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Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu  
v rámci Operačného programu Zamestnanosť  
a sociálna inklúzia sa realizoval Národný projekt 
XXIV-2 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionál-
nych rodičov.

Projekt bol realizovaný Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí  
a rodiny v regiónoch Západné, Stredné a Východné 
Slovensko, t.j. na celom území Slovenska. 

Národným projektom sa realizovala podpora,  
ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z.z.  
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ku-
ratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.

CieĽ ProJeKtu
Cieľom projektu bol rozvoj profesionálnych rodín, 
vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie 
náhradnej starostlivosti.

šPeCiFiCKÉ Ciele
• zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionál-

nom rodičovstve a zvýšenie záujmu o zamest-
nanie profesionálnych rodičov

• zabezpečenie prípravy na profesionálne 
vykonávanie náhradnej starostlivosti

• skvalitnenie výkonu a zvýšenie udržateľnosti 
profesionálneho rodičovstva

• zvýšenie počtu profesionálnych rodičov

CieĽovÉ sKuPinY
Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia  
v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverej-
nom sektore
• fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať 

profesionálne rodičovstvo (t.j. osoba stanovená 
zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov)

• zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rod-
iny (t.j. zamestnanci oddelení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a zamestnanci 
referátu poradensko-psychologických služieb) 



realiZÁCia ProJeKtu Z ČasovÉHo HĽaDisKa

Dĺžka realizácie aktivít projektu 36 mesiacov

názov aktivity Začiatok realizácie aktivity ukončenie realizácie aktivity

Propagácia profesionálneho rodičovstva 12/2008 09/2011

Zabezpečenie prípravy  
na profesionálne rodičovstvo 12/2008 11/2011

Vzdelávanie zamestnancov  
detských domovov 01/2009 11/2011

Odborné vzdelávanie a starostlivosť  
o profesionálnych rodičov 02/2009 11/2011

Medzinárodná spolupráca
(iba v rámci SR s výnimkou BSK) 03/2009 08/2011

Riadenie projektu 12/2008 11/2011

Publicita a informovanosť 12/2008 11/2011

HoDnotY MerateĽnÝCH uKaZovateĽov v BsK 

Typ Názov Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutá  
hodnota

vý
sl

ed
ok

Počet novovytvorených  
pracovných miest osoba 61 65

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených ženami osoba 55 57

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi osoba 6 8

Počet školených osôb osoba 36 128

* Uvedený stav je k 15.9.2011.

• štatutárni zástupcovia detského domova a za-
mestnanci detského domova (t.j. riaditelia, 
psychológovia a sociálni pracovníci)

realiZovanÉ aKtivitY ProJeKtu
• propagácia profesionálneho rodičovstva
• zabezpečenie prípravy na profesionálne vyko-

návanie náhradnej starostlivosti

• vzdelávanie zamestnancov detských domovov
• odborné vzdelávanie a starostlivosť o profe-

sionálnych rodičov medzinárodná spolupráca  
(iba v rámci SR s výnimkou BSK)

• riadenie projektu
• publicita a informovanosť



HoDnotY MerateĽnÝCH uKaZovateĽov v sr mimo BsK

Typ Názov Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutá  
hodnota

vý
sl

ed
ok

Počet novovytvorených  
pracovných miest osoba 440 430

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených ženami osoba 396 353

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi osoba 44 77

Počet školených osôb osoba 283 785

* Uvedený stav je k 15.9.2011.

