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DEFINÍCIA SYSTÉMOVEJ ZMENY 
 

Systémová zmena pre ľudí, žijúcich v chudobe, smeruje ďalej, než len poskytovať jedlo, 

oblečenie, prístrešie a zmierňovať ich okamžité potreby. Umožňuje samotným ľuďom 

zaangažovať sa do identifikácie koreňových príčin ich chudoby a vytvárať stratégie 

vrátane obhajoby s cieľom zmeniť štruktúry, ktoré ich udržiavajú v chudobe. 

Systémová zmena vyžaduje zmenu spôsobu nášho myslenia.  
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ÚVOD 
 

Medzinárodná komisia Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny vám 

prezentuje tento manuál, ktorý práve máte vo svojich rukách. Je to „Manuál inštrukcií“, 

ktorý vám má pomôcť implementovať Systémovú zmenu. Manuály sú často doplnené 

obrázkami s cieľom nielen ilustrovať, ale aj napomôcť pochopenie.  

To, čo predstavujeme v tejto malej brožúrke, Manuál pre Systémovú zmenu, poskytne 

pochopenie nástroja, ktorý je od roku 2006 k dispozícii Vincentskej rodine pre jej prácu 

„s“ a „pre“ chudobných.  

Jej hlavným cieľom je podať obsah, ktorý vo všeobecnosti spĺňa väčšinu požiadaviek na 

spôsob práce, ktorá je efektívna, a napomáha transformáciu pomoci ľuďom dostať sa 

von z chudoby a núdze. 

Tento Manuál pre systémovú zmenu obsahuje sedemnásť rôznych tém, ktoré sú úzko 

prepojené. Každú z tém konceptuje, systematizuje kroky, ktorými radno ísť, a vyjadruje 

spôsob, akým metodologické kroky vyplývajú z našej vincentskej spirituality a z našej 

misie ako spolupracovníkov chudobných.  

Tento manuál je prácou na pokračovanie. Medzinárodná komisia pokračuje vo vývoji 

každej z tém na stretnutiach a seminároch s účastníkmi.  

Veríme, že tento manuál môže zaujať každého a môže motivovať profesionálov 

vylepšovať aplikáciu tejto metodológie Systémovej zmeny a poznania nových 

paradigiem pre budovanie spravodlivejšieho, humánnejšieho a zjednoteného sveta. 

Nie je dokončeným materiálom. Návrhy od čitateľov tohto manuálu, s cieľom vylepšiť 

jeho text, sú vždy vítané.  

 

 

Giuseppe Turati – CM 

Koordinátor Medzinárodnej komisie 

 

V tomto manuáli používame výraz „chudobný“ z nasledujúcich dôvodov: „Chudobný“ je 

evanjeliový a vincentský pojem. Toto slovo uprednostňujeme vo vzťahu k ostatným – 

schudobneným/marginalizovaným, čo sa zdajú byť skôr sociologické, než teologické 

kategórie.  A používame slovo „chudobný“, pretože vo vincentskej tradícii 

„chudobný“ reprezentuje Ježiša Krista. (Mt 25,35) 
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1. MEDZINÁRODNÁ KOMISIA NA PROPAGÁCIU SYSTÉMOVEJ ZMENY 
 

 

 

Sprava doľava: Teresa Kotturan (Sestry kresťanskej lásky z Nazareta – SCN); James 

Claffey (Spolok sv. Vincenta de Paul – SSVP); Juan Pablo Jácome (Vincentská mariánska 

mládež – VMY, na Slovensku prekladané ako Združenie mariánskej mládeže, pozn. 

prekl.); Teresa Mueda (Dcéry kresťanskej lásky – DC); Giuseppe Turati (Misijná 

spoločnosť – CM); Rose de Lima Ramanankavana (Spolky kresťanskej lásky – AIC); 

Mizael Donizetti Poggioli (Misijná spoločnosť – CM). 

 

V roku 2006 vytvorili vedúci predstavitelia Medzinárodnej Vincentskej rodiny 

Medzinárodnú komisiu na propagáciu Systémovej zmeny, metodológiu predovšetkým 

skrze projekty, s cieľom pomôcť chudobným a utláčaným uniknúť chudobe a núdzi.  

 

1. Všeobecné ciele Komisie 

 

a) Poskytovať tréning poradcom a lídrom Vincentskej rodiny;  

b) Predstaviť a/alebo navrhnúť chápanie Systémovej zmeny ako spôsobu 

propagácie udržateľného rozvoja chudobných; 

c) Študovať materiály, ktoré už sú k dispozícii;  

d) Deliť sa o skúsenosti, ktoré už bežia;  

e) Rozširovať stratégie pre Systémovú zmenu vo Vincentskej rodine;  

f) Prehĺbiť vincentskú spiritualitu. 
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2. Typické aspekty plánu 

 

a) Vyzbrojiť lídrov nástrojmi (poznatky, presvedčenia, zručnosti) s cieľom pomôcť 

vykonávať ich zodpovednosť pre animáciu, usmerňovanie, supervíziu a vedenie 

v ich miestnej Vincentskej rodine;  

b)  Poskytnúť príležitosti pre medzináboženskú výmenu skúseností a vzájomný 

tréning v snahe prehĺbiť našu vincentskú spiritualitu.  

 

 

3. Obsah programu 

 

a) Študovať Vincentskú rodinu: vetvy, povahu, misiu, spiritualitu;  

b) Konceptualizácia a systematizácia metodológie systémovej zmeny ako spôsob 

propagácie udržateľného rozvoja pre chudobných;  

c) Úlohy školiteľa, poradcu, sprievodcu a riaditeľa; 

d) Kľúčové výstupy ako spolupráca a networking. 

