
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt 

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

 

 

 

 

 

Operačný program: 
Ľudské zdroje 

Žiadateľ: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Výška NFP: 
17 782 866,04 € 

 

 



 

      

Miesto realizácie projektu 
 

Štát Región(NUTS II): Vyšší územný celok(NUTS III): 

SR Bratislavský kraj 

Západné Slovensko 

Stredné Slovensko 

Východné Slovensko  

Trnavský samosprávny kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj  

Nitriansky samosprávny kraj  

Banskobystrický samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj  

Prešovský samosprávny kraj  

Košický samosprávny kraj 

Bratislavský samosprávny kraj  

 

Stručný popis projektu 

Hlavným cieľom projektu je podpora procesu deinštitucionalizácie  náhradnej starostlivosti 

resp. prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť realizovaná prostredníctvom 

podpory: 

a) rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

b) rozvoja celoživotného vzdelávania zamestnancov Sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“),  

c) tvorby odborných tímov a výkonu odborných činností, 

d) programov a aktivít zameraných na klientov v procese deinštitucionalizácie. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity 1 Podpora práce s rodinou. Hlavná 

aktivita sa bude realizovať prostredníctvom dvoch podaktivít:  

1.1. Podpora rozvoja vybraných opatrení SPODaSK za účelom predchádzania vyňatia 

dieťaťa z rodiny a sanácie rodiny, 

1.2.  Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti. 

 

Merateľné ukazovatele projektu: 

- počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na 

komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom 

prostredí, 

- počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej 

úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 

mesiacov po ukončení projektu, 

- počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, 

regionálnej a miestnej úrovni. 
 

Popis východiskovej situácie 

Slovenská republika je zmluvnou stranou významných medzinárodných dokumentov. V 

oblasti práv dieťaťa je základným dokumentom Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné 

protokoly, ako aj Smernica OSN o náhradnej rodinnej starostlivosti. Tieto dokumenty sú 

východiskom Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v Slovenskej republike z roku 2011 (ďalej „Stratégia“). Špecifickým cieľom 

Stratégie v oblasti náhradnej starostlivosti je zníženie počtu detí v inštitúciách na základe 

rozhodnutia súdu, okrem iného utvorením podmienok rozvoja opatrení na predchádzanie 

nariadeniu ústavnej starostlivosti. K 31.12.2014 bol počet detí umiestených v zariadeniach na 

výkon rozhodnutia súdu - 5239, počet detí v náhradnej osobnej starostlivosti – 6277 a počet 

detí v pestúnskej starostlivosti a poručníctve – 2466 (Ročný výkaz MPSVR SR V12). 



 

      

Prostredníctvom NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej len „NP 

DEI“), ktorý implementuje ústredie PSVR v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa na 

úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad PSVR“) personálne i odborne 

posilnil výkon sociálnej práce s dieťaťom v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Na všetky 

úrady PSVR bolo spolu prijatých 92 rodinných asistentov (RA). Pozícia RA sa v systéme 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) osvedčila. Úradom 

PSVR sa činnosťou RA vytvorili lepšie možnosti na vykonávanie opatrení SPODaSK v 

ohrozených rodinách na podporu a pomoc rodine v závislosti od miery ohrozenia dieťaťa so 

zameraním na zmiernenie alebo odstránenie príčin ohrozenia dieťaťa s cieľom zotrvania  

dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. V roku 2013 sa podarilo udržať v rodinnom 

prostredí 4389 detí, z toho so zapojením RA 2739 detí v 1025 rodinách. V I. štvrťroku 2015 

sa aj intervenciou RA podarilo udržať v rodinnom prostredí 1 502 detí, ktorým reálne hrozilo 

vyňatie z prirodzeného rodinného prostredia. RA vykonali v prospech dieťaťa a jeho rodiny 9 

233 intervencií v 2 282 ohrozených rodinách. Významné je aj poskytovanie podpory 

prostredníctvom RA rodinám v situáciách, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej 

starostlivosti (z krízového strediska, detského domova, náhradnej rodiny). Zabezpečenie 

kontinuity a profesionality výkonu sociálnej práce v rámci SPODaSK si vzhľadom na počet 

klientov a vynikajúce skúsenosti s novým inštitútom RA vyžaduje udržateľnosť a navýšenie 

počtu rodinných asistentov pôsobiacich na úradoch PSVR. Súčasťou projektu bude aj 

identifikácia vykonávaných  opatrení SPODaSK v rómskych komunitách, s cieľom  získať čo 

najviac dostupných informácií pre  skvalitnenie realizácie aktivít a opatrení smerujúcich k 

zlepšeniu postavenia tejto marginalizovanej skupiny v spoločnosti (Atlas rómskych komunít 

na Slovensku 2013, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Predmetný 

dokument vrátane jeho aktualizácií nie je súčasťou projektu.). Významným preventívnym 

nástrojom orgánov SPODaSK a súdov sú výchovné opatrenia, aj napriek tomu, že sú 

dlhodobo súčasťou právneho systému SR ich využitie je minimálne. Po analýze dôvodov boli 

v roku 2015 vykonané významné zmeny rodinného práva a sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately (zamerané na podporu zotrvania dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí 

a  predchádzanie ústavnej starostlivosti s využitím o. i. práve výchovných opatrení), ktoré v 

mesiaci jún schválila NR SR (zbierka č. 175/2015, čiastka 55/2015) a ktoré budú účinné od 

1.1.2016. Zásadné zmeny v chápaní výchovných opatrení si vyžadujú vytváranie odborných 

tímov so zameraním na realizáciu výchovných opatrení a úloh s tým spojených v pôsobnosti 

úradov PSVR. Z výskumnej úlohy „Zlepšenie udržateľnosti náhradného rodinného 

prostredia“ a z monitoringu dôvodov predčasného ukončovania náhradnej rodinnej 

starostlivosti, ktoré realizoval v rokoch 2012 - 2013 Inštitút pre výskum práce a rodiny 

vyplýva potreba systematickej podpory náhradných rodín. Potrebu tejto podpory náhradných 

rodín potvrdzujú aj skúsenosti z realizácie „Programu odbornej podpory náhradných rodín v 

rámci NP DEI.“. Získané poznatky boli premietnuté v novelách zákona o rodine a zákona o 

sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele. Aktivity NP preto reflektujú aj na nové 

právne mechanizmy na zlepšenie kvality náhradnej rodinnej starostlivosti. Za účelom 

udržateľnosti sociálnej situácie detí v náhradnej starostlivosti v rodinnom prostredí je 

potrebné vytvoriť odborné tímy, ktoré budú túto podporu náhradným rodinám poskytovať. V 

nadväznosti na výsledky výskumu bude osobitná podpora a vytvorenie postupu tejto odbornej 

podpory poskytované pestúnskej starostlivosti pre ťažko  umiestniteľné deti. 

