
Národný projekt DEI
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti

Bližšie informácie môžete získať na webových 
adresách:

 www. esf.gov.sk
 www. employment.gov.sk
 www. upsvar.sk

Info na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Riadiaci orgán:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 812 67 Bratislava

Príspevok sa poskytuje najmä na podporu:

   tvorby pracovných miest na úradoch PSVR a DeD 
za účelom skvalitnenia poskytovania opatrení so-
ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

   vzdelávania zamestnancov úradov PSVR a DeD za 
účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb;

   odborného poradenstva profesionálnym rodičom 
a ich vzdelávanie zamerané na získavanie vedo-
mostí a zručností pre prácu s deťmi s poruchami 
správania, učenia a s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú 
starostlivosť;

   náhradných rodín v oblasti sociálneho poraden-
stva, sprevádzania a vzdelávania.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Poskytovanie príspevku

Očakávané výsledky projektu:

  vytvorený a aplikovaný nový inovatívny model ma-
nažmentu sanácie rodiny;

  podpora sociálnej práce s rodinou, prostredníctvom 
tvorby pracovných miest na úradoch práce, sociál-
nych vecí a rodiny;

  zavedený systém odbornej podpory náhradných rodi-
čov;

  vytvorený postup podpory pestúnskej starostlivosti 
pre ťažko umiestniteľné detí;

  detské domovy budú mať vypracované transformač-
né a deinštitucionalizačné plány;

  vytvorenie Centier podpory profesionálnych rodičov 
s novými pracovnými miestami;

  každé dieťa do 8 roku veku bude umiestnené v pro-
fesionálnej rodine (s výnimkou dieťaťa, ktorého 
zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špe-
cializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to 
v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodenec-
kých väzieb).

Celkový prínos projektu



Cieľovými skupinami v rámci projektu sú:

 zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately úradov PSVR, vykonávajúci opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

 zamestnanci detských domovov;

 náhradní rodičia a náhradné rodiny;

 záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť, žia-
datelia o náhradnú rodinnú starostlivosť.

Hlavné aktivity projektu

Aktivita 1
Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Aktivita 2
Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Aktivita 3
Podpora tvorby a implementácie transformačných a dein-
štitucionalizačných plánov

Aktivita 4
Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie profesionál-
nych rodičov

Aktivita 5
Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti 
o deti a mladých dospelých

Aktivita 6
Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými

Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia (ďalej 
len „OP ZaSI“) je referenčný dokument, na základe ktorého 
je v Programovom období (ďalej len „PO“) 2007-2013 po-
skytovaná podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zvy-
šovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a bu-
dovania kapacít. Podpora je poskytovaná z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a z pros-
triedkov štátneho rozpočtu. Dokument definuje globálny 
cieľ, hlavné ciele, prioritné osi, opatrenia, rámcové aktivity 
a aktivity, ktoré budú podporované na celom území SR.

bol pre územie SR bez BSK vypracovaný v zmysle Prioritnej 
osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpo-
ra sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity a pre územie BSK bol vypracovaný v zmys-
le Prioritnej osi č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej ink-
lúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie č. 3.2 Podpora 
sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovné-
ho a rodinného života v BSK.

Vzhľadom na vývoj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) je nutné zlepšiť 
situáciu v oblasti sanácie rodiny. Súčasný stav si vyžaduje 
efektívny fungujúci model manažmentu sanácie rodiny, aby 
opatrenia SPODaSK, ktorých cieľom je podpora rodiny pri 
zabezpečovaní starostlivosti o deti v prirodzenom rodinnom 
prostredí, ktoré sú vykonávané rôznymi aktérmi (úrad PSVR, 
obec, akreditovaný subjekt, zariadenie na výkon rozhodnu-
tia súdu), na seba nadväzovali a vzájomne sa dopĺňali, a aby 
pri ich výkone boli využité všetky dostupné zdroje podpory.

Pri nemožnosti zabezpečiť starostlivosť o dieťa v prirodze-
nom rodinnom prostredí je druhou alternatívou zabezpeče-
nie náhradného rodinného prostredia dieťaťu. Súčasná si-
tuácia si vyžaduje systémovú a komplexnú podporu náhrad-
ných rodín za účelom zabezpečenia udržateľnosti náhradné-
ho rodinného prostredia. Základným účelom tejto podpory 
je zabezpečenie udržateľnosti náhradného rodinného pro-
stredia pre deti a zabezpečenie kvalitnej náhradnej starost-
livosti v rodinnom prostredí.

Hlavný cieľ projektu

Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti vytváraním 
a rozvíjaním opatrení podporujúcich život detí v prirodze-
nom a náhradnom rodinnom prostredí a pokračovanie pod-
pory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej 
úrovni.

Špecifické ciele projektu

 skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom ro-
dinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania 
detí do inštitúcií

 podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodin-
nej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti

 zintenzívnenie transformácie a podpora deinštituci-
onalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských do-
movoch.

 komplexná podpora profesionálnych rodín

 zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností za-
mestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately a detských domovov.

Časový rámec realizácie projektu je 36 mesiacov. Uvedený 
projekt sa realizuje od januára 2013 do decembra 2015. Ob-
dobím realizácie hlavných aktivít projektu je obdobie od 
januára 2013 do októbra 2015.
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