 

 

2. POJEM SYSTÉMOVEJ ZMENY 
 

Základný pojem Systémovej zmeny 

Systém je celková, jednotná zloženina vecí, ktoré spolupôsobia:  

 

Vesmír 
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Ľudské telo 

 

 

 

Spoločnosť 

 

 

Tí, ktorí sú do systémovej zmeny zaangažovaní, veria, že „všetko je prepojené so 

všetkým ostatným.“ 

Kľúčový rozdiel, ktorý je treba mať na pamäti je: Okamžitá asistencia chudobným 

a iniciatívy v oblasti systémovej zmeny:  
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Dva kľúče: 

a) Všetko je prepojené so všetkým ostatným... nič sa nedeje v izolácii; 

b) Systematické myslenie: vidieť všetko celkovo (holisticky), zloženina všetkých 

častí, ktoré sa navzájom ovplyvňujú za každých okolností.  

Tí, ktorí sa angažujú v oblasti systémovej zmeny pri práci s chudobnými, zdieľajú toto 

presvedčenie. Tvrdia, že ak chcete zmeniť situáciu chudobných, musíme sa zamerať 

nielen na čiastkový problém, ako napríklad poskytovanie jedla, ako je to niekedy 

naliehavé.  

Skúsenosť ukazuje, že rýchle riešenia, dokonca ak sú aj na chvíľu užitočné, sú 

nedostatočné z dlhodobého pohľadu. Pri ceste ďalej, než sú tieto riešenia, by ste mali 

zvážiť celkovú socio-ekonomickú situáciu chudobných a potom musíte zasiahnuť, takže 

celkový systém bude modifikovaný.  

Napríklad, ak nemám prácu, nezarábam peniaze. Ak nezarábam peniaze, nemôžem si 

kúpiť jedlo. Ak moje deti nemajú dosť jedla, budú trpieť podvýživou. Ak trpia 

podvýživou, nemôžu dobre študovať. Ak dobre neštudujú, neukončia školu. Ak 

neukončia školu, nemôžu zohnať prácu. Ak nezoženú prácu, nebudú mať peniaze. 

Musíme prelomiť tento systém a zmeniť ho.  

 

Nie je jedno alebo druhé, ale oboje. 

Oboje sú záväznými pravidlami (imperatívmi). 
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3. KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY SYSTÉMOVEJ ZMENY 
 

1. Ďalekosiahly sociálny dopad 

 

 

 

Toto je hlavná charakteristika systémovej zmeny: iniciatíva pomáha zmeniť celkovú 

životnú situáciu tých, ktorí z toho majú profitovať. Rozličné skupiny musia pracovať 

spolu, aby sa dosiahol sociálny dopad z dlhodobého hľadiska. Tento dopad sa dosiahne 

jedine cez intervenciu rozličných systémov, ktoré ovplyvňujú daný problém.  
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2. Udržateľnosť 

 
 

Iniciatíva musí pomôcť vytvárať sociálne štruktúry, potrebné pri pomoci ľuďom 

pozdvihnúť sa z chudoby, ako napríklad pracovné miesta, vzdelanie, ubytovanie, 

prístup k čistej vode a dostatku jedla, a rozvoj miestneho vedenia (leadership, pozn. 

prekl.).  

 

3. Opakovateľnosť 

 



Medzinárodná komisia Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny    Manuál pre Systémovú zmenu 

12 
 

 

Táto iniciatíva môže byť prispôsobená, aby bolo možné riešiť podobné problémy 

kdekoľvek. Základná filozofia alebo spiritualita tejto iniciatívy, zavádzanie stratégií 

a metód, ktoré môžu byť aplikované v rozličných okolnostiach.  

 

4. Rozšírenie 

 

Tento aspekt výslovne znamená, že projekt bol v skutočnosti rozšírený ďalej, než 

v pôvodnom kontexte, a bol úspešne implementovaný v iných súvislostiach v krajine, 

kde to začalo alebo medzinárodne – buď tými, ktorí to začali, alebo tými, ktorí 

prispôsobili základné prvky počiatočných iniciatív.  

 

5. Inovácia 

 

 

 

Iniciatíva predstavovala významnú sociálnu zmenu tým, že transformovala tradičné 

postupy. Transformácia bola dosiahnutá skrze rozvoj myšlienky, ktorá dokáže zmeniť 

skoršie sociálne formy a riadiť ich implementáciu.  
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4. VINCENTSKÁ SPIRITUALITA A SYSTÉMOVÁ ZMENA 
 

 

 

Vincentská spiritualita je spiritualitou, ktorá sa vynorila z kontaktu s chudobnými. Dve 

známe udalosti z Folleville a Châtillonu1 poznačili život sv. Vincenta de Paul. Tieto dve 

epizódy vás budú sprevádzať od začiatku cez rozvoj vašej cesty viery. Skúsenosť viery 

zameraná na nasledovanie Ježiša Krista, evanjelizátora a služobníka chudobných.  

 

Hlavným bodom je skúsenosť kresťanskej lásky (Charity, pozn. prekl.), prejavovaná cez: 

 „Afektívnu a efektívnu lásku“;  

 „Nie odtelesnená“ (Not disembodied) spiritualita, ale dôverne „nasmerovaná 

do akcie“;  

 „Láska je nekonečne vynaliezavá“; 

 Modlitba a akcia, rozjímanie a služba, viera a kresťanská láska (charity, pozn. 

prekl.) 

