 

Základní sociální poradenství je určeno k podávání informací o službách 

a možnostech, které mohou mít vliv na vyřešení nebo zmírnění obtížné životní 

situace člověka. Informace, které jsou poskytovány, vyplývají ze systému 

sociální ochrany osob. Cílem tohoto typu sociálního poradenství je poskytovat 

informace co nejblíže lokalitě bydliště, popřípadě zařízení, ve kterém se 

nachází či žije nebo pracovišti, kde je zaměstnán. Nedílnou součásti základního 

poradenství je také zprostředkování další potřebné nebo navazující pomoci.14 

Odborné poradenství je určeno pro přímou pomoc člověku během řešení 

různých sociálních problémů. Může se jednat o problémy v mezigeneračním 

soužití, v manželství, v péči o děti, seniory, osoby se zdravotním postižením či 

osoby propuštěné z výkonu trestu. Pomoc se zaměřuje na řešení konkrétních 

problémů a praktickou pomoc v obtížné sociální situaci jedince. Nedílnou 

součástí odborného poradenství je i terapeutická činnost.15 

6.2 6 typů pomoci člověku 

Poskytnutí bližších a věcných informací slouží klientům, kteří mají 

nedostatek znalostí při řešení svých problémů. Poradenství odborníka je 

v tomto případě východiskem a pomocí. Pomáhání poskytováním rad je dalším 

typem pomoci druhým. Spočívá ve vhledu odborníka do situace konkrétního 

klienta a ten mu poskytuje odborné rady, jak lépe situaci vyřešit (finanční 

 

 

13  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 38 

14  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 84 

15  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 84 
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poradce, právník). Učení je dalším typem pomáhání klientovi. Umožňuje 

člověku získávat znalosti a dovednosti, které mu pak pomáhají v řešení 

problému či složité situace. Pomáhání prostřednictvím psychologického 

náhledu znamená pomoci klientovi pochopit zdroj problému a ukázat mu 

možné cesty a řešení jak problém řešit. Jedinec se může sám rozhodnout, jak 

v řešení situace dále postupovat. Pomoc skrze přímou akci je založena na tom, 

že pomáhající vykoná za jinou osobu úkony, které klient nutně potřebuje, jako 

například jednání s úřady, bydlení, vyplnění formuláře a jiné. Posledním typem 

pomáhání je změna systému, která spočívá v ovlivnění nebo úplné změně 

systému, který jedinci způsobuje obtíže.  

Typy pomocí člověku lze shrnout do jedné věty: „Pomáhat znamená pomoci 

lidem, aby si dokázali pomoci sami…, skutečnou pomocí pro člověka, který 

má hlad, je spíše naučit ho chytat ryby, než mu věnovat část úlovku.“ 16 

Nejlépe se lidem dá pomoci, pokud se problém objasní tak, aby se mohl 

člověk sám rozhodnout, jak bude dále jednat. Poradenství je jednou z možností, 

jak pomoci lidem překonávat překážky a problémy a vytyčovat jejich cíle 

a hledat způsoby k jejich dosažení. 17 

6.3 Průběh poradenského rozhovoru 

Poradenský rozhovor se obvykle dělí na několik vzájemně na sebe 

navazujících kroků.  

 navázání vztahu, 

 sběr informací, popis problému a hodnocení problému, 

 stanovení cílů, individuální plán, 

 

 

16  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 85 

17  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 85 
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 průběh řešení problematické situace, intervenční sezení, smíření se 

s okolnostmi, na které klient nemá vliv, 

 hodnocení průběhu práce, zpětná vazba a ukončení práce 

s klientem.18 

 

6.4 Specifika poradenství pro cizince 

Poradenství pro cizince je specifické. Probíhá zejména v sociální oblasti, 

v oblasti sociální orientace, právního poradenství, psychologického poradenství, 

také asistence během administrativních záležitostí spojených s legitimizací 

pobytu cizince na území České republiky. Poradenství probíhá na konkrétním 

místě (tzv. ambulantně) a také během přímého kontaktu s cizinci v jejich 

prostředí (tzv. terénní). Základním typem služeb poskytovaných cizincům je 

poradenství. Neziskové organizace považují tento typ služby pro svou práci za 

klíčový a důležitý pro podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. 

Službu základního poradenství poskytují téměř všechny neziskové organizace 

všem migrantům bez ohledu jejich pobytový status. 

Služba poradenství je typem aktivity pro cizince s výrazně prointegračním 

charakterem, který se opírá o význam a důležitost praktických informací 

v jakékoliv oblasti sociální integrace. 

K poradenským službám také patří služby asistenční. Spočívají v doprovodu 

na jednáních s veřejnými institucemi (například při návštěvě zdravotní 

pojišťovny, na cizinecké policii, na krajském úřadě a podobně). Tyto služby 

jsou většinou zajišťovány dobrovolníky a to hlavně kvůli prevenci vzniku 

závislosti klientů na pomoci sociálních pracovníků. Tímto způsobem je klient 

 

 

18  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 91 
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motivován a veden k samostatnosti. Tak se zvyšuje schopnost klienta v sociální 

orientaci.19 

6.5 Osobnost sociálního pracovníka 

Sociální pracovník se často setkává s lidmi v nouzi, s lidmi, kteří potřebují 

pomoc. Každý člověk potřebuje taktéž pocit přijetí, porozumění, pocit, že není 

přítěží a že jej sociální pracovník přijímá takového, jaký je, se všemi jeho 

stránkami. Každý klient potřebuje důvěřovat. Bez této roviny vztahu se práce 

sociálního pracovníka může stát jen výkonem svěřených kompetencí.20 

Vlastnosti, které by měly být vlastní každému sociálnímu pracovníkovi, 

popsal koncem padesátých let dvacátého století americký katolický kněz Felix 

Biestek. I když je on sám za primárně etické principy nepovažoval, jsou 

efektivní dodnes. 

Jako první uvádí princip individualizace, což znamená uznání jedinečnosti 

kvality osobnosti klienta a s tím související přístup bez předsudků. Dalším 

principem podle autora je princip svobodného vyjadřování pocitů. V praxi to 

znamená umožnit klientovi volně vyjadřovat své vlastní pocity včetně těch 

negativních. Empatie je třetím principem. Jedná se o vcítění se do pocitů 

a situace klienta. Vnímání klienta takovým jakým je – akceptování – je dalším 

principem pro vhodný přístup ke klientovi. Nehodnotícím postojem sociální 

pracovník ani nemoralizuje ani nepřipisuje klientovi vinu. Během své práce 

sociální pracovník může sice hodnotit postoje klienta či jeho jednání, nesmí 

však hodnotit osobnost klienta. Sebeurčení je dalším principem pro práci 

s klientem. Znamená to pak respektovat svobodné rozhodování klienta a jeho 

schopnost volit mezi více možnostmi. Posledním, sedmým ne však méně 

 

 

19  TRBOLA, Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II, 94 

20  KOPŘIVA, Lidský vztah jako součást profese, 15 
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důležitým principem je diskrétnost. Ta je nejen základním právem klienta, ale 

i základním a etickým závazkem sociálního pracovníka. To je podmínkou pro 

efektivní práci s klientem. Limitem se pak stává pouze odpovědnost sociálního 

pracovníka k sobě, zaměstnavateli a společnosti.21 

Model poradce podle B. Hopkona a M. Scally názorně ukazuje oblasti cílů, 

které mohou sloužit k tomu, aby se poradce rozvíjel a zároveň objevoval nové 

možnosti pomoci. Poradce je schopen pomoci druhým, do té úrovně 

porozumění a dovednosti, kterou již sám ovládá. Poradce se musí orientovat 

nejprve ve svých vlastních sociálních, ekonomických a kulturních hodnotách, 

aby byl schopen jasně oddělit své vlastní potřeby a problémy, od problémů 

klientů. Poradce by měl být schopen vidět v druhých odraz sebe sama. Znát 

sám sebe znamená umět rozlišovat rozdíl mezi bodem, ve kterém se poradce 

nachází a kde klient začíná. Pokud se oba pohledy překrývají, poskytovaná 

pomoc je málo účinná.  Pro předcházení takovéto situaci je zapotřebí, aby 

poradce sledoval svůj vlastní vývoj. Jedná se o proces, který je neustále 

v pohybu a během života se stále proměňuje. Pokud poradce změny svého 

vývoje sleduje, tak získává náhled na jejich směřování. Pokud si poradce 

uvědomuje, v čem spočívají jeho silné a slabé stránky, jaké má potřeby, 

hodnoty a předsudky, tím spíše je schopen se zaměřit na rozvoj těch dovedností, 

které mu scházejí. 22 

Vzdělání a postupné dovzdělávání se poradce je velmi důležitou součástí 

přípravy na vykonávání odborné praxe. Pojem odbornost v sobě obsahuje 

mnohem více, než expertní znalosti a teoretické dovednosti. Odbornost 

sociálního pracovníka úzce souvisí s vírou klienta, že poradce dokáže klientovi 

dát odpovědi na otázky, které ho trápí, a má k dispozici informace 

 

 

21  MATOUŠEK, Základy sociální práce, 38 

22  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 94 
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o možnostech řešení daného problému. Výsledkem má být klientův 

spokojenější a efektivnější život. 23 

6.6 Potřeby člověka 

Člověk pociťuje potřeby jak tělesné, tak i duševní různého druhu a stupně. 

