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V profesionálnych rodinách budú už deti do šiestich rokov
V profesionálnych rodinách vyrastá už viac ako tisíc detí. Tento počet bude
ďalej narastať. Detské domovy do konca roka zabezpečia také podmienky,
aby každé dieťa do šesť rokov mohlo vyrastať v profesionálnej rodine.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má záujem tiež zlepšiť dostupnosť
odborných služieb pre profesionálne rodiny.
Minulý rok bolo v detských domovoch na Slovensku 4 055 detí, z toho 986 detí
vyrastalo v profesionálnych rodinách. Počet profesionálnych rodín a detí v nich
umiestnených pritom stále rastie. V auguste tohto roka už vyrastalo
v profesionálnych rodinách 1 095 detí.
V súčasnosti musia detské domovy umiestňovať do profesionálnej rodiny hneď po
diagnostike všetky deti do troch rokov veku, od 1. januára 2012 sa táto povinnosť
rozšíri na všetky deti do šiestich rokov veku. Výnimkou sú len deti, ktorých zdravotný
stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej
skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania väzieb.
Detské domovy už túto podmienku postupne plnia, v tejto chvíli zostáva ešte
umiestniť do profesionálnej rodiny iba asi 40 vo veku do 6 rokov. Toto číslo sa,
samozrejme, mení každým dňom. Do 1. januára 2012 detské domovy však
povinnosť danú zákonom o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
splnia.
Cieľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, je postupne počet detí
umiestených v profesionálnej rodine ďalej zvyšovať tak, aby po vyňatí
z pôvodnej rodiny nemuseli stráviť čas v zariadení ako je detský domov.
„Naším cieľom je deti, ktoré nemôžu vyrastať s rodičmi či u príbuzných, nielen
umiestňovať prioritne do rodinného prostredia, ale chceme vytvoriť pre
profesionálnych rodičov sieť podporných odborných služieb, ktoré im pomôžu zvládať
ich poslanie,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Ivan Juráš.
Keďže počet profesionálnych rodín neustále rastie, súčasný nejednotný systém
podpory a vzdelávania profesionálnych rodín nie je ďalej udržateľný. Ústredie práce
sa preto rozhodlo zriadiť tzv. centrá podpory profesionálnych rodín, ktoré sa budú
špecializovať na prácu s profesionálnymi rodinami.

V centrách budú profesionálnym rodičom k dospozícii sociálni pracovníci,
psychológovia, odborníci na rôzne vývinové poruchy, supervízori. Každá
profesionálna rodina bude mať prideleného „svojho“ sociálneho pracovníka
a psychológa, ktorý bude rodinu sprevádzať celým obdobím pobytu dieťaťa v ich
domácnosti a pomáhať im predchádzať potencionálnym problémom pri zvládaní
starostlivosti o zverené deti.
Dostupná odborná podpora a možnosť získať vzdelanie zamerané na výchovu detí
so špefickými potrebami (zdravotne postihnuté, s poruchami správania, deti týrané
pod) by mali prispieť aj k výraznejšiemu umiestňovaniu týchto detí do
profesionálnych rodín. Už dnes pribúda počet profesionálnych rodín starajúcich
sa aj o deti so zdravotným postihnutím (z 24 detí v roku 2008 na 54 v roku
2010– t.j. nárast o 125%), o deti s poruchami správania (z 23 detí v r. 2008 na
46 detí – t.j. o 100%), alebo o väčšie súrodenecké skupiny nárast počtu
profirodín starajúcich sa o štyroch a viac súrodencov narástol v roku 2010
oproti roku . 2008 o 16 – čo je takmer 90%-tný nárast).
Počet detí v detských domovoch:
(údaj k 31.12. sledovaného roku, v prípade roku 2011 k 31. augustu)
Rok
Detské domovy

2008
4 188

2009
4 152

2010
4 043

2011
4 265

Počet profesionálnych rodín:
(údaj k 31.12. sledovaného roku, v prípade roku 2011 k 31. augustu)
Rok
Počet profesionálnych rodín (PR)

2008
362

2009
483

2010
563

2011
589

Počet detí v profesionálnych rodinách:
(údaj k 31.12. sledovaného roku, v prípade roku 2011 k 31. augustu)
Rok
Počet detí v PR
Tab. č. 6 – Počet
profesionálnych
Spolu
rodín

2008
598

2009
815

2010
986

2011
1095

v tom
s
1 s
2 s
3 so
4 s 5 a
dieťaťom deťmi
deťmi
deťmi
viac
deťmi

Celkový
počet
profesionálnych
333
150
rodín k 31.12.2008
Celkový
počet
profesionálnych
514
170
rodín k 31.12.2010
Porovnanie 08-2010-% +54,3% +13,3%

139

26

6

12

261

46

15

19

+87,8% +76,1% +125%

+58,3%