                                                           
1 V roku 1617 začal vo Folleville sv. Vincent de Paul ľudové misie medzi chudobnými dedinčanmi; v Châtillone 

založil Spolky kresťanskej lásky, aby slúžili chudobným. 
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Systémová zmena nám pomáha meniť životy chudobných (a teda meniť aj naše životy 

– evanjelizovať a byť evanjelizovaný). Systémová zmena je dôležitou črtou dedičstva 

vincentskej charizmy.  

 

 

 

a) Pomáha nám vidieť svet odlišným spôsobom; 

b) Pomáha nám vidieť chudobným v nich samotných, takých, akými skutočne sú; 

c) Pomáha nám vidieť bližšie svet chudobných; 

d) Pomáha nám vytvárať nový spôsob zmýšľania; 

e) Pomáha nám hľadať nové paradigmy v práci „s“ a „pre“ chudobných.  
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5. TRI POTREBNÉ A DÔLEŽITÉ DIMENZIE SLUŽOBNÍKA, KTORÝ JE PLNÝ 

OHŇA PRE CHUDOBNÝCH DNEŠKA 
 

 

 

Mária v Magnifikáte ospevuje krásu sveta, v ktorom vypukol Boží oheň a prevrátil ho 

hore nohami. Svet, v ktorom: 

a) poslední budú prvými a prví poslednými;  

b) ponížení budú povýšení a povýšení poníženými;  

c) tí, ktorí si zachraňujú život, stratia ho, ale tí, ktorí strácajú svoj život, zachránia 

si ho;  

d) tí, ktorí plačú, budú sa radovať, a tí, ktorí sa smejú, budú plakať.  

e) mocnári budú zosadení z trónov a ponížení budú povýšení;  

f) hladní budú nakŕmení dobrotami a bohatí budú prepustení naprázdno.  

 

Výzva pre nás Vincentínov/členov Vincentskej rodiny, ako služobníkov chudobných, je 

takáto: pomáhať tým, čo žijú v chudobe,  s okamžitými potrebami, ako aj s propagáciou 

spravodlivosti a systémovej zmeny! 
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1. Základná dimenzia 
 

 

 

Podstatou prinášania Dobrej Zvesti chudobným je schopnosť odovzdať zmysel a nádej. 

Členovia Vincentskej rodiny, ktorí rozvíjajú toto chápanie, by mali:  

1. vyjadriť hlboké zakorenenie v Bohu, v evanjeliu a vo vincentskej charizme; 

2. prepojiť „dušu“ vincentskej charizmy s „dušou“ meniaceho sa sveta;  

3. propagovať vieru členov Vincentskej rodiny a hlboký život;  

4. hľadieť do tváre zložitej realite a odovzdávať druhým nádej; 

5. Spoznávať a využívať potenciál jednotlivcov v rámci Vincentskej rodiny.  
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2. Vzťahová dimenzia 

 

 

Služobníci chudobných naplnených Duchom Svätým dávajú vysokú prioritu rozvoju 

vzťahových schopností v sebe samých a v druhých. Služobníci chudobných Vincentskej 

rodiny, ktorí rozvíjajú vzťahovú dimenziu vo svojich životoch, majú schopnosť:  

 

1. Počúvať, inšpirovať dôveru a podporovať členov rodiny;  

2. Vyvíjať prístup tímového členstva;  

3. Vyjadrovať presvedčenie, že význam majú myšlienky každého;  

4. Pozývať členov k diskusii o témach, ktoré sú pre nich dôležité;  

5. Uľahčiť permanentnú formáciu vo Vincentskej rodine. 
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3.  Organizačná dimenzia 

 

 

Služobníci chudobných, naplnení Duchom Svätým, majú schopnosť cítiť skupinovú 

klímu ako celok, a formovať ju, aby bola organizáciou, ktorá pracuje harmonicky. 

Služobníci chudobných, ktorí rozvíjajú organizačnú dimenziu vo svojich životoch, majú 

schopnosť: 

 

1. Podnecovať program Vincentskej rodiny novými myšlienkami, ako napr. 

systémová zmena; 

2. Chápať organizačné hľadisko Vincentskej rodiny vrátane zákonných 

a finančných hľadísk;  

3. Rozvíjať stratégie pre rast Vincentskej rodiny; 

4. Nachádzať a efektívne rozdeľovať zdroje;  
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6. DESAŤ SEMIEN SYSTÉMOVEJ ZMENY V ŽIVOTE A DIELACH SVÄTÉHO 

VINCENTA DE PAUL 
 

 

V rámci kontextu doby, v ktorej žil, Vincent vyjadril mnoho nápadov, spojených so 

„systémovou zmenou“.  Je pre nás dobré preskúmať tieto kľúčové myšlienky, keďže 

nám pomáhajú umiestniť mentalitu systémovej zmeny do spirituality rodiny svätého 

Vincenta.  
 

  

 
 

 

1. „Afektívna a efektívna láska“     Premena sociálnych štruktúr; 

 

2. Evanjelizácia „slovom i skutkom“    Integrálna evanjelizácia; svedectvo, 

kazateľstvo a ľudská propagácia;  

 

3. „Duchovne i telesne“     Holistická služba; 

 

4. Vidieť Krista v tvári chudobného    Láska a služba vo vysokej kvalite; 

 

5. „Chatillon“    Organizácia 

 

6. Zmluvy a pravidlá    pevné základy ako platforma pre udržateľnosť;  
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7. Jednoduchosť     Transparentnosť;  

 

8. „Malé školy“   vzdelávanie a pracovný tréning;  

 

9. Spolupráca medzi vrstvami spoločnosti    Networking; 

 

10. Jeho úloha na kráľovskom dvore   Využitie politickej akcie.  
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7. DESAŤ ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV V SOCIÁLNEJ NÁUKE CIRKVI  
 

Preferenčná orientácia na chudobných Cirkvi sa zrodila z Katolíckeho sociálneho učenia. 