 

 

 



 

      

Spôsob realizácie aktivít projektu 

Súčasťou implementácie aktivít bude zriadenie riadiaceho výboru (ďalej len „RV“), ktorý 

bude spoločný (totožní piati stáli členovia) aj pre iné NP (napr. týkajúce sa procesu 

deinštitucionalizácie). Týmto sa zabezpečí zvýšenie kvality procesov a synergia v NP 

implementovaných Ústredím PSVR. RV bude poradným a iniciatívnym orgánom žiadateľa 

zriadeným Ústredím PSVR na celé časové obdobie realizácie NP a to tak, aby bola 

od 12/2015 zabezpečená jeho funkčnosť. Za proces kreovania RV a tvorbu jeho štatútu 

s uvedením kompetencií RV je zodpovedný žiadateľ. RV bude pôsobiť v dvoch základných 

kompetenčných líniách: 

- koordinácia NP (odborné aktivity) v spolupráci s riadiacim personálom (časový 

harmonogram realizácie aktivít a flexibilita procesov súvisiacich s ich realizáciou, 

vyjadrovanie sa k návrhom na príp. zmeny v NP a pod.), 

- odborný dohľad: dodržiavanie princípov deinštitucionalizácie, odborná gescia aktivít, 

odsúhlasenie odborných výstupov NP a pod. 

RV bude zložený z piatich členov:  

1 x zástupca SSRP MPSVR SR,  

1 x zástupca zo SF EÚ,  

1 x zástupca zo sekcie SVaR Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) 

(predseda RV),   

1 x zástupca z cieľovej skupiny (zastupujúci klientov napr. fyzická osoba, ktorá prežila časť 

svojho života v náhradnej starostlivosti, v náhradnej rodine alebo v detskom domove), 

1 x zástupca UPSVR – za projektové riadenie/z príslušného odboru riadenia projektov. 

 

Cieľovými skupinami projektu sú v zmysle OP ĽZ: 

- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj 

v neverejnom sektore. 
 

Oprávnení užívatelia projektu: 

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo 

verejnom aj v neverejnom sektore, 

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Názov hlavnej aktivity:   

1 – PODPORA PRÁCE S RODINOU 

 

Hlavná aktivita sa bude realizovať prostredníctvom podaktivít: 

1.1 - PODPORA ROZVOJA VYBRANÝCH OPATRENÍ SPODASK ZA ÚČELOM 

PREDCHÁDZANIA VYŇATIA DIEŤAŤA Z RODINY A SANÁCIE RODINY 
Časové obdobie realizácie: 12/2015 – 12/2018 (37 mesiacov) 

Odôvodnenie vhodnosti: 

Nevyhnutnou súčasťou profesionálneho vykonávania opatrení SPODaSK je  

- podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou v prirodzenom rodinnom prostredí 

rozšírením implementácie Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny 

(IMMSR) prostredníctvom výkonu práce RA (v rámci realizácie NP DEI bol v roku 

2013 vytvorený a pilotne aplikovaný IMMSR, ktorý obsahuje procesný a obsahový 

systém vykonávania opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí),  

- koordinácia vykonávania opatrení SPODaSK a vytváranie odborných tímov, 



 

      

- profesijné a personálne posilnenie oddelení SPODaSK, vrátane referátov Poradensko-

psychologických služieb, a to z dôvodu pretrvávajúceho počtu ohrozených detí v 

rodinách a počtu detí umiestnených mimo rodičovskej starostlivosti, ako aj potreby 

vykonávania sociálnej práce v rómskych komunitách identifikovaných v Atlase 

rómskych komunít, 

- sústavné odborné vzdelávanie zamestnancov oddelení SPODaSK, 

- materiálno-technická podpora oddelení SPODaSK. 

Dôsledkom realizácie aktivity bude zvýšenie profesionality výkonu opatrení SPODaSK pre 

cieľovú skupinu detí, plnoletých fyzických osôb a rodín. 

Výstupy: 

- rozšírenie implementácie IMMSR prostredníctvom výkonu práce 125 RA pôsobiacich 

na úradoch PSVR, 

- vytvorených 79 odborných tímov na realizáciu výchovných opatrení a úloh s nimi 

spojených v pôsobnosti úradov PSVR so zavedeným priebežným vzdelávaním členov 

týchto tímov a  ich odbornou podporou, 

- vytvorené programy výchovných opatrení (výchovné programy, sociálne programy, 

program sociálneho poradenstva a psychologického poradenstva),  

- realizované sústavné vzdelávanie pre 948 zamestnancov oddelení SPODaSK 

a referátov PPS. 

