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PLÁN ZABEZPEČENIA PRIORITY V OBLASTI VYKONÁVANIA OPATRENÍ 
SOCIÁLNOPRÁVNEJ  OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ÚZEMNOM 

OBVODE ÚPSVAR PARTIZÁNSKE PRE ROK 2018 
 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske na základe schválených priorít Ústredím 
práce, sociálnych vecí  a rodiny Bratislava na rok 2018 vypracoval a zverejňuje plán  
a zabezpečenie vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v rámci opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Schválené priority: Priorita č.1.: 
 
Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií 
v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) 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. 
 
FORMA  A  SPÔSOB  ZABEZPEČENIA  PRIORITY 
 
          Mediácia sa bude zabezpečovať prostredníctvom verejného obstarávania. Mediáciu na 
riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, môže v zmysle § 93 
ods. 7  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, vykonávať fyzická osoba, ktorá 
skončila odbornú akreditovanú prípravu mediátora.  
 
 
 
CIEĽ A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY Z REALIZÁCIE PRIORITY 
 
          Cieľom týchto opatrení je zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy  
a uľahčenie riešenia  konfliktných situácií v rodine.  
 
           Očakávame, že zapojenie klientov do procesu mediácie bude mať vplyv na dosiahnutie 
optimálnej  komunikácie, vzbudí u nich záujem o riešenie podstatných vecí, ktorým je  zdravý 
vývin ich maloletých a dospievajúcich detí a zároveň prevezmú zodpovednosť za rozhodnutie. 
Dosiahnutá dohoda medzi klientmi môže predchádzať ďalším podaniam a sťažnostiam klientov na 
sociálnych pracovníkov, na neobjektívne rozhodovanie súdov v prospech niektorého z klientov. 
 
 
Na základe týchto skutočností sa od mediátora očakáva najmä: 
 
realizácia mediácie pre dieťa, rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa zameraná na 
riešenie problémov, sporov a konfliktov v rodine, ktoré nie sú schopní samostatne riešiť, pomoc pri 



obnovení komunikácie, zmiernenie a odstránenie konfliktov medzi rodičmi, osobami, ktoré sa 
osobne starajú o dieťa a deťmi navzájom, 
uzatvorenie dohody o začatí mediácie 
uzatvorenie dohody o mediácii (ak to bude uplatniteľné) ako výsledok úspešnej mediácie 
 
           Rešpektovanie dohody zamedzí vzniku konfliktných situácií medzi klientmi, čo negatívne 
ovplyvňuje zdravý vývin maloletých aj dospievajúcich detí.  
 
V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu mediačnej dohody mediátor vypracuje správu o mediačnom 
procese a jeho riešení, ako podklad do spisovej dokumentácie vedenej na oddelení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
PLÁN  ZABEZPEČENIA 
 
          Zabezpečiť mediátora, ktorý bude vykonávať  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v rodinách v zmysle § 11 ods. 3 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,  formou odbornej metódy mediácie z dôvodu uľahčenia riešenia konfliktných situácií 
v rodine. Mediácia sa bude realizovať v priestoroch, ktoré určí mediátor. 
 

 
CIEĽ  PROGRAMU 
 
Mediátor bude prostredníctvom mediácie riešiť najmä: 
napätie vo vzťahoch klientov a zastavenie konfliktu  
nezhody medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú 
a dospievajúcimi deťmi 
dodržiavanie zásad slušného správania v interpersonálnych vzťahoch 
nasmerovanie k pochopeniu problému a k  spoločnému záujmu, ktorým je dieťa  
motivovanie rodičov k optimálnej komunikácii a vedenie k vyjasneniu problému 
vedenie rodičov k vzájomnému rešpektovaniu, k prijateľnému riešeniu sporu a k uzatvoreniu 
dohody 
 
Mediačnými službami eliminovať napätie v procese úpravy práv a povinností k maloletým deťom a 
vytvorenie dohody ako cieľa procesu. 
 