Chudobní bezpochyby majú úžitok z toho, že ostatní sú hlboko zakorenení v „tejto 

podstatnej časti Katolíckej viery“.  
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8. DÔLEŽITOSŤ MNOŽENIA ČINITEĽOV 
 

 

 

 

V dejinách Cirkvi sú násobitele kľúčovými. Približne v rovnakom čase, keď Ježiš začal 

svoje verejné účinkovanie, hľadal pomoc v tomto diele u druhých. Zdieľal s nimi svoju 

cestu, pravdu a život. A poslal ich. 12 apoštolov a 72 učeníkov boli tými počiatočnými 

„násobiteľmi“ (multipliers – pozn. prekl.) . Dobrý násobiteľ by mal byť: 

1. Dobre formovaný 

Sv. Vincent de Paul a sv. Lujza de Marillac spoznali dôležitosť prípravy (training 

– pozn. prekl.). Takže oni nielen vyhľadávali násobiteľov, ale taktiež venovali veľa 

času ich príprave.  

 

2. Schopný spolupracovať 

Byť dobrým násobiteľom vyžaduje dnes mať taktiež ducha pre spoluprácu. 

Neslúžime sami. Slúžime v spolupráci s druhými. 

 

3. Byť si vedomý svojich vlastných darov i obmedzení, ako aj darov a obmedzení 

u tých druhých.  Spolupracovať ako násobiteľ začína vzájomným rozpoznávaním 

darov. 
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4. Ochotný vytrvať, napriek rozdielnym názorom, ťažkostiam a zlyhaniam. Keď 

násobitelia prichádzajú z rôznych prostredí a sú rôzneho veku, spolupráca môže 

byť nepohodlná, zvlášť po prvýkrát.  

5. Otvorený pre sebahodnotenie a schopný prijať s pokorou hodnotenie od 

ostatných. 

6. Schopný učiť sa z chýb a byť schopný hľadať odpustenie. 

Ak poznáme naše vlastné slabosti, je oveľa jednoduchšie odpúšťať chyby 

ostatným a spoznávať, že ako my, tak aj oni, nevyhnutne robíme chyby. 

7. Dobrý komunikátor 

S dobrou schopnosťou komunikovať dokážeme byť dynamickou silou, 

takpovediac armádou násobiteľov v službe chudobným.  
 

9. DIELO SPOLUPRÁCE A SPOLUPODIEĽANIA SA 
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Charakteristiky: 

 

 

1. Dobrý spolupracujúci tím je taký, ktorého členovia zdieľajú 

spoločný cieľ. Začínajú od toho, čo sama skupina cíti, že 

potrebuje, nie od toho, čo vedúci skupiny vníma, že skupina 

potrebuje. Sú obohatení schopnosťami a kvalitami každého 

jedného z členov. Tímová práca nie je iba rozdelenie práce 

medzi niekoľkých.  

 

 

2. Dobrý spolupracujúci tím je taký, ktorý sa 

pohybuje rýchlosťou a smerom skupiny, a zároveň 

počíta s odporom voči zmene. Každý má svoje vlastné 

tempo, ktorým sa pohybuje, je to podobné ako plávať 

v bazéne. Podporovať tvorivosť, eliminovať frázu „ty 

nemôžeš, nedokážeš“.  Slúžia a rozumejú snom 

a snahám ako skupiny, tak aj jednotlivcov.  

 

 

3. Dobrý spolupracujúci tím je taký, 

v ktorom je dobrá komunikácia. 

Tak ako v ľudskom tele, všetky 

zmysly sú časťou celku nášho 

bytia. Oči nedokážu vidieť samé 

seba. Je dôležité rešpektovať 

pravidlá skupiny.  

 

 

4. Dobrý spolupracujúci tím je taký, ktorý 

podporuje skupinovú súdržnosť. Ľudské tvory 

majú silnú potrebu patriť niekam, potrebu identity 

a to do takej miery, že podpora súdržnosti má za 

následok lepšie výsledky. Manažment konfliktov. 

Konflikty budú existovať vždy. To, na čom záleží je, 

ako s nimi zaobchádzame.  
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10. ÚSPEŠNÉ STRATÉGIE  
 

Úspešné stratégie sú zoskupené do štyroch kategórií 

 

1. Stratégie pre misiu: Tieto majú čo dočinenia 

so smerovaním a motiváciou. Napríklad, uvážte, že 

chudoba (nie) je iba výsledkom okolností, ale je  

produktom nespravodlivých situácií, ktoré môžu byť 

zmenené. Táto stratégia by mala zamerať naše aktivity 

na prerušenie kruhu chudoby.  

 

2. Stratégie, orientované na ľudí – Toto sú stratégie, 

ktoré sa zameriavajú na „chudobných“, ako na 

tých, ktorí sami majú schopnosť zmeniť svoju 

situáciu. Napríklad pozorne načúvať potrebám 

a snahám samotných ľudí, vytvárať atmosféru 

dôvery a vzájomného rešpektu a podporovať 

u ľudí sebaúctu.  

 

 

 

 

 

3. Úlohovo orientované 

stratégie.  Tieto stratégie sa 

zameriavajú na organizáciu. 

Napríklad začať so 

serióznou analýzou 

miestnej reality. Uistiť sa, že 

úlohy sú orientované 

smerom na túto realitu.  
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4. Stratégie zamerané na spoluzodpovednosť, networking a politickú aktivitu – 

tieto stratégie sa zameriavajú na spolupodieľanie sa a solidaritu. Napríklad 

budovať zdieľanú víziu medzi rôznymi záujmovými skupinami: komunitou 

chudobných, jednotlivcami so záujmom o problematiku, darcami, cirkvami, 

vládami, súkromným sektorom, obchodnými zväzmi, médiami, 

mnohonárodnými organizáciami a sieťami.  
 

 

11. PODSTATNÉ ELEMENTY SYSTÉMOVEJ ZMENY (PODSTATNÉ 

NÁSTROJE) 
 

 

Toto je osem podstatných elementov a nástrojov, aby bolo možné uspieť pomocou 

metódy Systémovej zmeny: 

 

 

1. Základný koncept systémovej zmeny (prvý nástroj) 

Prvou dôležitou skutočnosťou je pochopiť, čo je systémová zmena. Je potrebné pozrieť 

sa na systém ako na celok, zjednotenú kompozíciu rôznych vecí / častí, ktoré pracujú 

spolu. Dnešní vedci a sociológovia sa zameriavajú na systémy: hviezdna obloha, ľudské 

telo, spoločnosť. Nikto nedokáže pochopiť systém spôsobom, že by jednoducho 

poznával každú z častí.  

 

 

 



Medzinárodná komisia Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny    Manuál pre Systémovú zmenu 

29 
 

2. Katolícka sociálna náuka (druhý nástroj) 

 

 

 

Pre všetkých katolíkov a zvlášť pre nás, Vincentskú rodinu (Vincentians – pozn. prekl.) 

je sociálna náuka veľmi dôležitá. V našej Vincentskej rodine máme osobu, ktorá bola 

predchodcom sociálnej náuky cirkvi: Frederic Ozanam. 

 

3. Náuka sv. Vincenta de Paul (tretí nástroj) 

 

Vždy buďte vnímaví na pohľady 

(insights – pozn. prekl.) Vincenta de 

Paul. My nemôžeme byť svätým 

Vincentom dnes, no môžeme 

vnímať nápady, ktoré mal, 

a pracovať na pomoci chudobným 

dostať sa von z biedy a tiesne.  
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4. Sociálna analýza – čítanie znamení čias (štvrtý nástroj) 

Znamená to učiť sa vidieť znamenia čias. Učiť sa čítať a vysvetľovať realitu. Metóda 

„vidieť – posúdiť – konať“ je ohromným nástrojom.  

 

5. Úspešné stratégie (piaty nástroj) 

Kniha Semená nádeje – Príbehy Systémovej zmeny 

(Seeds of hope – Stories of Systemic Change, angl.) 

obsahuje príbehy úspešnej systémovej zmeny. 

Analýza týchto príbehov odhaľuje špecifické stratégie, 

ktoré dosiahli, že tieto iniciatívy boli úspešné.  

 

 

 

 

 

 

6. Systémová zmena je proces (šiesty nástroj) 

Chudoba nie je nevyhnutná, ale je výsledkom procesov, ktoré zapríčiňujú chudobu. 

Systémová zmena je opačný proces.  

 

7. Spiritualita systémovej zmeny (siedmy nástroj) 

Proces zmeny musí byť založený na súbore hodnôt a kresťanských presvedčení, ako 

Katolícka sociálna náuka a vincentská charizma.  

 

8. Vincentovo líderstvo (ôsmy nástroj) 
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Vincent videl urgentnú potrebu a vymyslel tvorivé riešenie. Je veľmi dôležité nielen 

poznať Vincenta de Paul ako svätca sedemnásteho storočia, ale tiež poznať Vincenta 

de Paul ako lídra a promótora inovatívnych činností s cieľom pomôcť chudobným 

dostať sa von z chudoby a mizérie.  

 

12. PÄŤ STRATÉGIÍ NA BOJ S CHUDOBOU 
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Základná otázka v boji proti chudobe je táto: „Ako prekonať chudobu?“ Najlepšou 

odpoveďou je: „Pomáhame chudobným tak, že ich počúvame, pracujeme tak rýchlo, 

ako je to možné a hľadíme na jednotlivca holisticky (celkovým pohľadom).“   

Boj proti chudobe je povinnosťou všetkých ľudí. Ľudské srdcia musíme premieňať. 

Dávame do pozornosti päť stratégií na priamy boj s chudobou. Všetky majú jediný cieľ: 

ukázať konkrétnym spôsobom v každodennom živote lásku, ktorú má Boh k nám.  

 

Stratégia 1: Ísť k chudobným a načúvať im 

 

 

 

Bieda postupne ľudí potápa. Znevýhodnení (disenfranchised – pozn. prekl.) si postupne 

zvykajú na najhoršie situácie a strácajú všetok životný záujem. Počúvaním chudobných 

môžeme znovu zapáliť oheň, ktorý bol až doteraz udusený rokmi bolesti a zúfalstva. 

Príspevok samotných chudobných je tým najdôležitejším elementom. Načúvajme ich 

potrebám a pracujme s nimi.  

 

Stratégia 2: Robte to, čo hovoríme, že budeme robiť 

Je dôležité premýšľať v konkrétnych okolnostiach a „ušiť“ programy na skutočné 

podmienky. Projekty by mali byť navrhované spolu, pri zvažovaní všetkých dimenzií 

ľudskej osoby, tela, srdca a ducha, takže „všetci ponoria svoje ruky do cesta.“  
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Stratégia 3: Apelovať na mladých 

 

 

Mladí, ktorí žijú na uliciach, 

majú niekedy napriek svojej 

chudobe výnimočnú energiu 

a entuziazmus. Mladí ľudia 

sú semenom, z ktorého 

vytryskne budúcnosť. Je 

nutné zapojiť ich do všetkých 

komunitných projektov. Ak 

im je zverená zodpovednosť, 

postupne rozvinú schopnosť 

vysporiadať sa so 

špecifickými problémami. 

Vzdelanie je základom 

budúcnosti.  

 

Stratégia 4: Prejaviť hlboký rešpekt voči miestnej kultúre 

Každá spoločnosť je jedinečná so svojou vlastnou kultúrou a so svojou vlastnou 

zdieľanou múdrosťou. Programy by mali rešpektovať miestne zvyky. Rodina je 

základnou jednotkou akejkoľvek spoločnosti. Je absolútne podstatné vytvoriť 

prepojenie medzi jednou a nasledujúcou generáciou.  

 

Stratégia 5: „Duch utvára ľudskú bytosť“  

Materiálny rast nikdy úplne neuspokojí túžbu ľudských sŕdc. Náš duch je neúnavný, keď 

hľadá zmysel života. Božia iskra prebýva v každom ľudskom srdci a pobáda ho 

prekonávať obmedzené horizonty nášho každodenného života.  
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13. SOCIÁLNY DOPAD 
 

 

 

 

Táto téma si zaslúži zvláštnu zmienku. Sociálny dopad je jednou z podstatných 

charakteristík systémovej zmeny, t. j. mala by pomôcť zmeniť celkovú situáciu životov 

prijímateľov pomoci. Projekty, ktoré používajú metodológiu systémovej zmeny by mali 

zaisťovať dlhodobý sociálny dopad.  

Tento dopad je možné dosiahnuť jedine skrze intervenciu rozličných systémov, ktoré 

spolupôsobia pri danom probléme. Inými slovami to znamená, že dokážeme síce 

zmeniť život osoby alebo rodiny (a to je veľmi dobre), ale zmena života osoby či rodiny 

nie je chápaná ako systémová zmena. Pre projekt systémovej zmeny je potrebné 

zmeniť skutočnosť ako celok v danom prostredí.  

Napríklad chudoba, chápaná ako viacrozmerný problém, by nemala byť zredukovaná 

iba pre niekoľko izolovaných jednotlivcov.  

 

 

Sociálny dopad chudoby 

ovplyvňuje komunitu, 

skupinu alebo oblasť ako 

celok tým, že vkladá do 

systému novú premennú, t. j. 

nejakú iniciatívu, program, 

odlišný sociálny prvok.  
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Sociálny dopad sa pokúša prelomiť izoláciu a organizovaným a štruktúrovaným 

spôsobom spojiť dokopy rozličné organizácie k veľkému účinku a dopadu.  

 

Ako sa hovorí, „Veriť je podstatné, ale hlavný význam má postoj, ktorý prinášame.“ Aby 

mala nejaká iniciatíva sociálny dopad, je potrebné, aby pre všetky aspekty života 

nejakej konkrétnej komunity bolo pokryté: dostatok jedla pre všetkých, záväzok ku 

spoločnému dobru, vzájomná spolupráca medzi členmi komunity, angažovanosť 

v oblasti spolupráce (partnership engagement – pozn. prekl.), hľadanie ľudskej 

dôstojnosti, jasnosť v oblasti ľudských práv, vzdelanie v oblasti globálnej príslušnosti 

(global citizenship – pozn. prekl.), športové a voľnočasové aktivity, náboženské 

vyjadrenie, rovnosť, rešpekt k rozdielom, hľadanie spravodlivosti, spoluúčasť na 

prijímaní riešení, angažovanie v oblasti politiky, rovnosti vzťahov, rešpekt k životu, 

zdravotná starostlivosť, primeraná práca, zdieľaná solidarita, kvalitná doprava, 

vyrovnaný rodinný život.  

 

Toto zahŕňa: 

a) Zaangažovanie darcov. Zmena sa musí prejaviť skrze organizovanie ľudí 

prostredníctvom dialógu a spolupráce; 

b) Komunikovať to, že zmena vyplynie zo spoločných, dobre definovaných hodnôt; 

c) Včleniť rôzne dimenzie ľudskej osoby; kultúrnu, sociálnu, náboženskú, 

ekonomickú, ekologickú, atď. 

d) Vziať do úvahy všetky sociálne, ekonomické a politické systémy v ktorých sú 

ľudia zapojení. 

 

14. ZMENA JE MOŽNÁ... 
 

Príbehy z knihy Semená nádeje – Príbehy Systémovej zmeny (Seeds of hope – Stories of 

Systemic Change, angl.), sú príbehmi ľudského utrpenia. Ale sú zároveň niečím viac: sú 

to príbehy o tom, ako v mnohých prípadoch možno prekonať nie nevyhnuté ľudské 

utrpenie. Všetci autori ukazujú, že zmena je možná; že dokážete vytvárať nové a lepšie 

štruktúry a systémy, a že ľudia môžu žiť slobodní od potreby a strachu v okolnostiach, 

ktoré rešpektujú a rozpoznávajú ich dôstojnosť. V tomto smere každý príbeh ponúka 

iné znamenie nádeje, iné znamenie nového sveta, ktorý sa pomaly zjavuje.  
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V jednom z najzložitejších období histórie svojej krajiny, Václav Havel2 napísal: „Buď 

v sebe máme nádej, alebo nie. Nádej je dimenziou duše, a nie je obzvlášť závislá na 

nejakých pozorovaniach sveta... Je to predovšetkým nádej, ktorá dáva silu milovať 

a postupne skúšať nové veci.“  

 

 

                                                           
2 Václav Havel (1936 – 2011), spisovateľ, intelektuál, dramatik, bol posledným prezidentom Československej 
republiky a prvým prezidentom Českej republiky. Silný zástanca nenásilného odporu (po tom, čo strávil päť rokov 
vo väzení pre svoje presvedčenia), vo svojej krajine sa stal ikonou Nežnej revolúcie v roku 1989.  
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Táto nádej rastie vo Vincentskej rodine a šíri sa po celom svete. S duchom spoluúčasti 

a spolupráce dokážeme spojenými silami na základe kresťanskej viery a charizmy sv. 