 

Popis realizácie :  

1.1.1 Rozšírenie implementácie Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny (ďalej 

„IMMSR“) prostredníctvom výkonu rodinných asistentov, 

1.1.2 Podpora koordinácie práce s rodinou, 

1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou, 

 

Názov časti podaktivity:   

1.1.1 Rozšírenie implementácie Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny (ďalej 

„IMMSR“) 

Časové obdobie realizácie: 12/2015 – 12/2018 (37 mesiacov) 

Popis realizácie  časti podaktivity: IMMSR je aplikovaný v praxi prostredníctvom výkonu 

práce RA. Aktuálne je prostredníctvom národného projektu, ktorého časové obdobie 

realizácie sa končí 11/2015, zamestnaných 92 osôb na pracovnej pozícií RA na úradoch 

PSVR (zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, mimo detašovaných pracovísk 

úradov PSVR). Predkladaný projekt zabezpečí udržanie týchto pracovných pozícií pre 92 

osôb (termín nástupu od 12/2015), a zároveň rozšírenie implementácie IMMSR 

prostredníctvom prijatia ďalších 33 osôb na pracovnú pozíciu RA (termín nástupu od 

01/2016). Týmto bude zabezpečené rozšírenie implementácie IMMSR prostredníctvom 

výkonu práce RA pôsobiacich aj na detašovaných pracoviskách úradov PSVR. Výber nových 

zamestnancov zabezpečí Ústredie PSVR v súlade s aktuálne platnou legislatívou tak, aby bol 

termín nástupu RA v 01/2016. 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: RA budú pôsobiť v priestoroch úradov 

PSVR, technické zabezpečenie (nákup 33 ks notebook a paušálny telekomunikačný poplatok 

za mobil pre 125 RA) zabezpečí žiadateľ dodávateľsky. 

Personálne zabezpečenie:  

- odborný personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v 

projekte. 

Výstupy: 

- rozšírenie implementácie IMMSR prostredníctvom výkonu práce 125 RA pôsobiacich 

na úradoch PSVR a ich detašovaných pracoviskách. 



 

      

Názov časti podaktivity:   

1.1.2 Podpora koordinácie práce s rodinou 
Časové obdobie realizácie: 12/2015 – 12/2018 (37 mesiacov) 

Popis realizácie časti podaktivity:  

- v termíne 12/2015 bude žiadateľ realizovať výber odborníkov I. (10 osôb, zamestnanci 

žiadateľa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozsahu 

200 hod./osoba/projekt), ktorí určia zamerania (podľa účelov výchovných opatrení),  

rozsah (celkový rozsah ako aj rozsah prípadných čiastkových celkov/modulov),  formu 

(individuálnu, rodinnú, skupinovú) a spôsob zabezpečenia (počet a skladbu 

zamestnancov vykonávajúcich výchovné opatrenia) najmenej 4 programov 

výchovných opatrení - výchovný program, sociálny program  a program  sociálneho 

poradenstva a iného odborného poradenstva. Štruktúra programu bude obsahovať  

teoretické východiská, metodológiu,  kompetenčný model a intervencie (t.j. obsah a 

rozsah podľa účelu výchovného opatrenia, resp. uloženej povinnosti súdom) a 

vypracujú v termíne 01/2016 – 09/2016 výchovné programy, sociálne programy a 

programy sociálneho poradenstva a iného odborného poradenstva a odborné programy 

vzdelávania pre prácu s rodinou na výkon výchovných opatrení (v súlade so zákonom 

č. 36/2005 z. z. zákona o rodine a zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele) a budú priebežne realizovať od 04/2016 do 12/2018 

priebežné školenia pracovníkov odborných tímov v oblasti výkonu výchovných 

opatrení.  

 

Kritériá na odborníkov I., ktorí budú vytvárať výchovné programy a sociálne programy a 

vzdelávať členov odborných tímov: 

- odborná spôsobilosť: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v humanitnom odbore,  

(sociálna práca, alebo psychológia, alebo liečebná pedagogika, alebo sociálna 

pedagogika alebo sociálne služby a poradenstvo, alebo  andragogika, alebo špeciálna 

pedagogika), resp.  majú ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín 

EÚ, 

- najmenej 5 rokov praxe v oblasti  práce s ohrozenými rodinami,  a min. 5 ročná prax v 

oblasti vzdelávania  alebo supervízie v pomáhajúcich profesiách,  

- prax v oblasti tvorby a realizácie vzdelávacích,  tréningových  a rozvojových 

programov. 

 

Výchovné opatrenia a úlohy spojené s výchovnými opatreniami v rámci pôsobnosti 

úradov PSVR bude vykonávať 79 odborných tímov (1 tím na 1 UPSVR) zložených 

z novoprijatých zamestnancov úradov PSVR v zložení 1 tím = 1 psychológ + 1 sociálny 

pracovník oddelenia SPODaSK (celkovo 158 novoprijatých zamestnancov na ustanovený 

týždenný pracovný čas od 01/2016 do 12/2018), 

 

- od 01/2016 do 12/2018 bude 18 odborníkov II. (zamestnanci žiadateľa na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozsahu 1000 hod./osoba/projekt) 

zabezpečovať odbornú podporu RA a členom odborných tímov (psychológov 

a sociálnych pracovníkov) v súlade s internou normou ústredia PSVR. Výber 

odborníkov zabezpečujúcich odbornú podporu bude realizovať Ústredie PSVR 

v termíne 12/2015. Obsahom odbornej podpory je  napr. metodické usmernenie, 

mentoring, supervízia a i. 

 

Kritériá na odborníkov II., ktorí budú realizovať odbornú podporu odborných tímov 

(NRS, RA, VO): 



 

      

- odborná spôsobilosť: ukončené VŠ vzdelanie II.  stupňa v humanitnom odbore 

(sociálna práca, alebo psychológia, alebo liečebná pedagogika, alebo sociálna 

pedagogika alebo sociálne služby a poradenstvo, alebo  andragogika, alebo špeciálna 

pedagogika), resp.  majú ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín 

EÚ, 

- najmenej 5 rokov praxe v oblasti  práce s ohrozenými rodinami.  

 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: odborné tímy budú pôsobiť v prenajatých 

priestoroch vybavených kancelárskym nábytkom a telefónom, technické zabezpečenie (nákup 

158 ks PC a 79 ks multifunkčných zariadení) a prenájom priestorov zabezpečí žiadateľ 

dodávateľsky. Prenajímať sa budú aj priestory (79 miestností) pre realizáciu výkonu opatrení 

(t. j. miestnosti pre prácu s dieťaťom/rodinou) v rámci vykonávania výchovných opatrení. 

 

Personálne zabezpečenie:  

- odborný personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v 

projekte. 

Výstupy: 

- vytvorených 79 odborných tímov na realizáciu výchovných opatrení a úloh s nimi 

súvisiacich v pôsobnosti úradov PSVR (vrátane výchovných opatrení ambulantného 

charakteru o ktorých rozhodol súd a vykonáva ich úrad), 

- vytvorené výchovné programy a sociálne programy, programy sociálneho a iného 

odborného poradenstva  na účely výkonu výchovných opatrení 

- realizované priebežné školenia/vzdelávanie pre členov odborných tímov v oblasti 

výchovných opatrení  

- realizovaná odborná podpora pre členov odborných tímov realizujúcich výchovné 

opatrenia a úloh s nimi súvisiacich. 

 

Názov časti podaktivity: 

1.1.3 Vzdelávanie zamestnancov SPODaSK v oblasti práce s rodinou 
Časové obdobie realizácie: 03/2016 – 09/2018 (31 mesiacov) 

Popis realizácie časti podaktivity:  

V rámci podaktivity 1.1.3 sú pripravované vzdelávacie aktivity, ktoré zamestnanci doposiaľ 

neabsolvovali, a ktoré sú potrebné pre výkon práce aj s ohľadom na významné zmeny 

rodinného práva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (zamerané na podporu 

zotrvania dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí a predchádzanie ústavnej starostlivosti s 

využitím o. i. práve výchovných opatrení), a ktoré budú účinné od 1.1.2016.   

 

Témy vzdelávania, zabezpečenie, rozsah, cieľová skupina: 

- Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom – týmto vzdelávaním sa 

očakáva zlepšenie zručností v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a vedení rozhovoru u 

516 zamestnancov vykonávajúcich opatrenia SPODaSK, ktorí v rámci výkonu 

opatrení zároveň zisťujú názor dieťaťa, vedúcich odd. SPODaSK a zamestnancov 

PPS. Vzdelávanie je potrebné zabezpečiť aj s ohľadom na novelu zákona o rodine. 

Plán vzdelávania je nastavený na 24  (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 

hodín/denne pre každú skupinu, pričom jedna skupina musí pozostávať minimálne zo 

7 a maximálne 12 osôb. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky. 

- Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie - týmto 

vzdelávaním sa očakáva zlepšenie zručností pri plánovaní sociálnej práce s rodinou 

dieťaťa u 641 zamestnancov vykonávajúcich opatrenia SPODaSK , vedúcich odd. 



 

      

SPODaSK a zamestnancov PPS (t.j. všetci tí, ktorí  zodpovedajú za tvorbu a realizáciu 

plánov sociálnej práce a koordináciu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou). Plán 

vzdelávania je nastavený na 24  (60 minútových) hodín, teda 3 dni po 8 hodín/denne 

pre každú skupinu, pričom jedna skupina musí pozostávať minimálne z 7 a maximálne 

12 osôb. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky. 

- Vzdelávanie v metodikách s využitím IMMSR - napr.: advokácia – pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, identifikácia oblastí sanácie rodiny, 

indikátory pre zaradenie/nezaradenie rodiny do procesu sanácie, krízová intervencia, 

monitorovanie realizovaných opatrení SPODaSK, programov a služieb pre rodinu, 

motivačná prípadová konferencia, motivačné rozhovory s cieľom podporiť rodinu v 

procese realizácie zmeny, motivačné rozhovory s pomenovaním konzekvencií 

neriešenia situácie, ktorá dieťa ohrozuje, motivačné rozhovory s prvkami validizácie, 

posúdenie zdrojov a možností rodiny, prípadová konferencia, program rozvoja 

rodičovských zručností, rodinná konferencia, rodinná mediácia, sieťovanie, sociálne 

služby na podporu rodiny s deťmi a podporné služby podľa zákona 448/2008 Z. z v 

platnom znení, sprevádzanie a i.  Vzdelávanie v metodikách z IMMSR bude pre 158 

zamestnancov (79 rodinných asistentov a 79 kmeňových zamestnancov). Vzdelávanie 

bude rozdelené na 8 dvojdňových seminárov (systematické vzdelávanie). Lektori 

(DoVP) budú vybraní prostredníctvom VK, služby (stravné + ubytovanie + prenájom) 

budú zabezpečené prostredníctvom VO. Plán vzdelávania je nastavený na 16  (60 

minútových) hodín (jeden seminár), teda 2 dni po 8 hodín/denne pre každú skupinu, 

pričom jedna skupina musí pozostávať minimálne z 7 a maximálne 12 osôb. Lektori 

zabezpečujúci aktivitu budú vybraní na základe výberového konania (zamestnanec na 

dohodu o vykonaní práce).   

Kritériá na lektorov I. : 

 odborná spôsobilosť: ukončené VŠ vzdelanie II.  stupňa v humanitnom odbore 

(sociálna práca, alebo psychológia, alebo liečebná pedagogika, alebo sociálna  

 pedagogika alebo sociálne služby a poradenstvo, alebo  andragogika, alebo  

špeciálna pedagogika), resp.  majú ekvivalentný doklad podľa predpisov 

platných v rámci krajín EÚ, 

 minimálne 5 rokov praxe v oblasti  práce s ohrozenými rodinami,   

 minimálne 5 ročná prax v oblasti vzdelávania alebo supervízie v pomáhajúcich 

profesiách. 

- Programy výchovných opatrení - odborné semináre  zamerané na  programy 

výchovných opatrení  -  výchovných programov, sociálnych programov a programov 

sociálneho poradenstva a iného odborného poradenstva (vypracovaných tímom 

odborníkov),  ktoré bude orgán SPODaSK realizovať v závislosti od posúdenia 

sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny. Cieľová skupina: psychológovia   a  sociálni 

pracovníci v celkovom počte 158 novoprijatých osôb. Plán vzdelávania je nastavený 

na 40  (60 minútových) hodín, teda 5 dni po 8 hodín/denne pre každú skupinu, pričom 

jedna skupina musí pozostávať minimálne z 7 a maximálne 12 osôb. Zabezpečujú 

lektori  (DoVP) – odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre 

odborné tímy. Vzdelávania sa budú realizovať v priestoroch úradov PSVaR. 

- Práca s mnohoproblémovými  rodinami  a rodinami v kríze - komplexný vzdelávací 

program bude zameraný na prácu s rodinami, ktoré sú konfrontované s náročnými 

životnými situáciami, konfliktami a problémami, ktoré majú dopad  na ich 

komunikáciu, vzťahy a schopnosť adaptácie. Program bude zahŕňať  vzdelávanie v 

takých  intervenciách, ktoré budú pomáhať jednotlivým členom rodiny hľadať a 

nachádzať riešenia ich vzťahových a psychosociálnych problémov. Cieľová skupina: 

psychológovia   a  sociálni pracovníci v celkovom počte 158 novoprijatých osôb. Plán 



 

      

vzdelávania je nastavený na 120  (60 minútových) hodín, teda 15 dni po 8 hodín/denne 

pre každú skupinu, pričom jedna skupina musí pozostávať minimálne z 7 a maximálne 

12 osôb. Zabezpečujú lektori  (DoVP) – odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali 

vzdelávanie pre odborné tímy. Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú 

zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom VO. 

- Intervenčný psychologický  program pre detí a mládež  - program v oblasti 

špecializovanej psychologickej starostlivosti pre ohrozené detí a mládež. Cieľom 

programu je pomocou psychologických princípov a metód podporovať rast a 

posilňovať pozitívnu zmenu v psychickom fungovaní ohrozených detí a rizikovej 

mládeže, korigovať deštruktívne vzorce správania a pomôcť klientovi s adaptáciou v 

náročných životných situáciách. Cieľová skupina: psychológovia  v celkovom počte 

79 novoprijatých osôb. Plán vzdelávania je nastavený na 80  (60 minútových) hodín, 

teda 10 dni po 8 hodín/denne pre každú skupinu, pričom jedna skupina musí 

pozostávať minimálne z 7 a maximálne 12 osôb. Zabezpečujú lektori  (DoVP) – 

odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy. Služby 

(strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom 

VO. 

- Vzdelávanie v oblasti psychologickej diagnostiky rodiny - zámerom vzdelávacieho 

programu je špecializované vzdelávanie v inovatívnych metódach psychologickej 

diagnostiky rodiny Absolventi programu budú vedieť využívať praktické nástroje 

psychologickej diagnostiky rodiny, ktoré im pomôžu posúdiť mieru naplnenia 

biodromálnych potrieb členov rodiny, ich copingové mechanizmy a dynamiku 

vzťahov v rodinnom systéme. Diagnostika bude zameraná na rodinný systém ako 

celok a na detí ako na najohrozenejšiu skupinu. Cieľová skupina:  81 psychológov - 

kmeňových zamestnancov RPPS. Plán vzdelávania je nastavený na 40  (60 

minútových) hodín, teda 5 dni po 8 hodín/denne pre každú skupinu, pričom jedna 

skupina musí pozostávať minimálne z 7 a maximálne 12 osôb.. Zabezpečujú Lektori  

(DoVP) – odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy. 

Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené dodávateľsky 

prostredníctvom VO. 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: témy vzdelávania č. 1 a 2 budú 

zabezpečené dodávateľsky, ostatné témy prostredníctvom lektorov, pričom služby spojené so 

vzdelávaním (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené žiadateľom dodávateľsky 

prostredníctvom VO. Vzdelávanie  bude koordinovať Ústredie v spolupráci s úradmi. 

Personálne zabezpečenie:  

- riadiaci personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v 

projekte, 

- témy vzdelávania č. 1 - 2: dodávateľsky (VO) 

- téma vzdelávania č. 3 Vzdelávanie v metodikách s využitím IMMSR: lektori 

zabezpečujúci aktivitu budú vybraní na základe výberového konania (zamestnanec na 

dohodu o vykonaní práce) 

- témy vzdelávania č. 4 - 7:  lektori  (DoVP) – odborníci, ktorí pripravovali a 

špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy. 

Výstupy: 

- realizované vzdelávanie pre zamestnancov.  

 

 

 

 



 

      

1.2 - PODPORA NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI 
Časové obdobie realizácie: 12/2015 – 12/2018 (37 mesiacov) 

 

Popis realizácie :  

1.2.1 Program odbornej podpory náhradných rodín v podmienkach úradov PSVR, 

1.2.2 Program podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti v podmienkach, 

úradov PSVR 

1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Výstupy: 

- inovovaný a aktualizovaný program prípravy pre NRS, 

- vytvorené odborné tímy pre NRS - 92 novoprijatých zamestnancov (členovia 

odborných tímov), 

- vytvorený a pilotne overený program podpory pestúnskej starostlivosti pre ŤUD 

(„ťažko umiestniteľné deti“), 

- realizované priebežné vzdelávanie odborných tímov NRS, 

 

Odôvodnenie vhodnosti: 

V rámci realizácie NP DEI  z OP ZaSI bol zavedený systém podpory náhradných rodín s 

cieľom podporiť kvalitu NRS vo všetkých rodinných formách tak, aby náhradné rodiny boli s 

možnosťou odbornej podpory schopné zvládnuť rôzne problémové a náročné životné situácie 

vo všetkých fázach NRS – od prijatia až po odchod dieťaťa. Priebežné výstupy NP 

preukazujú, že je potrebné zabezpečiť sebestačnosť úradov pri poskytovaní podpory 

náhradným rodinám a to o to viac, že novela zákona o rodine a zákona č. 305/2005 Z. z. 

účinná od. 1.1.2016 prináša vážne zmeny (napr. povinnosť poskytovať podporu, 

sprevádzanie, poradenstvo, sledovať kvalitu  náhradného rodičovstva).Túto komplexnú 

systémovú podporu náhradných rodín, ktorá je zameraná na využívanie metód a programov 

vykonávaných v náhradnom rodinnom prostredí, za účelom udržateľnosti riešenia sociálnej 

situácie detí  a zabezpečenia kvalitnej NRS, je potrebné náhradným rodinám prostredníctvom 

úradov PSVR poskytovať aj naďalej. Podpora náhradných rodín v podmienkach úradov 

PSVR bude realizovaná na všetkých úradoch PSVR. Súčasťou podpory NRS je skvalitnenie 

procesu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, vrátane prípravy na NRS. 

Súčasťou NP DI boli aj aktivity zamerané na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné 

deti (ďalej len „PS ŤUD“) – výskum, program odbornej podpory (príprava a testovanie). V 

rámci NP DEI bol zrealizovaný výskum, avšak vzhľadom na opakované problémy v obstaraní 

dodávateľa nebolo možné zrealizovať ďalšie aktivity (aktivity majú vychádzať z výskumu a 

musia byť realizované v nadväznosti). Aktivity je potrebné realizovať, a preto sú zaradené aj 

do nového NP v rámci ktorého bude vytvorený postup odbornej podpory pestúnskej 

starostlivosti pre ŤUD. Tento postup odbornej podpory sa bude pilotne overovať v dvoch  

vybraných krajoch(BB + ZA) a následne po overení sa bude realizovať na celom Slovensku. 

 

Názov časti podaktivity: 

1.2.1 Program odbornej podpory náhradných rodín v podmienkach úradov PSVR 
Časové obdobie realizácie: 12/2015 – 12/2018 (37 mesiacov) 

Popis realizácie časti podaktivity:  

- 12/2015 – 09/2016 - vytvorenie pracovnej skupiny (9 osôb – odborníkov III.) 

pozostávajúcej zo zástupcov UPSVR, ministerstva PSVR, úradov PSVR, NGO 

(mimovládne organizácie) a akreditovaných subjektov ktorí aktualizujú a inovujú 

program prípravy NRS (určený pre záujemcov, žiadateľov a náhradných rodičov) a 

zoptimalizujú proces prípravy na NRS a skvalitnia posúdenie spôsobilosti na NRS a 

vypracujú program odbornej podpory NRS, členovia pracovnej skupiny budú 



 

      

zamestnancami žiadateľa na DoVP (120 hod./osoba/projekt), ich výber zabezpečí 

UPSVR, 

Požiadavky na prac. pozíciu odborník III.: 

- ukončené VŠ vzdelanie II.  stupňa v humanitnom odbore (sociálna práca, alebo 

psychológia, alebo liečebná pedagogika, alebo sociálna pedagogika, alebo sociálne 

služby a poradenstvo, alebo andragogika, alebo špeciálna pedagogika), resp. 

ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, 

- min. 5 rokov praxe v oblasti práce s náhradnými rodinami. 

- 01/2016 – 12/2018 - vytvorenie odborných tímov pre náhradnú rodinnú starostlivosť 

(ďalej len „NRS“): výber  novoprijatých zamestnancov 92 osôb (tvorba odborných 

tímov v zložení 2 osoby: psychológ, sociálny pracovník príp. iný odborný 

zamestnanec. Odborné tímy NRS budú realizovať najmä poradenstvo, sprevádzanie 

pre náhradných rodičov ako aj sledovať kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti a či 

rodičia nemôžu prevziať osobnú starostlivosť o dieťa. Výber odborných tímov 

zabezpečia úrady PSVR v 12/2015. 

 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: Technické vybavenie pre 92 zamestnancov 

z odborných tímov  pre NRS (PC technika 92 ks,  zabezpečenie prenájmu - kancelárske 

priestory s kancelárskym nábytkom a telefónom) zabezpečí žiadateľ dodávateľsky. 

Personálne zabezpečenie:  

- odborný personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v 

projekte. 

Výstupy: 

- program odbornej podpory  pre NRS, súčasťou ktorého bude aj inovovaný a aktualizovaný 

program prípravy  podpory pre NRS, 

- vytvorenie odborných tímov pre NRS - 92 novoprijatých zamestnancov (členovia odborných 

tímov). 

 

Názov časti podaktivity: 

1.2.2 Program prípravy a podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti 

v podmienkach, úradov PSVR 

Časové obdobie realizácie: 06/2016 – 12/2018 (21 mesiacov) 

Popis realizácie  časti podaktivity:  

Dodávateľ vytvorí, pilotne overí postup odbornej podpory pestúnskej starostlivosti ŤUD v 

dvoch krajoch SR – Žilinskom a Nitrianskom kraji po dobu jedeného roka a na základe 

výstupov pilotného overovania upraví. Na pilotné overenie odbornej podpory boli vybrané 

kraje Nitriansky a Žilinský samosprávny kraj z hľadiska priemernej početnosti detí v 

pestúnskej starostlivosti a žiadateľov o NRS, ktoré vychádzajú z ročných štatistík, ktoré má 

UPSVR k dispozícii od UPSVR. Vytvorený program, jeho pilotné overenie a následnú úpravu 

bude dodávateľský subjekt povinný konzultovať (min. trikrát) s pracovnou skupinou 

vytvorenou na tento účel (v celkovom počte 5 osôb:  2 osoby – zástupcovia úradov PSVaR, 2 

osoby zástupcovia Ústredia PSVR a 1 zástupca z MPSVR SR). Samotná realizácia bude 

prebiehať na úradoch PSVR prostredníctvom zamestnancov odd. SPODaSK. Vytvorený 

postup bude obsahovať najmä prípravu špecifických modulov k existujúcej príprave na NRS  

zamerané na PS ŤUD, podporu pestúnskej starostlivosti so zameraním na zvýšenie záujmu o 

pestúnsku starostlivosť ŤUD a na podporu takéhoto riešenia situácie detí, najmä odbornou 

podporou tejto formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Pilotné overenie vytvoreného postupu 

bude pozostávať najmä z propagácie pestúnskej starostlivosti, vykonanej prípravy na 



 

      

náhradnú rodinnú starostlivosť s využitím  vytvorených  špecifických  modulov so zameraním 

na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti a podpory pestúnskych rodín s ŤUD. 