Některé z nich jsou pro život nezbytně nutné, jiné se však vyskytují až na 

vyšších stupních společenského vývoje.  

Vnímání potřeb a jejich uspořádání bylo popsáno americkým psychologem 

Abrahamem Haroldem Maslowem:24 

 Nejvyšší potřebou je seberealizace, která slouží k naplňování 

možnosti růstu a rozvoje. 

 Potřeba uznání a úcty – potřeba kladného hodnocení sebe sama, na 

základě uznání od druhých. 

 Potřeba sounáležitosti a lásky – touha po lásce, přijetí. 

 Potřeba bezpečí a jistoty – snaha vyhýbat se a předejít nebezpečí 

a hrozbám. 

 Fyziologické potřeba – základní potřeby jako například potřeby 

potravy, tepla a spánku. 

Člověk je bytost komplexní, velice složitá a tajemná. Původ této bytosti je 

neuchopitelný a nejednoznačný. Je-li člověk tvořen z mnoha dimenzí, 

použijeme popis vycházející z definice zdraví Světové zdravotnické organizace 

(WHO). Tato definice pojednává o bio-, psycho -, socio-, spirituální-, pohodě 

člověka. Z tohoto popisu vyplývají čtyři dimenze člověka. Na člověka tedy 

nahlížíme jako na biologickou, psychologickou, sociální a spirituální jednotu.25 

 

 

23  MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce, 95 

24  BAŠTECKÁ, Klinická psychologie, 432 

25  MARTINEK, Praktická teologie pro sociální pracovníky, 23 
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 Biologická dimenze, se skládá z fyzické stránky člověka, jeho možností 

a omezení. Touto dimenzí se nejvíce zabývá medicína a přírodní vědy. 

 Psychologická dimenze, obsahuje duševní stránku člověka, jeho emoční 

stránku, motivace, zájmy, sebehodnocení, poznávání. Tato dimenze je 

předmětem především psychologie a psychoterapie. 

 Sociální dimenze, zkoumá vztahy mezi jedinci, skupinami, analyzuje 

procesy se skupinami. Také se zabývá sociálním fungováním jedince 

v sociálním prostředí. Obory, které tuto dimenzi zkoumají je politologie, 

sociologie a sociální práce. 

 Spirituální dimenze, nahlíží do duše člověka, řeší otázky smyslu 

skutečnosti. Zahrnuje i otázky transcendence – původ člověka, smysl, 

vztahy. Na tyto otázky hledá odpověď filosofie a teologie. 
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7. Pastorace 

Pastorace je nedílnou součástí života křesťana a také v sociální práci je 

prostor pro poskytování pastorační péče. Pastorace má různá pojetí a také své 

historické pozadí. Pastorace určená pro cizince je svým způsobem specifická 

a přístup pastoračního pracovníka musí tuto skutečnost zohlednit. 

7.1 Vývoj pastorace 

Pro plné pochopení pojetí pastorace je dobré znát historický kontext. Ten se 

v průběhu dějin různě měnil a bylo na něj různě nahlíženo.  

Pastorace je chápána jako soubor činností, ve kterých církev realizuje své 

poslání navenek i uvnitř. Původ slova pastorace je zakotven v latinském slově 

„pastor“, které je možno přeložit jako „pastýř“. V nejstarších dobách 

označovalo toto slovo osobu, jež pásla a hlídala stáda. Toto označení pak 

převzali pro své postavení vládcové, jak nám z historie dokládají například 

staré Sumerské královské spisy. Vládce, panovník, byl srovnáván s pastýřem, 

jelikož sjednocoval, formoval, vedl k boji ostatní a také ochraňoval slabé. Bible 

ve Starém i Novém zákoně hovoří o Bohu jako o pastýři, nebo mu jsou 

vlastnosti pastýře přisuzovány.26 Například v Žalmu 23 se píše: „Hospodin je 

můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, 

vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě 

vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 

vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“ (Ž 23,4) 

 

 

26  MARTINEK, Praktická teologie pro sociální pracovníky, str. 20 



28 

 

 

 

V Novém Zákoně během kázání Ježíš Kristus často používal příklady ze 

života a prostředí pastýřů a také sám sebe označil jako dobrého pastýře.27 „Já 

jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ (Jan 10, 11)  

Slovem pastýř se začal označovat vedoucí představitel křesťanského 

společenství, který o společenství pečoval, pracoval s lidmi, kteří se vzdálili od 

společenství, různými způsoby chránil proti rozkolu a byl pro ostatní 

přicházející příkladem. 

V samých počátcích křesťanství byl kladen důraz na péči o osobní život 

z víry, na upevňování vznikajících společenství a šíření zvěsti evangelia. S tím 

souvisely i sociální úkoly, jako je péče o vdovy a péče o chudé. 

Po Konstantinovském obratu se objevuje a vzrůstá potřeba péče 

o soudržnost obcí a zachování apoštolského učení. Jde o období, které je 

charakterizováno významnými církevními otci, prvními koncily a taktéž 

obdobím, kdy se církev střetává s prvními závažnými herezemi. V důsledku 

těchto událostí vzniká naléhavá potřeba kategoriální pastorace, kterou se 

rozumí pastýřská péče o různé vrstvy a skupiny uvnitř církve (vdovy, sirotci, 

nemocní, zasvěcené panny). V tomto období se vyskytuje nový fenomén 

mnišství. A tedy i určité rozdělení pastýřské autority mezi formální (biskupové 

a kněží) a neformální (mniši, tedy lidé s duchovní zkušeností).   

V období středověku byla v popředí zájmu života lidí otázka jejich spásy. 

Nejdříve je otázka spásy chápána jako způsob žití dobrého života. V tomto 

období vzniká pastorální teologie jako samostatná teologická disciplína. 

Zatímco pro osvícenství je důležitá církev a její otázka spásy, nyní se pohled na 

církev mění. V pozdním středověku se pak se církev velmi angažuje v misijní 

a sociální oblasti. Vzniká mnoho řeholních společenství.  

 

 

27  MARTINEK, Praktická teologie pro sociální pracovníky, str. 20 
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V době po osvícenství se do popředí dostává vzdělání a nezávislost člověka 

a církev se pomalu dostává ze středu dění společnosti. Začíná se uzavírat do 

sebe. To vede k vyžadování kázně věřících ve snaze udržet si je. V tomto 

období bylo jen málo oblastí, kde si jí podařilo udržet dobrý kontakt se světem.  

Období Druhého Vatikánského koncilu je chápáno jako obrat ve vztahu 

církve ke světu a jejímu sebepochopení. Po druhé světové válce prošel svět 

mnoha významnými změnami. Důkazem této změny jsou například 

celocírkevní dokumenty, které pojednávají o pastorálních tématech. V období 

po Druhém vatikánském koncilu se církev ztotožňuje s určením, které dal Ježíš 

svým učedníkům, že církev není ze světa, ale je ve světě a také pro tento svět 

žije, stejně tak, jako žil svůj život Ježíš. Církvi nejde o to světu vládnout, ale 

přeje si mu sloužit proto, aby byl plnější život na zemi a také život věčný. Zde 

se taktéž začíná formulovat otázka obsahu pastorace.    