CIEĽOVÁ  SKUPINA  PROGRAMU 
 
         Cieľovou skupinou sú klienti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, odboru 
sociálnych vecí a rodiny, oddelenia a agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pre 
ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   
Predpokladaný počet: cca 10 rodín, ktorý je determinovaný výškou pridelených finančných 
prostriedkov, ako i záujmom a súhlasom oslovených klientov. 
 
 ČASOVÝ  HARMONOGRAM  REALIZÁCIE  PRIORITY 
 
Mesiac Činnosť 

 
Január  - November 2018 

Realizácia mediačných stretnutí 
Predkladanie uzatvorených dohôd 
Priebežné predkladanie fakturácie mediátorom pre ukončené 
mediačné stretnutia  
 



 
December 2018 

Ukončenie priority spoločným pracovným stretnutím 
Vyhodnotenie efektivity v každom individuálnom  
prípade osobitne 
 

 
Poznámka:      
Zmeny v harmonograme sa môžu vykonať po vzájomnej konzultácii s mediátorom. 
Zmeny je možné vykonať aj v nadväznosti na priebeh verejného obstarávania. 
 
Navrhnutá priorita bude súčasťou vykonávaných opatrení v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Priorita č.2.: 
Výchovný skupinový program a sociálny skupinový program  vykonávaný pre deti 
ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa 
osobne starajú o dieťa § 17 ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z.z. 
 
 
CHARAKTERISTIKA  CIEĽOVEJ  SKUPINY 
 
         Cieľovou skupinou sú maloleté deti a mladiství, z územného obvodu okresov Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou, s problémovým správaním, poruchami správania, sklonmi k záškoláctvu, 
k páchaniu priestupkov a trestnej činnosti, nerešpektujúci autority, z narušených, ohrozených a 
rizikových rodín.  
 
         Maloleté deti a mladiství, ktorí žijú v rodinnom prostredí, kde je ich riadna výchova, zdravý 
fyzický, psychický a sociálny vývin ohrozený alebo narušený, bez rozdielu veku a pohlavia. 
         Deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany na základe plánu sociálnej 
práce s rodinou dieťaťa resp. deti s nariadeným výchovným opatrením, u ktorých sa vykonávajú 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle plánu výkonu výchovného 
opatrenia. 
  
OBSAH , FORMA A SPÔSOB ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA PRIORITY 
 
         Obsahom programu je zapojenie a pôsobenie akreditovaného subjektu zamerané na 
mapovanie potrieb dieťaťa, schopnosti rodičov a ich výchovné kompetencie, príčiny vzniku 
problémových a dieťa ohrozujúcich situácií vyplývajúcich z výchovných aspektov v rodine 
a zároveň odporučiť vhodné postupy a následnú intervenciu pri ďalšej práci s rodinou. 
 
           Vyžaduje sa vykonávať aktivity a odborné intervencie zamerané na podporu, pomoc 
a posilňovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Podporovať zdroje rodiny, motivovať 
k zodpovednému plneniu rodičovských povinností, k plneniu funkcií rodiny, k posilňovaniu 
emocionálnych väzieb medzi členmi rodiny. Systematické odborné intervencie je potrebné zamerať 
na zlepšenie celkovej funkčnosti rodiny prostredníctvom intervencií a opatrení smerujúcich k 
podpore sociálnoekonomického statusu rodiny, podpore a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce, 
edukácii rodičov alebo osôb zodpovedných za výchovu detí v oblasti finančného hospodárenia. 
Podporu, pomoc a odborné poradenstvo je potrebné zamerať i na zlepšenie bytových, 
zdravotných, hygienických a výchovných podmienok rodinného prostredia. Eliminovať ohrozenia 
dieťaťa, podporovať a zlepšovať funkčnosť vzájomných medziľudských vzťahov, motivovať 
k spolupráci a  pomoci pri vzdelávaní a všestrannom rozvoji  dieťaťa.     
 
          Obsahovým cieľom priority je aj  zabezpečenie aktivít, činností a skupinových techník, ktoré 
sú zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, prevenciu kriminality, 



predchádzanie prvého užitia drog, alkoholu, šikanovanie, násilie, hry na zvládanie agresivity, 
asertivity rodičov a detí, s aspektom na hľadanie vlastnej identity, poznanie silných a slabých 
stránok detí, zvládanie strachu a neistôt, pocit spolupatričnosti, práva a povinnosti dieťaťa, podpora 
vytrvalosti, rozvoj sociálnych zručností, drogová prevencia, riešenie konfliktov, multikultúrna 
výchova, získavanie potrebných spoločenských a hygienických návykov, sociálno-psychologické 
zručnosti, empatické prežívanie, vhodné  využívanie voľného času a výchova k zdravému 
životnému štýlu.   
           Jedným z efektívnych spôsobov riešenia problematiky nežiaduceho, problémového alebo  
poruchového správania u detí a mládeže je zameranie sa na spojenie pomoci a práce aj s rodičmi 
detí (systém dieťa-rodič). V rámci toho je možné pod odborným vedením, prostredníctvom rôznych 
techník a  vzájomnej interakcie rodič- dieťa odkryť príčiny problémov, ako i pokúsiť sa riešiť 
jednotlivé negatívne prejavy správania sa u maloletých a mladistvých.  
          V súvislosti s problémovým správaním maloletých detí úzko súvisí aj s problematikou 
závislostí v rodinách, pričom z tohto dôvodu považujeme za vhodné a účelné zapojiť do 
spolupôsobenia pri výkone opatrení aj aktivity zamerané na riešenie fenoménu rôznych foriem 
závislosti.  
          Zároveň je vhodné v rámci širšej prevencie zvýšiť právne vedomie maloletých a mladistvých 
v oblasti protiprávneho konania a pôsobiť na predchádzanie nežiadúcim javom v súvislosti so 
zanedbávaním povinnej školskej dochádzky, s páchaním protispoločenskej, či trestnej činnosti 
s dôrazom na: 

• poskytnutie alebo sprostredkovanie odbornej pomoci a sociálneho poradenstva pri riešení 
problémov porúch správania maloletých a mladistvých 

• sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a jeho správanie, príčin  vzniku 
porúch v správaní a vykonávanie opatrení na  obmedzenie nepriaznivých vplyvov  

• zníženie počtu maloletých a mladistvých s poruchami správania, kde správnym výchovným 
pôsobením možno prispieť k pozitívnej zmene v správaní  a konaní cieľovej skupiny 

• pomoc pri úprave rodinných pomerov, skvalitňovaní a rozvoji efektívnej komunikácie 
medzi rodičmi a deťmi,  

• racionalizáciu trávenia voľného času  u detí a mládeže, získanie potrebných spoločenských 
návykov a sociálnych zručností 

• poskytnutie pomoci rodičom pri riešení výchovných problémov detí upevňovanie vzťahov 
medzi rodičmi a deťmi  

• poskytnutie možnosti spoločne riešiť problémové a konfliktné situácie, vyplývajúce z  
nežiadúceho správania dieťaťa,  

• získanie potrebných  spoločenských návykov a vyššej úrovne hygienických návykov 
u cieľovej skupiny 

• pozdvihnúť záujem o vzdelávanie, zvýšiť záujem rodičov o výchovu a spôsob trávenia 
voľného času detí  

• akreditovaný subjekt zasiela orgánu SPOD a SK  pravidelné mesačné monitorovacie správy 
z výkonu tej časti programu, ktorá sa realizuje v prirodzenom rodinnom prostredí detí 

• akreditovaný subjekt najneskôr do 30 pracovných dní  od ukončenia celého programu  
predloží orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomné záverečné 
správy, kde zhodnotí celý priebeh programu, jeho efektivitu a účelnosť individuálne 
u každého dieťaťa a jeho rodiny s návrhom  odporúčaní  ďalších vhodných postupov pri 
práci deťmi. 

 
        Realizácia výchovného skupinového programu a sociálneho skupinového programu podľa § 
17 ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z.z. sa bude zabezpečovať  prostredníctvom akreditovaného 
subjektu, formou výzvy na podávanie projektov a predloženia cenovej ponuky, zverejnenej na 
internetovej (webovej) stránke ÚPSVaR Partizánske, v zmysle ust. § 73 ods. 5 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. Cieľ a účel programu je možné realizovať ambulantnou, celodennou, 



ako i pobytovou formou. