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Projekt „Sprevádzanie smútiacich v interkultúrnom a intereligióznom kontexte“ je zameraný na interkultúrny a
intereligiózny koncept pre sprevádzanie smútiacich. Účastníkmi projektu sú partnerské krajiny Poľsko, Rumunsko a
Slovensko. Vo všetkých partnerských krajinách bude realizovaný výskum, aby bolo možné analyzovať a porovnávať
procesy smútenia v kontexte kultúr, rovnako ako aj následky potláčaného smútenia.
Výsledkom by mal byť spoločný koncept, ktorý by bol nápomocný naším kultúram, náboženským spoločenstvám a
etnickým skupinám pre sprevádzanie smútiacich, kde by mohli nájsť možné riešenia pre potláčaný alebo
nespracovaný smútok. Tento viacjazyčný koncept by mal byť aplikovaný prostredníctvom školení a mal by byť
sprístupnený širokej verejnosti. Vplyv kultúry, náboženstva a historickej minulosti je u každého partnera rozdielny.
Sprevádzanie smútiacich si žiada poznanie kultúrnych a náboženských rozdielov.
Práca s nespracovaným smútkom je veľmi náročná. Nespracovaný a potláčaný smútok sa prenáša, mnohokrát
podvedome, u mužov a žien aj rozdielne, z generácie na generáciu, prejavuje sa v konfliktných situáciách a vyvoláva
pocity viny. Spôsobuje predsudky a zabraňuje otvorenej spolupráci medzi ľuďmi na partnerskej úrovni.
Predchádzajúci partneri projektu spolu s inými zapojenými organizáciami (napr. Nemeckou hospicovou službou atď.)
už predložili koncept sprevádzania smútiacich, ten však obsahoval príliš malý rozsah individuálnej a otvorenej
detabuizácie smútku, rovnako ako aj intertkultúrnych a intereligióznych komponentov. U ďalších partnerov je zatiaľ
iba na Slovensku americkým prostredím formovaný koncept sprevádzania smútiacich (formou podporných skupiniek
pre smútiacich).
Zúčastnení partneri budú pracovať na komplexnom interkultúrnom a intereligióznom koncepte, ktorý poskytne
podporu pre poradenstvo pri individuálnom procese smútenia, rovnako ako aj vyrovnávania sa so smútkom celých
skupín obyvateľstva. Obtiažnosť spracovania potláčaného smútku v rámci projektu si vyžaduje aj odbornú vedeckú
podporu.

Stratégie, ktoré budú použité v projekte sú zamerané na spracovanie problematiky a zohľadnia potreby smútiacich,
kultúru a tradície smútenia, resp. potláčania smútku, na pozadí kultúry, náboženstiev, etnických nuansí, generácií a
pohlavia.