Národný projekt bol pripravovaný v roku 2008  
v situácii, kedy pred zriaďovateľmi detských do-
movov stála neľahká úloha zabezpečiť zaraďovanie 
detí do 3 rokov veku len do profesionálnych rodín 
a vytvoriť na to v detských domovoch podmienky. 
Detské domovy na tento účel nedostali žiadne 
navýšenie počtu miest pre profesionálnych rodičov. 
Miesta pre nových profesionálnych rodičov, ktorých 
bolo potrebné vyhľadať, pripraviť a prijať do 

zamestnania, bolo potrebné vytvoriť len zmenou 
organizačných štruktúr v detských domovoch, 
prehodnocovaním opodstatnenosti obslužného per-
sonálu a rušením samostatných skupín v prospech 
získavania pracovných úväzkov pre profesionálnych 
rodičov. V tom čase bol počet detí v profesionál-
nych rodinách 460 a počet profesionálnych rodičov  
284 a viaceré regióny zápasili s nezáujmom o túto 
profesiu.

aKtivita 1 
Propagácia profesionálneho rodičovstva

informačno-propagačný materiál (rok 2009)
• letáky 20 000 ks
• plagáty 4000 ks 
• brožúry 6000 ks

reklamné spoty v tv (2) (rok 2009)

reklamné spoty – rozhlas (2) (rok 2009)

informačné stretnutia vo všetkých krajoch sr (40) (rok 2009 / 2010)

aktivita 1: ProPagÁCia ProFesionÁlneHo roDiČovstva

Pred začatím realizácie národného projektu 
všeobecné znalosti o tomto povolaní boli nízke, 
rovnako ako záujem vykonávať ho. Verejnosť 
počas realizácie projektu prejavovala vyšší 
záujem o informácie týkajúce sa profesionál-
neho vykonávania náhradnej starostlivosti ako aj  
o povolanie profesionálneho rodiča. Dôkazom 
účelnej propagácie profesionálneho rodičovstva je 
nárast počtu záujemcov o profesionálne rodičovstvo 

informujúcich sa na možnosti zamestnania ako 
profesionálny rodič na úradoch PSVR a detských 
domovoch, nárast počtu záujemcov o prípravu 
na profesionálne rodičovstvo (332 pripravených 
úradmi PSVR v r. 2009, 520 pripravených úradmi 
v r. 2010) a v konečnom dôsledku aj nárast počtu 
nových profesionálnych rodičov zamestnaných  
v detských domovoch od začatia realizácie národ-
ného projektu.



v rámci tejto aktivity boli pre úrady Psvr  
a detské domovy nakúpené notebooky:
1. Pre úrady Psvr – na účely prípravy na profe-

sionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 
v rodinách (46 notebookov)

2. Pre profesionálnych rodičov „nových“ do-
siahnutých počas realizácie tohto národ-
ného projektu – spolu (440 notebookov) 

Notebooky pre profesionálnych rodičov boli 
zakúpené ako potrebný pracovný nástroj na 
uľahčenie a zefektívnenie práce profesionál-
nych rodičov, najmä na účely participácie na 
tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti 
dieťaťa, vyhodnocovania plánu výchovnej práce 
s dieťaťom, uľahčenie komunikácie s detským 
domovom.

aKtivita 2 
Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

inovatívne a efektívne metódy prípravy vykonávanej úradmi Psvr 
• Zostavenie lektorského tímu

• Vzdelávanie členov tímu 
• Tvorba inovatívnych a efektívnych metód lektorským tímom

vÝstuP: program prípravy

Zabezpečenie prípravy na úradoch Psvr (199 účastníkov) – pracovné stretnutia 
• 5 dňové (II.-III./2010)
• 3 dňové (V.-VI./2010) 

• 3 dňové (II. polrok 2010)

vÝstuP: publikácia

aktivita 2: ZaBeZPeČenie PríPravY na ProFesionÁlne 
vYKonÁvanie nÁHraDneJ starostlivosti

Účelom tejto aktivity bolo skvalitniť prípravu 
vykonávanú na úradoch podľa zákona č. 305/2005 
Z. z. formou inovatívnych a efektívnych metód  
a zabezpečiť tak udržateľnosť kvality prípravy na 
profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 
vykonávanej úradmi PSVR aj po skončení realizácie 
projektu. 

V rámci tejto aktivity bol v roku 2009 vytvorený 
program prípravy na profesionálne vykonávanie 
náhradnej starostlivosti, obohatený o inovatívne  
a efektívne metódy prípravy, najmä zážitkového 
charakteru. V roku 2010 boli s programom obozná-
mené všetky úrady PSVR a detské domovy. 

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov  
o profesionálne vykonávanie náhradnej sta-
rostlivosti pripravených úradmi PSVR, narasta-
júci počet profesionálnych rodičov zamestnaných 
v systéme detských domovov počas realizácie 
národného projektu bola počas realizácie NP XXIV 
prehodnotená potreba realizovať aktivitu Príprava 
záujemcov na profesionálne vykonávanie náhrad-
nej starostlivosti pre 300 osôb dodávateľsky.

Okrem tlačovej propagácie prostredníctvom 
letákov, plagátov a brožúr zverejnených na 
úradoch PSVR, obecných a mestských úradoch, 
poštách a odvysielaných rozhlasových a televíznych 
spotov bol v rámci národného projektu v každom 
kraji vytvorený priestor aj na opakované in-
teraktívne stretnutia, a to najmä pre tých, 
ktorí uvažovali o profesionálnom rodičovstve.  
V každom kraji sa od októbra 2009 do februára 

2010 uskutočnilo 5 informačných stretnutí, na 
ktorých bolo možné získať informácie, a to for-
mou rozhovorov s odborníkmi na tému náhradnej 
starostlivosti, čo prispelo ku kreovaniu záujmu 
o túto profesiu. Priemerný počet účastníkov na 
týchto stretnutiach bol 15 - 20. Všeobecne možno 
konštatovať, že propagácia profesionálneho 
rodičovstva splnila účel.



aKtivita 3 
vzdelávanie zamestnancov detských domovov

Manažérske zručnosti pre riaditeľov 
(X.-XI.2009 – 84 riaditeľov)

výber zamestnancov pre riaditeľov a psychológov 
(I.-III.2010 – 164 účastníkov)

vedenie a motivácia zamestnancov pre riaditeľov, psychológov a sociálnych pracovníkov 
(III.-VI.2010 – 238 účastníkov)

Batérie psychologických testov pre detské domovy

Kamery pre detské domovy

aKtivita 4 
odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov

tematické a odborné semináre pre profesionálnych rodičov 
(X. 2009 – VI. 2010 – 64 seminárov, 954 zúčastnených profesionálnych rodičov)

supervízia pre profesionálnych rodičov

aktivita 3: vZDelÁvanie ZaMestnanCov DetsKÝCH DoMovov

aktivita 4: oDBornÉ vZDelÁvanie a starostlivosť 
o ProFesionÁlnYCH roDiČov

V rámci tejto aktivity boli plánované aktivity 
zrealizované v roku 2009 a v roku 2010.

Pre cieľovú skupinu profesionálnych rodičov za 
účelom ich podpory, vzdelávania a rozvoja profesi-
jnej kompetencie sa v jednotlivých krajoch v čase 
od októbra 2009 do júna 2010 uskutočnilo spolu 
64 tematických odborných seminárov na vybrané 
odborné témy, napr. vzťahová väzba, výchovné 
prístupy, týrané dieťa a pod. 

Profesionálnym rodičom bola v rámci tohto pro-
jektu umožnená skupinová supervízia ako jedna  
z možností ako minimalizovať negatívne prežívanie 
špecifickej práce a skvalitňovať svoje profesionálne 
zručnosti. Realizácia aktivity začala v roku 2010  
a trvala do augusta 2011. 

V rámci tejto aktivity bol v roku 2011 zabezpečený 
nákup batérii psychologických testov pre detské 
domovy ktoré budú slúžiť na zistenie osobnostných 
predpokladov na výkon profesionálneho rodičovstva 
pri prijímaní do zamestnania za účelom vhodného 
zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny. 

