
UPSVaR Banská Štiavnica  

Názov priority 

Výchovný skupinový 

program alebo sociálny 

skupinový program pre 

deti s problémovým 

správaním alebo s 

poruchami správania, u 

ktorých sa vykonávajú 

opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

kurately,  vykonávaný 

ambulantnou formou, 

celodennou formou alebo 

pobytovou formou, za 

účasti rodičov alebo osôb, 

ktoré sa o dieťa osobne 

starajú 
 

Väzba na zákon č. 305/2005 Z.z.(uvedie sa § podľa zákona) 
§17 

Počet detí zapojených do priority  15-20 

Obdobie trvania realizácie priority  rok 2017 

Zapojenie akreditovaného subjektu (uvedie sa áno/nie).  

áno  

Spôsob výberu akreditovaného subjektu Výzva na podávanie projektov 

Predpokladané finančné prostriedky -   

Anotácia priority:  

 

Cieľom  programu je  tréning sociálnych a komunikačných zručností u detí s poruchami správania a deti 

s problémovým správaním so zreteľom na osobnostnú zložku ale aj štruktúru sociálneho prostredia v ktorom 

deti žijú, poskytnutie alternatív trávenia voľného času. Popri uvedených cieľoch by mal program  obsahovať 

aj  aktivity   spojené s predchádzaním  prvého užitia drog. 

 

 



Názov priority 

Opatrenia na zabezpečenie 

vykonania odborných 

metód na prispôsobenie sa 

novej situácii v 

prirodzenom rodinnom 

prostredí alebo 

náhradnom rodinnom 

prostredí 
 

Cieľová skupina:   

Deti a rodičia detí 

umiestnených v zariadeniach 

na výkon rozhodnutia súdu (v 

krízových strediskách, 

detských domovoch, 

resocializačných strediskách, 

reedukačných centrách) 

Obdobie trvania realizácie priority  rok 2017 

Zapojenie akreditovaného subjektu (uvedie sa áno/nie).  áno  

Spôsob výberu akreditovaného subjektu Výzva na podávanie projektov 

Predpokladané finančné prostriedky -   

 
Anotácia priority: 

 
Cieľom programu  je podpora a pomoc pri prispôsobení sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí 

alebo v náhradnom rodinnom prostredí zameraná na  deti a fyzické osoby spoločnej domácnosti, ktoré sa 

nachádzajú v období významnej  zmeny sociálnej situácie v rodine, a ktoré potrebujú pomoc z dôvodu, že 

nie sú schopní riešiť problémy v rodine, resp. potrebujú podporu z dôvodu uľahčenia adaptácie na  novú 

sociálnu  situáciu. (Uľahčenie adaptácie  dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí, adaptácia dieťaťa na 

rozvodovú a porozvodovú situáciu, prispôsobenie sa novej situácii v rodine v prípade vyňatia dieťaťa zo 

starostlivosti rodičov a pod... ).  

Účelom realizovaného opatrenia je predchádzanie negatívnym vplyvom ohrozujúcim fungovanie rodiny 

a zdravého sociálneho, psychického a fyzického vývinu dieťaťa. 
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