 Pro jasnou představu o tom, co je hlavním pastoračním úkolem církve, je 

potřeba mít na vědomí, že obsah pastorační práce církve nemůže být plně 

definován nějakou normou. V teologických pracích lze nalézt mnoho různých 

témat a mnoho přístupů. Jedním z pastoračních úkolů církve je tzv. klasické 

vymezení – účast na kněžském, prorockém a královském poslání Kristově, 

podle zásad Kodexu kanonického práva. Dále pak naplňování základních 

funkcí církve – zvěstování slova evangelia, kult udílení svátosti, církevně-

právní život, a křesťanský život ve všech jeho oblastech a také charitní 

činnost.28 

7.2 Pojetí pastorace 

Do pastorace se řadí ty činností, které mají za cíl podporovat kvalitu života 

člověka, a to ve všech jeho úrovních – biologické, psychologické, sociální 

 

 

28  OPATRNÝ, Pastorační situace u nás, 13 
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a spirituální. Klíčovým předpokladem je fakt, že pramení z evangelia a je 

zakotvená v křesťanském pojetí života. K pastorační práci neřadíme 

pomáhající profese, jejichž náplň práce nevycházejí z poslání církve. 

V Evropské katolické pastorální teologii je subjektem křesťanské 

společenství reprezentované konkrétními osobami, u řady protestantských 

církvi se klade důraz na pastoračního pracovníka profesionála, který různými 

způsoby pomáhá zvládat náročné životní situace. Proto je tento pastorační 

pracovník často zaměstnán ve zdravotnictví, sociální práci, vězeňství, 

vychovatelství. Proto se setkáváme s pojmem pastorace v různých pojetích: 

 Evropské pojetí 

Úzce pojatá pastorace – úsilí církve zaměřené především 

k duchovní dimenzi jedince. 

Široce pojatá pastorace – snaha o plné rozvinutí člověka v dimenzi 

biologické, psychologické, sociální a spirituální. 

 Anglosaské pojetí 

Církevní péče je zaměřená pouze na členy církevního společenství. 

Formální profese pečují o blaho člověka osobnostní a sociální. 

Součástí této péče je výchova k zdravému životnímu stylu, sociální 

a etická výchova až po překonávání závažných životních situací. 

Tato péče je zahrnutá do edukačního procesu. 

Cílem pastoračního poradenství je lidsky důstojné zvládnutí situace na 

úrovni víry klienta a úspěšné zvládání obtížných situací v budoucnu. 

Primárním cílem pastorace není evangelizace, ani snaha za každou cenu 

problém vyřešit, je to snaha dát klientovi najevo, že ve svém trápení není sám, 
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že pastorující je tady a teď s ním. Dalším cílem, který však není vždy dosažen, 

je aby si člověk uvědomil, že nejmocnějším spojencem v jeho situaci je Bůh.29 

7.3 Pastorační péče v Bibli 

Osobnost Mojžíše je příkladem pastýře lidu Izraelského během putování 

z otroctví v Egyptské zemi do země zaslíbené. Pastorační péčí v Mojžíšově 

pojetí se rozumí péče o celý národ Izraelský, nejedná se pouze o péči 

o jednotlivce. Mezi další významné starozákonní vůdčí osobnosti, jež 

vykonávaly pastýřskou službu, patřili například Samuel, Jeremiáš, Izaiáš. 

Taktéž starozákonní příběhy o králi Davidovi, Šalomounovi, Uziášovi jsou 

věrným svědectvím o starozákonním dobrém pastýři. V Novém zákoně je 

nejvýznamnějším představitelem dobrého pastýře sám Pán Ježíš Kristus, neboť 

se staral o dvanáct vyvolených učedníků. I v tomto případě je zřetelně vidět 

pastorační péče o bližní. Svým příkladem během posledních tří let Ježíš 

ukazoval, jak řeší problémy, se kterými se setkával. Tak měli i učedníci 

možnost vidět příklady jeho pastorační péče, mezi něž patřilo i setkání 

s Nikodémem, pomoc lidem v nouzi i Ježíšova podobenství, jako například 

podobenství o milosrdném Samaritánovi. „Tím zraněným, ležícím podle cesty, 

nemusí dnes být jen tělesně zraněný člověk, ale i člověk zraněný duševně, 

sociálně, duchovně. Okraden nemusí být jen o peníze, ale třeba i o sebeúctu, či 

sebedůvěru a kladné sebehodnocení. Nemusí přitom procházet jen úzkým 

údolím v horách mezi Jeruzalémem a Jerichem, ale třeba zúženou životní 

situací – úzkostí, tísní a stresem.“30 I sami Ježíšovi učedníci poskytovali lidem 

 

 

29 OPATRNÝ, Pastorační péče, http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pastoracni-pece-

v-mene-obvyklych-situacich-cast-I-P-ing-Ales-Opatrny.html 

30 KŘIVOHLAVÝ, Pastorační péče, 11 
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pastorační pomoc. Názorně to ukazuje apoštol Pavel ve svých pastoračních 

dopisech či Petr během svého pastoračního působení. 

Pastorace se odehrává v kontextu křesťanském na rozdíl od jiných druhů 

péče, které se mohou konat v duchovně neutrálním prostředí. Poskytovatelem 

pastorační péče je vždy křesťan, věřící člověk. Je to základní charakteristika 

pro pastorujícího. Během pastorační práce se počítá s ozdravným vlivem 

evangelia a víry v Boha. Tedy nejen vlivem cvičení, farmak nebo odborných 

informací.31  

7.4 Cizinci v Bibli 

Důležitý náhled na postavu cizince můžeme najít také ve Starém a Novém 

zákoně. Jsou zde zachyceny příběhy, výrazných postav Izraelských vůdců 

a služebníků v Bibli, jež měli osobní zkušenosti s praktickou pomocí 

a pohostinností pro nově příchozí do jejich společenství či domovů. Stejně tak 

lze najít dvojí pojetí cizince v Novém Zákoně a v neposlední řadě je možné 

vyzdvihnout osobnost Ježíše, jakožto cizince na této zemi, a křesťanů, kteří 

svou vlast teprve čekají.  

Jedním z hlavních témat Starého zákona je vztah k cizincům a také péče 

o ně. Vidět to lze v mnoha starozákonních textech, které jsou rozptýlené po 

celém Starém zákoně. Velký důraz na tuto problematiku klade sama Tóra, 

která se otázkou citlivého přístupu Izraele vůči cizincům zabývá ve své 

centrální části. Na příkaz k lásce k bližnímu se pak klade velký důraz. Ovšem 

vždy takovým způsobem, aby se Izrael nevzdálil od smlouvy s Hospodinem. 

Mezi další praktickou pomoc cizincům patřila i pohostinnost. Jednalo se nejen 

o projev milosrdenství, ale i jako projev víry a důvěry. Otevírá cestu vůči 

člověku i Hospodinu. „Host, který se objevuje u dveří s prosbou o přístřeší, má 

 

 

31 KŘIVOHLAVÝ, Pastorační péče, 15 
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být přijat s láskou ve jménu Boha, který ho miluje. Je nutné dokonce chránit ho 

i za cenu nejvyšších obětí.“ 32 

Příkladem pravdivého pohostinství je Abraham, který přijímá tři neznámé 

muže a zajišťuje jim vše potřebné. Skrze akt pohostinnosti se setkává s posly 

Božími. Abraham, sám štědrý a pohostinný dárce, nakonec získává od 

Hospodina mnohem více. Být pohostinným bylo ve starém Orientu 

považováno za normální a běžné chování vůči cizinci. Toto přikázání nebylo 

nikterak nábožensky motivováno. Pro starověkého člověka, jenž byl na cestách, 

vzdálen od rodiny a zázemí, byla pohostinnost klíčovým prvkem k přežití.  

Izrael měl velmi neobvyklé postavení. Jako jediný národ staré doby měl 

ochranu cizinců zakotvenou také ve své legislativě. Okolní národy sice měly 

stejně jako Izrael povinnost chránit své bližní, ale pouze Izraelský národ měl 

toto specifikum legislativního zakotvení. Cizinci tak dostávali možnost se do 

Izraelské společnosti usadit. Vznikaly taktéž propracovanější předpisy, které 

tuto možnost zakotvovaly. Postupem času se stali ve starších vrstvách 

Pantateuchu cizinci spolu s vdovami a sirotky do postavení jako „osoby bez 

práva“ pod přímou ochranou Hospodina. Z tohoto důvodu měli nárok na 

spravedlivé zacházení majoritní společností. V novějších vrstvách Pantateuchu 

pak Izrael dostal od Hospodina příkaz cizince milovat. Dovolit jim paběrkovat 

tak, aby byli v konečném důsledku zrovnoprávněni s Izraelci, kteří sami byli 

dříve cizinci a nově příchozími v Hospodinově zemi. Cizinec má být milován. 

Nejde zde jen o projev citů, ale o pevné rozhodnutí, které odpovídá vnitřnímu 

přesvědčení, že cizinec má svou důstojnost a právo na spravedlivé zacházení. 

 

 

32  ŠTICA, Migrace a státní suverenita, s. 164 
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„V této univerzalizaci lásky k bližnímu, která se konkretizuje v lásce k cizinci, 

můžeme spatřovat významnou část podstaty zvěsti celého Starého zákona.“ 33 

V textech Nového zákona lze vidět dva duchovní, teologické a etické 

postoje, vůči cizincům. Prvním postojem je přijímat cizince, přistěhovalce 

a lidi v nouzi a druhým postojem sám být v tomto světe jako křesťan cizincem 

v životních situacích. U Ježíše vidíme v zásadě vstřícný postoj vůči cizincům 

a pohanům, kteří žili v soudobém Izraeli. To jde potom ruku v ruce se 

zahrnutím cizinců do církevního společenství a taktéž plánu spásy. Ježíš je vůči 

cizincům vstřícný a otevřený. Důraz klade na jejich postoj víry. Z těchto 

postojů pak vycházela prvotní církev, jež poskytovala pomoc lidem s různým 

etnickým původem a náboženskou minulostí. Samotného Ježíše lze považovat 

za cizince, který přichází „shůry, od Otce“ k nám. Sám se setkává 

s nepochopením ze svého okolí. I jeho následovníci – křesťané – se považují za 

cizince, kteří jsou v této zemi pouze poutníky a teprve očekávají pravou vlast, 

do které směřují. Tímto trpěli pocitem odcizení, který byl často posilován 

pronásledováním. Toto sebepojetí jakožto cizince, potom dávalo možnost pro 

lepší porozumění při setkání a službě cizincům. Člověk je Bohem stvořená 

bytost s jedinečnou a neodnímatelnou důstojností a to bez ohledu na příslušnost 

ke konkrétnímu národu. „Přijetí cizince a pomoc lidem na cestách lze chápat 

jako důležitou součást křesťanského étosu a jako jeden z projevu služby lásky 

jak ve formě individuální pomoci, tak prostřednictvím pomocí organizované ze 

strany církevních obcí.“ 34 

 

 

33  ŠTICA, Migrace a státní suverenita, s. 166 

34  ŠTICA, Migrace a státní suverenita, s. 178 
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7.5 Osobnost pastoračního pracovníka 

Člověk, který potřebuje pastorální poradenství, předpokládá, že poradce 

bude mít potřebné vědomosti, znalosti a moudrost k tomu, aby dokázal 

v konkrétní situaci účinně pomoci. Jakmile se člověk rozhodne využít 

pastoračního poradenství, je úkolem kněze poskytnout mu jednu z metod 

intervence. Co se týče vnímání pohostinnosti v Novém zákoně, je patrná úzká 

spojitost se Starozákonními předpisy. Tedy starost o cizince a lidi na cestách je 

modelovou aplikací univerzální lásky ke všem, kteří se nacházejí v obtížných 

životních situacích. 

Přístupy pastorujícího 

Pomoc je procesem dynamickým, probíhá mezi dvěma osobami a klade si 

za cíl dobro zúčastněných. V tomto vztahu jsou důležitými faktory osobní 

kvality duchovního, jeho empatie, upřímnost a vroucnost.35 

 Empatie – schopnost vcítit se, ztotožnit se s jiným člověkem 

a zároveň zachovat objektivitu. Tato schopnost vyžaduje od 

duchovního jak intelektuální tak i psychické úsilí. Empatický postoj 

napomáhá pochopit hlouběji vnitřní svět pastorovaného. Vždy se 

však musí projevovat ve stále hlubších rovinách tohoto pohledu.36 

Během rozhovoru má empatie svou dynamiku. První fáze se 

zaměřuje na přesnější porozumění obsahu rozhovoru. Dále probíhá 

práce s city a pocity, které jsou v rozhovoru přítomny. V poslední 

fázi se poradce soustředí na pochopení a vyjádření stupně 

odpovědnosti obou zúčastněných.  

 

 

35  KAŠPARŮ, Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, 17 

36  KAŠPARŮ, Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, 16 
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 Upřímnost – schopnost autenticity při pomoci člověku. Základem je 

schopnost poradce realistického pohledu na sebe sama. Tato 

schopnost má dvě úrovně. První je intrapersonální – osoba přijímá 

sebe a své city takové jaké jsou, v souladu se svým svědomím. 

Interpersonální – jeden má svobodu k tomu, aby vyjádřil svůj 

vlastní duševní stav druhému. Což znamená dosažení integrace 

zkušeností a komunikace s druhým. 

 Vroucnost – upřímné nadšení. To znamená respektování významu 

důstojnosti druhého člověka. Poradce nemá v úmyslu s osobou 

jakkoliv manipulovat, proto je tento postoj nedirektivní. 

7.6 Metody pastorační péče 

Pastorační rozhovor je základní formou pastorační péče. V žádném případě 

se nejedná o rozhovor silně nábožensky zabarvený nebo agitující člověka pro 

náboženství. Ale zároveň by neměl být rozhovor za každou cenu nenáboženský. 

Rozhovor by měl být veden ve stupni víry, který je pro člověka přiměřený, 

a vycházet z potřeb a situace člověka, ve které pastorační rozhovor probíhá. 

Skupinový rozhovor v rámci pastorační práce je další metodou pomoci 

člověku. Jsou témata, která se snáze probírají ve skupině, jelikož ona má 

dynamický efekt, který může pomoci.37 

Také čtení Bible a biblická meditace jsou účinnou metodou pastorace. Čtení 

může motivovat a dodat naději, uklidnit a poučit člověka v řešení jeho situace. 

Četba může byt doplněním pastoračního rozhovoru. 

Exercicie nebo křesťanská cvičení jsou způsoby přípravy duše na to, aby se 

člověk zbavil nepříjemných vlastností a hledal Boží vůli ke spáse svého života. 

 

 

37  OPATRNÝ, Pastorační péče, http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pastoracni-

pece-v-mene-obvyklych-situacich-cast-I-P-ing-Ales-Opatrny.html 
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Je to také prostředek pro uklidnění či mobilizaci vlastních duchovních sil 

a schopností. 

Pobyt v duchovně inspirujícím prostředí může člověku přinést zklidnění 

a soustředění se na řešení svých problémových situací. Pobyt v klášteře nebo 

jiném podobném prostředí s duchovní atmosférou a pastoračním vedením může 

být pro jedince velice povzbuzujícím. 

Pouť může byt účinnou metodou pastorační péče, pokud ji člověk nevnímá 

jako magický prostředek k řešení problému. Dalšími metodami pastorační péče 

jsou zpovědní pastorální návštěvy, modlitba, pastorační péče vedená 

telefonicky a pomocí dopisů, nebo také pomocí linek důvěry.38 

7.7 Pastorační péče 

Pastorační poradenství má své teologické základy, protože spolu s ekleziální 

spásnou službou se obrací k teologickým pravdám o svobodě a vykoupení, 

k hlubokém prožití zkušeností s Bohem a osvobození člověka. Výsledkem 

pastoračního poradenství je růst v kvalitě mezilidských vztahů a také ve vztahu 

k Bohu. Má vést k plnému uznání moci Boha jako činitele uzdravení a dárce 

naděje.39 

Pastoračním poradenstvím pak rozumíme činnosti společenství nebo 

jednotlivých křesťanů, pomocí kterých se uskutečňuje poslání církve. 40 

Pastorační rádce přistupuje k jedinci a přijímá ho nejen podle zásad studia 

psychologie, ale daleko více vychází z motivace kněžské služby a také ze 

zkušeností víry. Na rozdíl od psychologických postupů a metod, během práce 

s osobou, po odhalení problému a odstranění potíží, práce pastoračního poradce 

 

 

38  KŘIVOHLAVÝ, Pastorální péče, 20 

39  KAŠPARŮ, Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, 15 

40  KŘIŠŤAN, Praktická teologie pro sociální pracovníky, 20 



38 

 

 

 

nekončí a proces uzdravení pokračuje, je směrován k objevení a slavení 

svátostí a také Slova. Pastorační poradenství není záležitostí pouze kněze, ale 

mohou ho konat i laici bez příslušného teologického vzdělání. 

Pastorační působení laiků je velkou pomocí pro kněze a další služebníky 

církve. Jejich práci je možno vidět v oblastech rodiny, výchovy dětí a vedení 

vlastních dětí k víře. Také poskytují péči nemocným, charitativní péči, 

doprovázení nemocných a umírajících, také provádějí liturgickou službu, 

vedou pastorační rozhovory a působí v doprovázení bližních v jejích životních 

těžkostech. 41 

Pastorační péči je potřeba odlišit od pastorální teologie, která podle 

naučného slovníku pastorační péče je označována jako odvětví teologie, které 

má za úkol formulovat praktické principy, teorie a postupy vysvěcených 

pastýřů ve všech jejich oblastech a funkcích. Taktéž se dá pastorální teologie 

chápat, jako teologická reflexe, která využívá zkušenosti z pastýřské péče, jako 

platformu teologického porozumění. Také slouží jako základní motivace 

a prostředek sociální práce. Je to jedna z disciplín, která slouží jedinci jako 

celistvé bytosti. 42 

Duchovní doprovázení je pouze jednou částí pastorační péče, ve které se 

člověku dostává pomoci společenství na jeho cestě víry. Je to praktické 

prohlubování spirituality, které je výrazným způsobem rozvinuto v katolické, 

pravoslavné i v některých protestantských církvích. Jsou to například duchovní 

cvičení Ignáce z Loyoly, práce Tomáše Kempenského o Napodobování Ježíše 

Krista, nebo práce K. Rahnera o praxi křesťanské víry. 43 

 

 

41  OPATRNÝ, Pastorace v postmoderní společnosti, 108 

42  KŘIŠŤAN, Praktická teologie pro sociální pracovníky, 22 
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39 

 

 

 

7.8 Kněz v pastoraci 

Oproti laické pastoraci má kněz teologické vzdělání a duchovní zkušenosti. 

Kněz jakožto „Muž v církvi a muž církve“ své kněžství netvoří pro sebe 

samého, ani se nesnaží ho vytvářet podle očekávání světa. Musí ho zajímat 

očekávání církve, jelikož kněz slouží konkrétním lidem žijícím zde a nyní. 

Proto doba, ve které žije, společnost a prostředí ho musí zajímat také. V pojmu 

pastorace nacházíme tyto dva aspekty: církve, do života které kněz svým 

působením patří, a tohoto světa. Je to prostor, na němž se odehrává život 

a práce kněze.44 

Dnes je pastorace často chápána jako slavení mše a udělení svátosti, výuka 

dětí, pohřební činnost a opravy církevních objektů. Pastorační péčí rozumíme 

práci kněze pro rozvoj života a víry mu svěřených lidí a také práci pro rozvoj 

života (církevní) obce, která je základní jednotkou reprezentující církev. 

Podrobněji se rozlišuje rozdělení na práci pro aktivní jádro farnosti, tedy 

administrativní činnost, pravidelné bohoslužby apod., a práci ve prospěch lidí, 

kteří stojí na okraji farnosti, nebo se dostali do obtížných životních situací.45 

Bible mluví zcela jasně o postojích církve: „Jděte ke všem národům 

a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 

je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 

všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 20) 

Apoštol Pavel mluví o tom, že by křesťané měli růst do plnosti Kristovy 

a také církev prohlašuje, že její poslání je misijní.46 
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Je známo, že pastorační poradenství je součásti poslání církve, jelikož je 

prostředkem evangelizace. Jedinečnost pastorace a osobnost kněze se odvozuje 

od různých faktorů, jako jsou: 

 Vzdělání kněze v teologii, etice, filozofii, náboženství, psychologii. 

 Symbolické a také sociální poslání kněze, kdy on je náboženskou 

autoritou a vyvolává celou škálu citu a vzpomínek, jelikož se často 

stává transferem (přenos zážitků z minulosti do vztahu mezí 

duchovním a věřícím). 

 Náboženské atributy, kdy kněz používá neobvyklé prostředky, jako 

je Svaté Písmo, modlitba a tradice. 

 Dostupnost služby pro každého. 

 Důvěra a ochota kněze být přítomen v nejrůznějších zátěžových 

situacích včetně těch krizových.47 

Hranice pro kněze v pastoračním poradenství 

Omezení vychází z poslání kněze a také ze situace během poradenství. Jako 

první omezení je uveden čas, jelikož kněz má pouze omezené množství času 

pro pastoraci a musí se věnovat i jiným činnostem. Dále následuje primární 

úloha kněze, při níž on svou osobou reprezentuje náboženské a také etické 

hodnoty. Tato skutečnost může byt překážkou pro osoby, které mají pocit viny, 

a mohou mít potíže se před kněze postavit. 

Jako poslední je uveden transfer. Je to delší interpersonální vztah, ve kterém 

věřící přenáší nebo interpretuje zážitky z minulosti do vztahu s duchovním 

vůdcem. K tomuto vztahu kněz potřebuje vynaložit velké psychické úsilí, aby 

byl schopen tento vztah snést a situaci pomoci vyřešit.48  

 

 

47  KAŠPARŮ, Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, 15 
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8. Církev a integrace cizinců 

Vzhledem k aktuální migrační krizi a aktivní diskuzi, která vznikla po 

11. září 2001, vznikají otázky, zda je náboženství hnací silou nebo překážkou 

pro integraci do přijímající společnosti. Taktéž vznikají otázky na kolik, a jak 

náboženství může zasahovat do integračního procesu. Velice často se církve 

setkávají s věřícími přicházejícími z jiného státu. A ti velice často hledají nejen 

práci nebo ochranu od státu, nýbrž i svůj nový domov. Z toho plynou potom 

tyto otázky:  

 Jak pomáhají nebo jak mají pomáhat církve cizincům v integraci do 

nového prostředí? 

 Jakou roli hrají v procesu integrace cizinců? 

 V jakém smyslu mohou být církve místem pro integraci? 

Přijímat nově příchozí, a zejména cizince, je přirozenou touhou všech 

křesťanů a není zde důležitá konkrétní denominace. Mnoho církví vyvíjí 

aktivity směřované na pomoc cizincům, nejvíce pak církev Římskokatolická, 

která mimo jiné vydala řadu církevních dokumentů týkajících se problematiky 

cizinců (dokument Papežské rady pro pastoraci imigrantů a lidí na cestách – 

Erga migrantes caritas christi, list amerických biskupů Přivítat cizince mezi 

námi: Jednota v různosti, dokument Německých biskupů s názvem Podporovat 

integraci – utvářet společné soužití).49 

8.1 Teologické základy integrace 

Katolicita církve je skutečností, kterou akceptují církevní texty v úvahách 

o integraci cizinců. Ta se projevuje v sociálně citlivém přístupu vůči cizincům 

pohostinnosti a připravenosti místních společenství při příchodu do společnosti. 

 

 

49  ŠTICA, Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky, 79 
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Skutečnost migrace je velkou zkouškou pro věřící, jelikož dává příležitost 

prověřit jejich katolicitu, která spočívá v přijímání různých etnických skupin 

a uskutečňování společenství s nimi. Cizinci jsou znamením univerzalismu, 

který je konstruktivním prvkem katolické církve. Neustálý průchod jedinců 

přes hranice je nedělitelnou integrační součásti života církve. Podporuje 

společenství církve a její růst. Migrace je tedy pro církev možností, jak si 

prověřit své postoje. Instrukce Erga migrantes caritas christi uvažuje o církvi 

skrze pojmy: společenství (communio), poslání (missio) a Božího lidu na cestě. 

V rámci společenství communio je zdůrazňován význam mezi místní 

a univerzální církví. Obecná církev je složena z místních církví s různými 

tradicemi a tato mnohost tvoří její katolicitu. Přítomnost cizinců je pro 

křesťany místních farností příležitostí zakusit doopravdy příslušnost ke světové 

církvi. Jelikož teprve společenství s druhými věřícími (katolíky) uvádí do plné 

a společné víry, která je univerzální a integrující. Tento postoj obsahuje 

teologie spiritualitu a společenství, který sebou pastorační doprovázení 

imigrantů, obsahující respektování kultury a jazyku, také zde patří pastorace, 

která pomáhá věřícím překonávat předsudky. 50 

Skrze spojení missio si církev stále připomíná své poslání, a tím je hlásání 

evangelia jiným, tedy včetně cizinců. Třetí spojení – Boží lid na cestě – 

popisuje sebeidentifikaci věřících lidí, kteří jsou na této zemi také jako cizinci, 

přistěhovalci. Přijímat cizince a projevovat pohostinnost je pro křesťany 

přirozené, jelikož je to věčná pečeť Boží církve. 

Ve vztahu víry a kultury je velice důležité téma vztahu univerzality 

a kontextuality. Víra se v různých kulturních prostředích projevuje odlišně. 

Vyjádření víry, formy a způsoby jejího slavení jsou skutečně kontextuální. 

 

 

50  ŠTICA, Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky, 80 
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Cizinci, přicházející ze své vlasti, přinášejí nejen pracovní zkušenosti, ale také 

odlišné praxe liturgií, hudby nebo odlišnou kulturní či teologickou tradici. 

Velice často v kontextu integrace své tradice musí nově formulovat. Misijní 

církevní společenství se nacházejí v jistém napětí, jelikož na jedné straně 

společenství věřících je zakotveno v kontextu konkrétní země a kultury, a na 

straně druhé má za úkol hlásat víru v Trojjediného Boha, která je společná pro 

světovou církev a přesahuje veškeré kontexty a hranice. 

Lidstvo je jedinou rodinou, což je jedním z klíčových východisek 

teologických základů integrace cizinců. Křesťanská tradice a Biblické texty 

vnímají svět jako totus orbis, takový, který vnímá příslušnost k lidskému 

pokolení jako primární a příslušnost k určitému národu považuje za sekundární. 

Chápání světa jako jednoho Božího stvoření zahrnuje pohostinnost, otevřenost 

a respekt ke kultuře a tradicím víry cizinců. Vytvoření multikulturní 

společnosti je znamením Boží přítomnosti ve společenství lidí, jelikož nabízí 

uskutečňování plánu univerzálního Božího společenství. Církevní dokumenty 

povzbuzují přistěhovalce k integraci do místní společnosti. Pouze skrze 

oboustranný proces ze strany cizinců a většinové společnosti je možno předejít 

asimilaci, která vede k úplnému zapomenutí vlastní kulturní identity. Cílem je 

žití spolu, ne pouze vedle sebe. Církevní texty nabízejí pozitivní pohlcení 

plurality kultur ve společenství a kosmopolitní přístup k integraci cizinců do 

daného společenství. 

Inspirací je učení o Svaté trojici, kdy sám Bůh je schopen lásky k více lidem, 

daroval se, ale zároveň přijímá druhého takovým jakým je. Jedná se 

o láskyplný vztah mezi více osobami.  Trojice se stává vzorem a garantem 

jednoty. O letnicích, kdy došlo k porozumění mezi všemi jazyky, to neoznačuje 

smazání individuality mezi národy, ale naopak je jejích potvrzením. Příchozí 

by tam měli mít prostor pro vyvíjení svých aktivit a zvyků, ale zároveň rozvíjet 

další vztahy a učit se novým schopnostem, které by jim pomohly se začlenit do 
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společnosti. Je tedy závazkem místních církví pomáhat cizincům při integraci 

do společnosti. Znamená to dvojí výzvu. Jednak jednat jako zprostředkující 

instituce, která pomáhá při integraci do sociální a ekonomické sféry života, a za 

druhé být společenstvím, které pomáhá cizincům udržovat si své zvyky 

i kulturu. 51 

8.2 Integrace cizinců a místní církev 

Církev přispívá k integraci cizinců dvojím způsobem a to integrační 

angažovaností směrovanou dovnitř církve a také směrem ven. Integrační 

angažmá směřované dovnitř církve se zaměřuje na pastoraci přistěhovalců 

a společenství místních farností, které se věnují práci a pastoraci cizinců. Velký 

důraz v celocírkevních dokumentech je kladen zejména na pastoraci cizinců 

v jejich mateřském jazyce. Důležitým úkolem této pastorace je ochrana 

kulturní a etnické složky identity cizinců a také vedení ke správné integraci, 

která zabrání vytvoření kulturního ghetta a bude bojovat proti asimilaci 

menšiny vůči většinové společnosti. Jako příklad můžeme uvést slavení liturgie 

ve svém jazyce, kdy cizinec pociťuje přijetí v jiném prostředí a necítí se být 

osamělý a vykořeněný.52 

Důležitou roli také hraje spolupráce místních společenství s farnostmi, které 

se specializují na pastoraci migrantů. Duchovní pracovníci věnující se pastoraci 

cizinců musí aktivně podporovat a rozvíjet kontakty přistěhovalců s místní 

církví. Příležitostně se navzájem navštěvovat a podporovat účast cizinců na 

bohoslužebných shromážděních. Integraci migrantů velkou mírou podporuje 

jejich aktivní zapojování do života farností. 

 

 

51  ŠTICA, Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky, 82  
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Církevní integrační aktivity směřující ven mohou mít podobu sociální 

pomoci v oblasti poskytování potřebných informací, právního a sociálního 

poradenství, asistence během hledání práce či ubytování, nebo organizace 

jazykových kurzů. Církevní a charitativní organizace se v těchto oblastech 

aktivně angažují. Dále významnou integrační aktivitou církve je politická 

diakonie – hájení zájmů cizinců a účast na diskuzích o návrzích politických 

postupů v oblasti integrační politiky. Biskupské konference, sdružení, spolky, 

Charita se má aktivně podílet na společenské diskusi o problematice 

přestěhovalců.53 
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9. Pastorace v sociální práci 

Význam pastorační práce pro sociální práci se prolíná do několika rovin. 

Může nabízet motivaci pro sociální práci, může být také prostředkem sociální 

práce, nebo slouží jako samostatná disciplína pomáhající člověku. 

Pastorální teologie je zdrojem pro sociální práci, může být i jejím motivem. 

Sociální práce může být vnímaná jako prostředek pastorace. Pastorální teologie 

se zajímá o sociální potřeby a problémy člověka a proto motivuje 

k angažovanosti zejména v sociální práci. Mezi základní prvky vnitřní povahy 

církve neoddělitelně patří diakonia – zájem o druhého člověka, který se nachází 

ve složité situaci. Pro křesťana je přirozeným přáním pomáhat bližnímu 

v nouzi. Tento zájem o druhého člověka vede křesťany k odborné sociální 

práci. Pastorální teologie poskytuje motivaci a teoretické zakotvení pro sociální 

práci a zejména pro sociální poradenství. Sociální práce se pak v rovině 

diakonické stává prostředkem pastorační práce. Je to odborný nástroj, který 

odborník může používat k dosažení pastoračních cílů.54 

Cílem sociální práce je pomoc jednotlivcům a sociálním systémům měnit 

nepříznivé životní podmínky. Měnit sociální situaci tak, aby chránily 

jednotlivce a skupiny před dalšími potížemi v sociálním fungování. Je celá 

škála způsobů, skrze které se sociální práce uskutečňuje. Jsou to nejrůznější 

služby nebo komplexy služeb. Na těchto aktivitách se podílejí lékaři, 

psychologové, vychovatelé, poradci, ošetřovatelé, pečovatelé, pastorační 

pracovníci, duchovní a vyšetřovatelé.55 

Sociální pracovník umí vyhodnotit situaci klienta komplexně, z hlediska 

narušení jeho sociálního fungování. Je schopen orientovat se ve službách, které 

 

 

54  KŘIŠŤAN, Praktická teologie pro sociální pracovníky, 22 
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v  konkrétní situaci mohou klientovi pomoci. Je zřejmé, že k dosažení vlastních 

cílů sociální práce v některých případech, které jsou pro klienta vhodné, je 

možno použít sociálních služeb pastoračních pracovníků, duchovních 

a služebníků církve. 

Od pastoračních pracovníků, kteří poskytují sociální poradenství, se 

očekávají pastorálně-teologické kompetence. Pastorální teologie v tomto 

případě je vnímaná jako prostředek, který zajišťuje teoretickou bázi pro pomoc 

k dosažení konkrétních cílů sociální práce. 

9.1 Duchovní rozměr sociální práce 

Pro sociálního pracovníka, který je veden vírou v Boha by mělo být 

charakteristické spojení odborné kompetence a schopnosti pracovníka věnovat 

svou pozornost druhému, tak jak mu velí jeho víra. Opomenutí jednoho nebo 

druhého je pak ohrožením pro kvalitu sociální práce i pro naplnění duchovní 

identity pomáhajícího. Z tohoto hlediska mají být pomáhající osoby vedené 

Kristovou láskou, jejichž srdce svou láskou Kristus získal a v nichž probudil 

lásku k bližnímu 56 . Duchovní kvality sociálního pracovníka jsou značnou 

výhodou, ale samy o sobě nemohou nahradit případné nedostatky v jeho 

odborné způsobilosti. Dávat převažující důraz jen na pouhou sociální 

odbornost, může být stejně nebezpečné, jako jednostranný důraz pouze na 

duchovní přístup s absencí odbornosti. U organizací spojujících sociální pomoc 

s duchovním přístupem se pak mohou uplatňovat různorodé typy přístupu 

k práci s klienty, kdy se klade různý důraz právě na poměr odborné a duchovní 

pomoci. Tato různorodost ovšem nesouvisí pouze s odlišností pohledu na 

význam odborné kompetence a význam pozorného pastora. Přístupy sociálních 

 

 

56  KŘIŠŤAN, Nezodpovězená otázka vztahu „pozorného srdce“ a „odbornosti“ v 

křesťansky zakotvené praxi sociální práce, 93-99 
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pracovníků z náboženských pomáhajících organizací jsou různorodé také proto, 

že lidé v nich řeší různorodým způsobem další náboženské otázky. 

Sociální pracovníci z nábožensky pomáhajících organizací mohou i chápat 

sociální práci jako způsob pro oslovení mimo-věřící bezbožné části lidské 

společnosti a těmto nevěřícím se pak snažit ukázat cestu skrze jejich víru. 

Někteří pak mohou využít možnosti oslovit širší společnost právě tím, že spolu 

se svými spolupracovníky a klienty vytvoří bezpečný ostrov duchovní lásky. 

To potom může vést k přesvědčení, že zanedbáním jejich odborné kompetence 

nelze pokazit tolik, jako případným zanedbáním jejich duchovní formace. 

I když pak mají tito sociální pracovníci potřebné vzdělání a také dostatek praxe, 

je pro ně stále potřeba na sobě dál pracovat, aby byli schopni vést druhé. Na 

druhé straně i někteří sociální pracovníci z nábožensky pomáhajících 

organizací mohou na vztah odbornosti a formace víry pohlížet způsobem, kdy 

sice je pro ně obojí přístup důležitý, ale odborná kompetence je 

neopomenutelná nebo je i důležitější než duchovní přístup. Církev ve 

skutečnosti však klade stejný důraz na odbornost i duchovní hodnoty, jejichž 

prostřednictvím může duchovní služba oslovit nejen věřící, ale také všechny 

lidi dobré vůle a všechny potřebné.  

Pastorační činnost ovšem nemůže být vykonávána jen profesionály. Je nutná 

i pomoc dobrovolníků, kteří musí být na svou činnost připravováni odpovědně 

a ve službě pak odborně dále doprovázeni. V jejich případě se důraz na 

vyváženost obou přístupů prolíná se snahou rozlišovat pomoc odborníků 

a pomoc dobrovolníků podporovaných odborníky. V praxi se pak stává, že 

církevní poskytovatelé sociálních služeb zaměstnávají kromě katolíků 

a křesťanů jiných konfesí i pracovníky, kteří se ke křesťanské víře aktivně 

nehlásí, a že totéž se může týkat také dobrovolníků. Katolické pomáhající 

organizace a jejich sociální pracovníci by neměli považovat za žádoucí, aby 

sociální práci v těchto zařízeních vykonávali jen jejich souvěrci, ale naopak 
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sociální práci vnímat jako prostor pro spolupráci křesťanů s lidmi jiných 

názorových nebo duchovních orientací. Sociální pracovníci z církevních 

pomáhajících organizací musí sociální práci chápat především jako projev 

nezištné pomoci a ne jako nástroj prohlubování duchovní a náboženské 

formace.  

Společnost a hlavně klienti ocení sociální práci tehdy, bude-li kvalitní 

z odborného hlediska a navíc bude schopna nabídnout pro věřící typickou 

lidskost. Odbornost by měli zajistit jednak profesionálové, schopní rozpoznat 

co je potřeba poskytnout, a k tomu nabídnout odpovídající pomoc, a dále 

profesionály podporovaní dobrovolníci. Obě skupiny by měly být v optimálním 

případě vedeny duchovní potřebou pomoci. Takto chápaná pastorace dokáže 

podle této představy klienty oslovit tehdy, bude-li nezištnou pomocí a nebude 

se snažit zneužít pomoci jako nástroje k jiným cílům, například evangelizačním. 

Z tohoto hlediska by měli být sociální pracovníci především dobrovolníky, 

kteří jsou motivováni pohnutkami křesťana a církevními činiteli vedeni 

a posilováni ve své víře. Vedoucí pracovníci by pak kromě duchovních kvalit 

měli v tomto smyslu rozvíjet i svou zkušenost s vedením lidí a organizace. 

Spojování odbornosti a profesionality s představou kvalifikovaného způsobu 

poskytování duchovní pomoci se nesmí zvrtnout jen v pouhé vedení 

a manažerské zajištění služby, které by se v závěru stalo pouhým sháněním 

peněz. Důraz na odbornost jen jako „manažerskou způsobilost“ u sociálních 

pracovníků nesmí vést k odcizení a ztrátě duchovního rozměru služby57. 

  

 

 

57  KŘIŠŤAN, Nezodpovězená otázka vztahu „pozorného srdce“ a „odbornosti“ v 

křesťansky zakotvené praxi sociální práce, 93-99 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem popsala, jakou úlohu má pastorace v sociálním 

poradenství Ukrajincům. Díky tomu, že jsem v praxi mohla v této oblasti 

působit, tak jsem viděla, že cizinci, zejména Ukrajinci, mají širokou škálu 

duchovních potřeb, často nenaplněných. Má odbornost v oblasti duchovního 

poradenství je pouze základní a proto jsem zřetelně vnímala své limity během 

pastoračních rozhovorů s klienty. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla 

zvolit jako praktický výstup své práce informační brožuru pro Ukrajince ve 

dvou jazycích. Ukrajinci, se kterými jsem se setkala, mi sdělovali mimo své 

sociální problémy také problémy, které se týkaly jejich duchovního života. 

Taktéž jsem se často setkala s tím, že měli jen velmi omezený přístup 

k informacím ohledně možnosti navštěvovat některé z místních křesťanských 

společenství. V průběhu své práce jsem se začala dostávat do role spojovatelky 

mezi Ukrajinci a různými církvemi různých denominací, musela jsem 

vyhledávat kontakty na jednotlivé církve, kontaktovat je a zprostředkovat pak 

tento kontakt pro klienta. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí, kdy se jedna část 

zaměřovala na oblast sociální pomoci a druhá – stěžejní, pojednávala 

o pastoraci a pastoračních přístupech k cizincům. Taktéž jsem popsala 

organizaci, ve které jsem mohla pracovat. Tato organizace se zaměřovala na 

konkrétní pomoc cizincům, zejména Ukrajincům, kteří v České republice 

pobývají dlouhodobě a potřebují sociální poradenství. Standardy této 

organizace vnímají člověka jako bytost komplexní, mající čtyři dimenze, což 

mi dávalo prostor hovořit s klienty i o duchovních tématech a jejich potřebách. 

V neposlední řadě jsem vyzdvihla osobnost pastorujícího – kněze, který se 

věnuje již konkrétně péči o duchovní potřeby člověka. 

Praktickým výstupem této práce byla pak informační brožura, která byla 

vytvořena s tím záměrem, aby byla srozumitelná a dostupná jak samotným 
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cizincům tak i široké (laické) veřejnosti a sociálním pracovníkům. Taktéž může 

být pomocí i v církevním prostředí daného regionu. Obsahem brožury je nejen 

srozumitelná charakteristika pastorační péče, ale taktéž konkrétní kontakty na 

jednotlivé církevní společenství či jejich představitelé.  

Do Ukrajinského jazyka byla brožura přeložena z toho důvodu, aby 

i Ukrajinci žijící v České republice mohli ve svém rodném jazyce potřebné 

informace obdržet.  
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Praktická část 

Měla jsem možnost působit v Centru podpory cizinců v malém městě 

Prostějov jako sociální pracovnice. Mnohokrát během sezení jsme se dostávali 

k tématům z duchovní oblasti života klientů a poskytovala jsem jim i základní 

pastorační poradenství. Vnímala jsem, že pro svou práci bych potřebovala 

informační leták, ve kterém by byly dostupnou formou popsány základy 

pastorace a odkazy na křesťanské církve, na které by se klient mohl v případě 

potřeby obrátit. Sama vím, jaké je to být cizinkou a jak je těžké se zorientovat 

v neznámém prostředí. 

Právě proto jsem jako praktickou část zvolila realizaci informační brožury 

pro cizince, jelikož její zhotovení považuji za přínosné a obohacující, jak pro 

širokou veřejnost, církve, cizince a taktéž pro sociální a pastorační pracovníky. 

Brožura poskytne základní informace o pastorační péči pro cizince a také 

poukáže na důležitost praktického uspokojování spirituálních potřeb člověka. 

Brožura vydaná ve dvou jazycích (Čeština, Ukrajinština) má v sobě prvek 

multikulturalismu, kdy se snažíme co nejvíce vcítit do potřeb klientů 

s odlišným etnickým původem. 

I přestože se Prostějov řadí spíše mezi menší města, najdeme v něm široké 

spektrum křesťanských církví. Zde se otvírá široké pole působnosti, jelikož 

cizinci přicházejí z různých denominací a každá z nich má svá specifika.  Proto 

je logické, že i v České republice budou vyhledávat církev sobě nejbližší. 

Brožura jim bude nápomocná v tomto hledání, protože bude obsahovat přehled 

různých církví. 

Cíl 

Tato brožura slouží jako informační materiál určený přímo cizincům, široké 

veřejnosti, sociálním a pastoračním pracovníkům v Prostějově a okolí. Cílem je 
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seznámit cizince (Ukrajince) a veřejnost s možnostmi a zásadami pastorace 

a taktéž seznámit cizince s přehledem křesťanských církví v Prostějově. 

Metodika 

Zdroje pro text brožury byla především odborná literatura, samotná tato 

bakalářská práce, všeobecné i odborné zdroje z internetu, odpovědi 

dotazovaných zástupců jednotlivých křesťanských církví a také vlastní 

zkušenosti z práce s cizinci.  

Informační brožura byla vytvořena nejprve v českém jazyce a následně 

i přeložena do jazyka Ukrajinského pro lepší porozumění textům a vlastním 

využitím právě cílovou skupinou. Dále pak tato brožura byla poskytnuta 

jednotlivým zástupcům křesťanských církví v Prostějově a také na místa 

setkávání cílové skupiny cizinců včetně Centra podpory Cizinců v Prostějově. 

Postup při tvorbě brožury byl rozdělen do několika základních fází. V rámci 

přípravné fáze byly shromážděny všechny potřebné podklady a rozděleny do 

těchto tematických celků: Pojem pastorace, duchovní potřeby, formy 

pastorační péče, zásady vedení pastoračního rozhovoru, seznam kontaktů 

jednotlivých křesťanských církví v Prostějově a přehled jejich případných 

aktivit určených pro cizince. 

Druhou fázi shromažďování informací bylo oslovit zástupce křesťanských 

církví a položit jim tyto otázky: 

 Navštěvuji vaši farnost/sbor/společenství cizinci, konkrétně 

Ukrajinci? 

 Poskytujete cizincům pastoraci? 

 Kdo pastoraci ve vaši farnosti/sboru/společenství poskytuje? 

 Pořádá vaše farnost/sbor/společenství aktivity zaměřené a určené 

pro cizince? 
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V realizační fázi byl proveden grafický návrh a potom vytištěn potřebný 

počet (cca 50 výtisků) informačních brožur. Poslední fází byla distribuce 

informačních brožur do vybraných míst, taktéž předání sociálním 

a pastoračním pracovníkům, kteří měli zajistit co nejlepší využití pro potřebnou 

cílovou skupinu. 

Jedním z nejdůležitějších kroků je zvolení vhodného cíle brožury a komu 

má být určena, tedy k seznámení cizinců (v tomto případě Ukrajinců) 

a veřejnosti o možnostech a zásadách pastorace, a taktéž seznámit cizince 

s přehledem křesťanských církví v Prostějově. Dále vzhledem k tomu, že 

cílovou skupinou jsou cizinci s různým stupněm znalosti místního jazyka, je 

vhodné co nejvíce jim vyjít vstříc a daný text jim poskytnout v několika 

jazykových mutacích, v našem případě tedy přímo v Ukrajinštině. U cílové 

skupiny se dá také využít znalosti kultury, zvyků, postojů a zvyklostí a co 

nejvíce jí formát, stylizaci a obsah přizpůsobit. Z obsahového hlediska je 

potřeba vycházet z potřeb cílové skupiny tak, aby se jí dostalo všech 

potřebných, pravdivých a přehledných informací. Z grafického hlediska pak 

využít co nejvíce osvědčených postupů, které zajistí co nejlepší čitelnost 

a využití obsažených informací. Pro tyto účely je potřeba zvolit jednoduchý 

a srozumitelný text brožury.  

Nejdůležitějšími částmi jsou první a poslední strana brožury, které musí 

obsahovat ty nejpodstatnější informace. Titulní strana obsahuje název, jehož 

úkolem je vystihnout smysl brožury a zaujmout. Zvolila jsem heslo „Duchovní 

péče bez hranic“, které výstižně obsahuje význam pastorace jako duchovní 

péče a která není omezena hranicemi státu a je určena pro cizince hledající 

pomoc. Zadní strana obsahuje pak seznam křesťanských církví v Prostějově 

a jejich úplný kontakt, což zahrnuje název církve či společenství, jméno 

zástupce, telefonní číslo, email a odkaz na příslušné webové stránky. 
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Každá z jednotlivých stran brožury se věnuje určité oblasti pastorace. 

Jednotlivá témata jsou uvedena zřetelným nadpisem – názvem. V samotném 

textu je pak vhodné dodržovat stylistickou a jazykovou správnost a to jak 

v Českém tak v Ukrajinském jazyce. Pro vyhotovení brožury je použit kvalitní 

papír a barevný tisk pro lepší orientaci a atraktivnost brožury. Brožura byla 

vytisknuta na vlastní náklady. 

Hodnocení 

Brožura vznikla za účelem informovat cizince, laickou i odbornou veřejnost 

a církve v základních otázkách pastorace cizinců a naplňování jejich 

spirituálních potřeb. Podařilo se mi kontaktovat zástupce jednotlivých církví 

v Prostějově, kdy většina z nich na mé otázky odpověděla. Tudíž jsem mohla 

tyto nabyté informace použít ve své brožuře. Zjistila jsem ale, že žádná 

z oslovených církví nepořádá žádné akce zaměřené přímo na práci s Ukrajinci. 

Nabízené aktivity byly určené vždy všem cizincům bez zaměření na konkrétní 

národnost. Zástupci církví vyjádřili podporu a otevřenost pro pastoraci všem 

zájemcům bez ohledu na národnost a etnickou příslušnost.  

Jedna z oslovených církví pořádala dříve jednorázové aktivity pro Ukrajince 

formou tematických podvečerů a společných modliteb za jejich konkrétní 

potřeby. 
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