Pre všetky detské domovy – partnerov NP XXIV 
boli zakúpené kamery na skvalitnenie vybavenia 
detských domovov za účelom dokumentovania 
života dieťaťa prostredníctvom obrazových  
a zvukových záznamov, ktoré tvoria súčasť spisovej 
dokumentácie každého dieťaťa, sú súčasťou jeho 
životnej histórie a slúžia aj pre účely sprostredko-
vania náhradnej rodinnej starostlivosti pre dieťa.



aktivita 5: eMPiriCKÝ a soCiologiCKÝ vÝsKuM ústavneJ 
starostlivosti v ProFesionÁlnYCH roDinÁCH
Empirický a sociologický výskum ústavnej 
starostlivosti v profesionálnych rodinách bol 
prehodnotený vzhľadom na zrušenie verejného 
obstarávania na výber dodávateľa uvedenej 
aktivity a nezrealizoval sa pre krátkosť času na 

nové verejné obstarávania s predpokladom, že sa  
o túto aktivitu bude Ústredie PSVR usilovať  
v novom plánovanom národnom projekte zame-
ranom na deinštitucionalizáciu náhradnej sta-
rostlivosti.



aktivita 6: MeDZinÁroDnÁ sPoluPrÁCa
Cieľom tejto spolupráce bolo nadviazanie 
kontaktov, výmena skúseností, získanie 
nových podnetov a zvýšenie účinnosti pod-
pory zamestnávania profesionálnych rodičov v SR  
s nasledovnými členskými krajinami EÚ: Švédsko, 
Rakúsko, Veľká Británia a Poľsko.

V rámci tejto aktivity boli v roku 2009 a 2010 zre-
alizované dve zahraničné pracovné cesty do Poľska 
a Rakúska. V roku 2011 sa uskutočnila pracovná 
návšteva inštitúcie Childrens Services v Newcastle 
vo Veľkej Británie a v auguste zahraničná 
pracovná cesta v Stockholme vo Švédsku. 

Účelom medzinárodnej spolupráce bolo oboznámiť 
sa so systémom náhradnej starostlivosti vo vy-
braných členských krajinách EÚ, získať poznatky 
a skúsenosti z oblasti starostlivosti o deti bez 
rodičovskej starostlivosti a inšpiratívne skúsenosti 
využiť v praxi so zameraním na podporu rozvoja 
profesionálnych rodín. Súčasťou medzinárodnej 
spolupráce počas zahraničných pracovných ciest 
bola aj odborná garancia prezentácie celoslo-
venského systému náhradnej starostlivosti na 
Slovensku s osobitným zameraním na inštitút 
profesionálnych rodín.

aKtivita 6
Medzinárodná spolupráca

Zahraničné pracovné cesty:

December 2009 – Poľsko 
Február 2010 – Rakúsko 

Júl 2011 – Newcastle, Veľká Británia 
August 2011 – Stockholm, Švédsko



FotoDoKuMentÁCia Z realiZÁCie  
aKtivít nÁroDnÉHo ProJeKtu





vÝvoJ PoČtu ProFesionÁlnYCH roDín  
a Detí uMiestnenÝCH v ProFesionÁlnYCH 
roDinÁCH v štÁtnYCH a neštÁtnYCH 
DetsKÝCH DoMovoCH

 
 

Ku koncu roka 2010 bolo v profesionálnych 
rodinách 23 % zo všetkých detí umiestnených  
v detských domovoch, kým v roku 2009 to bolo 19 % 
a v roku 2008 14 %.

Efektom realizácie NP XXIV je:
1. Zvýšenie informovanosti verejnosti o pro-

fesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu  
o profesionálne rodičovstvo

2. Zvýšenie počtu záujemcov o profesionálne 
rodičovstvo, ktorí absolvovali prípravu na PR na 
úradoch PSVR

 a) V roku 2009: 332
 b) V roku 2010: 520

3. Zvýšenie počtu profesionálnych rodín a pro- 
fesionálnych rodičov zamestnaných v detských 
domovoch

4. Zvýšenie počtu detí umiestnených v profesionál-
nych rodinách.

Počet skupín v detských domovoch, počet profesionálnych rodičov, počet profesionálnych 
rodín a počet detí a mladých dospelých v profesionálnych rodinách.