Celkový rozsah pilotného overenia postupu v obidvoch krajoch je 520 hodín. Rozsah 

propagácie bude tvoriť maximálne 40% rozsahu pilotného overenia, rozsah prípravy 

maximálne 30 % a podpory maximálne 30 %. Vytvorený postup podpory pestúnskej 

starostlivosti musí byť vo vzťahu k pilotnému overeniu flexibilný s možnosťou korekcie na 

základe výsledkov pilotného overenia. Po pilotnom overení bude dodávateľským subjektom 

predložený výstup v podobe zhodnotenia pilotného overenia a v prípade potreby aj 

korigovaného postupu podpory pestúnskej starostlivosti. Podmienkou výberu dodávateľa je 

akreditácia na vykonávanie príslušných opatrení SPODaSK podľa § 33, zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Cieľová skupina: 121 záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť, 319 žiadateľov o náhradnú 

rodinnú starostlivosť, 429 pestúnov a 139 zamestnancov úradov PSVR v Žilinskom a 

Banskobystrickom kraji 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: zabezpečí žiadateľ dodávateľsky 

 

Personálne zabezpečenie:  

- riadiaci personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v projekte. 

Výstupy: 

- vytvorený a pilotne overený program podpory pestúnskej starostlivosti pre ŤUD. 

 

Názov časti podaktivity: 

1.2.3 Vzdelávanie v náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Časové obdobie realizácie: 02/2016 – 12/2018 (35 mesiacov) 

Popis realizácie časti podaktivity:  

Po vytvorení programu odbornej podpory bude aj pracovná skupina, ktorá sa podieľala na 

jeho vytvorení vzdelávať novoprijatých zamestnancov odborných tímov, a to v rozsahu  18 

dní x 8 hodín = 144 hodín. 

Témy: 

1. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a následná podpora náhradných rodín 

a) Príprava na NRS: legislatívny rámce, pojmy a interné normy; podmienky, proces a obsah 

prípravy; komplexné posúdenie žiadateľov; zhodnotenie prípravy, záverečná správa o 

príprave na NRS. Cieľová skupina 92 novoprijatých  pracovníkov (46 psychológov a 46 soc. 

prac.   v rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 hodín. Lektori  (DoVP)  aj odborníci, ktorí pripravovali 

a špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy  NRS. Služby (strava + ubytovanie + prenájom) 

budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom VO. 

b) Psychodiagnostika dospelých – posúdenie osobnostných charakteristík žiadateľov. Cieľová 

skupina 46 psychológov v rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 hodín. Lektori  (DoVP)  aj odborníci, 

ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy  NRS. Služby (strava + 

ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom VO. 

c) Program podpory náhradných rodín: špecifiká dieťaťa v náhradnej rodine; vývinové 

špecifiká dieťaťa; vzťahová väzba a pripútanie; adaptácia dieťaťa po príchode do rodiny; 

adaptácia rodiny na príchod dieťaťa; krízová intervencia. Cieľová skupina 92 novoprijatých  

pracovníkov 46 psychológov a 46 soc. prac. v rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 hodín. Lektori  

(DoVP)  aj odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre odborné tímy  NRS. 

Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom 

VO. 

 



 

      

2. Posúdenie funkčnosti rodinného systému v podmienkach náhradnej rodinnej starostlivosti 

a) Posúdenie psychosociálnych funkcií rodiny vzhľadom ku kultúrnym a sociálnym 

špecifikám, jej zdrojov, mechanizmov zvládania životných situácií, nárokov sociálneho 

prostredia, nárokov spojených s prevzatím a zvládaním sociálnych rolí. Cieľová skupina 92 

novoprijatých  pracovníkov (46 psychológov a 46 soc. prac.).  V rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 

hodín. Lektori  (DoVP)  aj odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre 

odborné tímy  NRS. Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené 

dodávateľsky prostredníctvom VO. 

b) Posúdenie výchovných štýlov rodičov a kapacity rodičov byť vzťahovou osobou pre dieťa.  

Posúdenie rodiny vzhľadom k životnému cyklu rodiny a úlohám z neho vyplývajúcim. 

Štrukturálne posúdenie dynamiky rodinných subsystémov, otvorenosti a uzavretosti systému.  

Posúdenie interakčnej dynamiky pri napĺňaní potrieb členov rodiny. Posúdenie 

komunikačných vzorcov v rodine a miery komunikačných problémov. Cieľová skupina 92 

novoprijatých  pracovníkov (46 psychológov a 46 soc. prac.   v rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 

hodín. Lektori  (DoVP)  aj odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre 

odborné tímy  NRS. Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené 

dodávateľsky prostredníctvom VO. 

c)Posúdenie miery napĺňania psychologických a vývinových potrieb dieťaťa. Posúdenie miery 

adaptácie dieťaťa v rodine. Komplexná psychodiagnostika dieťaťa. Cieľová skupina 92 

novoprijatých  pracovníkov (46 psychológov a 46 soc. prac.   v rozsahu 3 dní x 8 hodín = 24 

hodín. Lektori  (DoVP)  aj odborníci, ktorí pripravovali a špecifikovali vzdelávanie pre 

odborné tímy  NRS. Služby (strava + ubytovanie + prenájom) budú zabezpečené 

dodávateľsky prostredníctvom VO. 

 

Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: služby (strava + ubytovanie + prenájom) 

budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom VO. 

 

Personálne zabezpečenie:  

- riadiaci personál projektu (zamestnanci žiadateľa) v súlade s pracovnou pozíciou v 

projekte,- lektori  (DoVP) – odborníci, ktorí  sa podieľali na  vytvorení programu odbornej 

podpory.  

    Kritériá na lektorov II.: 

 odborná spôsobilosť: ukončené VŠ vzdelanie II.  stupňa v humanitnom odbore 

(sociálna práca, alebo psychológia, alebo liečebná pedagogika, alebo sociálna  

pedagogika alebo sociálne služby a poradenstvo, alebo  andragogika, alebo špeciálna 

pedagogika), resp.  majú ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci 

krajín EÚ, 

 minimálne 5 rokov praxe v oblasti  práce s ohrozenými rodinami a/alebo 

s náhradnými rodinami. 

 

Výstupy: 

- realizované vzdelávanie pre pracovníkov OSDaSK. 

 

1.3 Externá evaluácia  

1.3 Externá evaluácia projektu 

identifikuje prínos realizácie národného projektu na cieľové skupiny, posúdi účelnosť a 

správnosť zacielenia aktivít na potreby cieľovej skupiny, zanalyzuje kvantitatívne 

dáta, kvalitatívne vyhodnotí dosiahnuté výsledky vykonaných aktivít. Výsledkom práce 

evaluačného tímu bude odporúčacia správa. Správa bude obsahovo vedená v dvoch líniách. 

Prvá línia bude zameraná najmä na štatistické zistenia, skúsenosti a prax z terénu a Druhá 



 

      

línia bude zameraná najmä na odporúčania k  vylepšeniam/inováciám v ďalších projektoch 

v predmetnej oblasti. Evaluácia bude ukončená v priebehu projektu s takým časovým 

nastavením, aby jej výsledky boli v prvom rade využiteľné pri príprave ďalších 

projektov/výziev v predmetnej oblasti.  

Evaluátori (v počte najviac 3 osoby) budú v národnom projekte pracovať formou dohody 

mimo pracovného pomeru.  

Vyberaní budú výberovou komisiou zloženou zo zástupcov Ústredia PSVR, úradov a MPSVR 

SR na základe nasledovných minimálnych kvalifikačných a odborných kritérií: 

- vzdelanie VŠ vzdelanie  VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo psychológia, 

alebo verejná politika a verejná správa, alebo v študijných odboroch pedagogického 

zamerania,  

- min. 4 roky praxe v prislúchajúcej odbornej činnosti, publikačná činnosť. 

  

Riadenie projektu: 

 

Realizácia aktivít je zabezpečovaná príslušným organizačným útvarom Ústredia v súlade 

s kompetenciami stanovenými organizačným poriadkom Ústredia a v súlade s rozpisom 

kompetencií, ktorý vypracováva Odbor koordinácie národných projektov sociálneho 

začleňovania a skvalitňovania služieb Ústredia. Sekcia riadenia Ústredia zabezpečuje celkové 

riadenie projektu, monitoring projektu, vrátane vypracovávania monitorovacích správ 

a ďalších správ v zmysle požiadaviek RO. 

Sekcia sociálnych vecí a rodiny Ústredia zabezpečuje a kontroluje realizáciu aktivít projektu, 

ako aj realizáciu verejného obstarávania v spolupráci s odborom verejného obstarávania na 

Sekcii ekonomiky Ústredia.  

Sekcia ekonomiky Ústredia zabezpečuje finančné riadenie projektu a zúčtovanie výdavkov.  

Riadenie projektu (vrátane publicity a informovanosti, a metodického riadenia projektu) bude 

zabezpečovať personál žiadateľa od 12/2015 do 12/2018 v súlade s usmerneniami RO 

(podrobný popis pracovných pozícií je uvedený v personálnej matici ŽoNFP a rozsah tovarov 

a služieb zabezpečovaných na publicitu a informovanosť je uvedený v samostatnej položke 

v podrobnom komentári k rozpočtu).  

Mzdy zamestnancov riadenia projektu vychádzajú z politiky odmeňovania zamestnávateľa – 

aktuálnej  mzdy na rovnakej/podobnej pozícii. Detailnejšie informácie sú súčasťou rozpočtu.   

 

 

Publicita a informovanosť: 

 

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu 

a bude sa riadiť príslušnou dokumentáciou pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len 

„OP ĽZ“). 

Publicita projektu bude realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných 

komunikačných ciest, konkrétne cez informačné/propagačné materiály. Prostredníctvom nich 

bude prijímateľ informovať účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa 

realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom 

poskytnutým z ESF. Plagáty budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa 

spolufinancovania ESF, logo ESF, logo OP ĽZ. 

 

 

 



 

      

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

 

Realizácia projektu prispeje k rozvoju a profesionalizácii sociálnej práce a výkonu 

psychologických činností s klientom v jeho prirodzenom ako aj v  náhradnom rodinnom 

prostredí. Včasnou identifikáciou problému klienta a  poskytnutím komplexnej pomoci sa 

predíde situáciám, kedy reálne hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Vykonávaním odbornej 

sociálnej práce a psychologických činností s rodinou dieťaťa sa zvýši možnosť návratu 

dieťaťa do jeho prirodzeného rodinného prostredia v prípadoch, kedy bolo nevyhnuté jeho 

dočasné vyňatie z rodičovskej starostlivosti, a tiež sa zvýši udržateľnosť riešenia sociálnej 

situácie detí, ktoré boli do prirodzeného rodinného prostredia vrátené, resp. zverené do 

niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Prijímateľ predpokladá pokračovanie v 

projektoch v príslušnej oblasti, udržanie systému poskytovanej starostlivosti a schopnosť 

vykonávať sociálne služby/opatrenia vybudovanými kapacitami pre klientov aj v budúcnosti. 

 

Popis cieľovej skupiny  

 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 oprávnenou cieľovou 

skupinou sú: 

cs_5 zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 
 

 

Harmonogram realizácie aktivít 

Celková dĺžka realizácie aktivít 

projektu (v mesiacoch): 37 mesiacov (12/2015 – 12/2018) 

Subjekt:  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Hlavné aktivity 

projektu 

Typ aktivity Začiatok 

realizácie aktivity  

Koniec realizácie aktivity 

1. Podpora práce 

s rodinou  

 
1.1 Podpora rozvoja 

vybraných opatrení 

SPODASK za 

účelom 

predchádzania 

vyňatia dieťaťa 

z rodiny a sanácie 

rodiny 
 

1.2 Podpora náhradnej 

rodinnej 

starostlivosti 
 

1.3 Externá evaluácia 

 

 

Podpora rozvoja 

vybraných sociálnych 
služieb a opatrení 

sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 
za účelom predchádzania 

umiestňovania klientov 

do zariadení (napr. 
služby včasnej 

intervencie, podpora 

samostatného bývania, 
podporované bývanie, 

podpora sociálnej práce s 

rodinami v ich 

prirodzenom prostredí, 

podpora opatrovateľskej 

služby a iné) 

12/2015 12/2018 