Vincenta de Paul, pomáhať chudobným dostať sa von z chudoby a tiesne. 

S rozhodnutím a nádejou, hodnotami a dobre pripravenými iniciatívami dokážeme 

vniesť rozdiel do životov tých, ktorí sú „našimi pánmi a učiteľmi“.  

 

 

15. GLOBÁLNA DEDINA 

 

SVET, V KTOROM ŽIJEME 

Väčšina ľudí v dnešnom svete zakúša ťažké časy, prežívajúc v globálnom ekonomickom 

systéme 
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1. Existujú celé komunity, celé krajiny, ktoré sú takmer celkom vyradené 

z globálnej ekonomiky. Nemajú žiadne peniaze a ich práca nie je uznávaná, 

alebo dostatočne zaplatená. 

 

2. Nemajú kvalifikáciu „zákazníkov“, pretože nemajú kúpnu silu, aby pritiahli 

dodávateľov spotrebiteľských tovarov s výnimkou poskytovateľov úverov za 

vysoké úrokové sadzby, alebo predajcov drog či zbraní. 

 

3. Naviac, svet, v ktorom žijeme, je miestom, kde sa ľudia viery potrebujú 

organizovať, aby demaskovali toto nespravodlivé rozdelenie moci.  

 

4. Ľudia veria, že v tvári núdzneho, zraniteľného a najmenšieho je obraz Boha.  

 

 

 

5. Vaša výzva v solidarite s chudobnými je stelesnená v boji proti rôznym 

systémovým nespravodlivostiam, ktoré dnes existujú – v medzinárodných 

financiách, obchode, dlhu, ľudských právach a klimatickej zmene.  

 

Vincentská rodina sa podieľa na tomto procese transformácie nespravodlivých štruktúr. 

Mnoho vetiev Vincentskej rodiny pracuje v spolupráci s Organizáciou spojených 

národov (OSN) a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré bojujú proti chudobe a za 

základné ľudské práva chudobných. 
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16. ZÍSKAVANIE PEŇAZÍ (FUNDRAISING) 
 

Pre uskutočňovanie iniciatívy systémovej zmeny je získavanie peňazí veľmi dôležité. 

Peňažné a nepeňažné príspevky sú potrebné k realizácii želaných a plánovaných aktivít. 

Fundraising je natoľko dôležitý, že ho môžeme označiť ako službu.  

Je rovnako duchovný ako prednášanie kázne, trávenie času v modlitbe, návšteva 

chorého, sýtenie hladného... 

Fundraising hlása našu víziu, pozýva ostatných, aby mali podiel na našej misii. 

Získavanie peňazí hlása to, v čo veríme a pozýva ostatných mať účasť na budovaní 

Božieho kráľovstva. Je volaním po obrátení.  
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Vincent de Paul, Lujza de Marillac a Frederik Ozanam by o získavaní peňazí povedali: 

Nebojte sa; Buďte vynaliezaví; V pohybe; Nečakajte.  

 

 

Preto, keď postupujeme nejaký projekt, založený na našej vízii, našej misii a hodnotách, 

dôležité sú tri faktory:  
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17. METÓDA PREMENY EXISTUJÚCEHO PROJEKTU 
 

Niekto by mohol položiť otázku: Ak chcem použiť metodológiu systémovej zmeny, 

musím zanechať projekt, do ktorého som zaangažovaný a začať všetko úplne od 

začiatku? Odpoveď je nie! Postupne môžete premieňať existujúce dielo na také, ktoré 

obsahuje všetky prvky systémovej zmeny.  

 

 

 

Ak sa pohybujeme smerom k premene, prvým krokom je pracovať s novým nastavením 

zmýšľania a rozširovať naše obzory, inými slovami, musíme začať s premenou nás 

samých. Ak chceme premeniť naše dielo, musíme sa stať služobnými-vodcami (servant-

leaders, pozn. prekl.) ktorí nasledujú príklad sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac. 

Len vtedy dokážme prispieť k premene iných. Musíte zmeniť pôsob zmýšľania: „Žiaden 

problém nemôže byť vyriešený pomocou rovnakého zmýšľania, ktoré ho vytvorilo. 

Musíme sa učiť vidieť svet odlišným spôsobom“, povedal Albert Einstein.  

Začiatok procesu premeny je implementácia stratégií systémovej zmeny, ktoré boli 

rozpoznané a navrhnuté Medzinárodnou komisiou.  

Transformácia sa deje na rozličných stupňoch. Východiskovým bodom tohto procesu 

je analýza skutočnosti ľudí, ktorých sa to týka. Začnite so serióznou analýzou miestnej 

reality, ktorá vyplýva z konkrétnych údajov a začnite rozvíjať každý projekt okolo tejto 

reality.  



Medzinárodná komisia Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny    Manuál pre Systémovú zmenu 

42 
 

Začnite uvažovať nad tým, že chudoba nie je nevyhnutným dôsledkom okolností, ale je 

výsledkom nespravodlivých situácií, ktoré môžu byť zmenené tým, že sa zameriame na 

akcie s cieľom prelomiť kruh chudoby.  
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18. VŠETKO JE VECOU SPRAVODLIVOSTI 
 

 

 

V širokom zmysle môže byť pojem spravodlivosti chápaný ako poriadok a úplná 

harmónia ľudskej bytosti a sveta, v zhode so zákonmi a normami sociálnej existencie. 

V tomto zmysle spravodlivosť obsahuje všetko, keďže zahŕňa všeobecnú požiadavku, 

aby bol život ľudskej bytosti prispôsobený jeho účelu a zmyslu vesmíru. V užšom zmysle 

je spravodlivosť čnosťou, ktorá usmerňuje osobné vzťahy v sociálnej koexistencii.  

1. Komutatívna spravodlivosť – spravodlivosť, ktorá odkazuje na vzájomné vzťahy 

jednotlivcov. 

2. Distributívna spravodlivosť – spravodlivosť, ktorá odkazuje na vzťahy 

sociálneho celku s jednotlivcami.  

3. Zákonná spravodlivosť – spravodlivosť, ktorá odkazuje na vzťahy jednotlivcov 

so spoločnosťou ako celku.  
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Sociálna spravodlivosť  

 

 

Od devätnásteho storočia sa ľudia začali s veľkým dôrazom vyjadrovať o sociálnej 

spravodlivosti. Bolo to motivované predovšetkým zhoršujúcimi sa podmienkami života 

pracujúcej triedy, nerovnováhou medzi počtom bohatých a chudobných. Sociálna 

spravodlivosť vyžaduje spravodlivé rozdelenie sociálnych dobier pre všetky triedy, 

s cieľom odstrániť do neba volajúce rozdiely a nerovnováhy, ktoré sú produktom 

modernej spoločnosti.  

 

Spravodlivosť a Systémová zmena 

Spravodlivosť je konceptom, ktorý je vždy prítomný v službe chudobným v rámci 

vincentskej charizmy. Je jednou zo základných osí.  

K zmýšľaniu a dielam Vincenta de Paul a Frederika Ozanama neodmysliteľne patrí 

budovanie sveta spravodlivosti. Pre vincentskú charizmu je základom hlboké spojenie 

sociálnych otázok a „sociálneho evanjelia“ v hľadaní života a dôstojnosti chudobných.  
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19. OBHAJOBA PRÁV A SYSTÉMOVÁ ZMENA 
 

 

 

 

 

Obhajoba je slovo, ktoré opisuje spôsoby, ktorými môžeme ovplyvniť zmenu, pracujúc 

s ľuďmi, žijúcimi v chudobe, zmeniť nielen ich osobnú situáciu, ale systémy, ktoré 

prispeli k ich situácii. Obhajoba je typom „sociálnej“ alebo „politickej“ charity.  
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Obhajoba je umenie a veda zároveň 

 

Obhajoba je významným nástrojom systémovej zmeny. Zahŕňa širokú účasť skrze 

networking a nepartizánske politické akcie, týkajúce sa dôležitých tém. 
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ZÁVER 
 

Materiál, ktorý je prezentovaný v tomto manuáli, je iba náčrt návrhu študovať, 

uvažovať a pustiť sa do boja proti chudobe. Je založený na duchovnosti a charizme sv. 

Vincenta de Paul. Viac informácií môžete nájsť v knihe „Semená nádeje – Príbehy 

Systémovej zmeny“ (Seeds of hope – Stories of Systemic Change, angl.) 

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, v čase, keď pracujeme s chudobnými, by sme sa 

mali zbaviť predstavy blahobytu („welfareism“  - angl.) alebo paternalizmu, spolu 

s predstavou, že chudobní sú iba príjemcovia podpory, pretože chudobní musia byť 

subjektmi ich vlastného osudu a protagonistami svojho vlastného rozvoja.  

Mnohí, ktorí pracujú s chudobnými a pre chudobných, veria, že táto práca by mala 

pokrývať všetky rozmery života, a že zmeny nesmú byť iba individuálne, ale komunálne, 

celkové a systematické.  

Medzinárodná komisia Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny rozvinula 

v týchto rokoch medzinárodné stretnutia s účasťou jednej alebo viacerých krajín, kde 

vetvy Vincentskej rodiny môžu prehlbovať toto štúdium.  

Túto komisiu tvorí sedem ľudí z rozličných krajín a kontinentov. S pomocou jedného 

alebo viacerých koordinátorov pre každý kontinent, je vždy pripravená plniť požiadavky 

Národných rád Vincentskej rodiny s cieľom prehĺbiť tento predmet. 

V záujme časového organizovania workshopu s členmi Medzinárodnej komisie 

Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny sú nevyhnutné niektoré kritériá:  

1. Workshop sa koná s účasťou niekoľkých vetiev Vincentskej rodiny. Komisia do 

dnešného dňa neprijala takéto poradné pozvanie výlučne iba pre jednu z vetiev;  

2. Účastníci by mali mať dostatok času na prehĺbenie metodológie pre túto oblasť;  

3. Mať jasný záväzok vo vzťahu k chudobným.  

Tí, ktorí chcú implementovať spôsoby zmýšľania a pohľady svätého Vincenta de Paul 

a chcú prehlbovať túto metodológiu, môžu kontaktovať koordinátora Komisie 

a naplánovať stretnutie s možnosťou vylepšovať túto novú metodológiu a prorockú 

službu „našim pánom a učiteľom.“  

 

Vďaka 
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