Detské domovy 
– zmeny 

organizačných 
štruktúr

Počet skupín
Počet 

profesionálnych 
rodičov

Počet 
profesionálnych 

rodín

Počet detí a 
mladých dospelých 
v profesionálnych 

rodinách

K 31.12.2008 475 362 333 598 detí a 24 MD

K 31.12.2009 463 483 437 815 detí a 31 MD

K 31.12.2010 448 562 492 942 detí a 35 MD

K 31.8.2011 588 1095

rok
Pomer počtu detí v profesionálnych 

rodinách k celkovému počtu detí 
umiestnených v detských domovoch 

2008 14 %

2009 19 %

2010 23 %

PoMer Detí v Pr v DetsKÝCH DoMovoCH



ČerPanie FinanČnÝCH  
ProstrieDKov nP XXiv-2 v BsK

ČerPanie FinanČnÝCH  
ProstrieDKov na JeDnotlivÉ aKtivitY  
nP XXiv-2 v BsK K 31.8.2011

 Celkový rozpočet projektu NP XXIV-2 v BSK: 277 576,46 eur
 K 31.8.2011 vyčerpaných: 175 033,79 eur

názov aktivity Plánovaný stav skutočný stav % čerpania

Propagácia  
profesionálneho rodičovstva 65 516,49 59 191,84 90,35

Zabezpečenie prípravy  
na profesionálne rodičovstvo 33 003,27 20 586,90 62,38

Vzdelávanie zamestnancov  
detských domovov 100 420,29 61 833,86 61,58

odborné vzdelávanie a starostlivosť  
o profesionálnych rodičov 59 743,79 19 419,52 32,50

empirický sociologický výskum ústavnej 
starostlivosti v profesionálnych rodinách 1 659,70 0,00 0,00

riadenie projektu 12 253,83 10 532,60 85,95

Publicita a informovanosť 4 979,09 3 469,07 69,67

spolu 277 576,46 175 033,79 63,06

čerpanie

zostatok



ČerPanie FinanČnÝCH ProstrieDKov  
nP XXiv-2 v sr MiMo BsK

ČerPanie FinanČnÝCH ProstrieDKov  
na JeDnotlivÉ aKtivitY nP XXiv-2  
v sr MiMo BsK K 31.8.2011

 Celkový rozpočet projektu NP XXIV-2 v SR mimo BSK: 2 008 042,65 eur
 K 31.8.2011 vyčerpaných: 1 333 785,54 eur

čerpanie

zostatok

názov aktivity Plánovaný stav skutočný stav % čerpania

Propagácia  
profesionálneho rodičovstva 476 540,21 420 235,31 88,18

Zabezpečenie prípravy  
na profesionálne rodičovstvo 219 112,66 181 662,69 82,91

Vzdelávanie zamestnancov  
detských domovov 783 193,84 489 081,19 62,45

odborné vzdelávanie a starostlivosť  
o profesionálnych rodičov 368 498,88 138 484,42 37,58

empirický sociologický výskum ústavnej 
starostlivosti v profesionálnych rodinách 14 937,26 0,00 0,00

Medzinárodná spolupráca
(iba v rámci sr s výnimkou BsK) 16 596,95 2 801,51 16,88

riadenie projektu 84 351,06 70 388,45 83,45

Publicita a informovanosť 44 811,79 31 131,97 69,47

spolu 2 008 042,65 1 333 785,54 66,42





ústredie práce, sociálnych vecí  
a rodiny slovenskej republiky
sekcia projektového riadenia

špitálska 8
812 67 Bratislava
www.upsvar.sk

www.employment.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk


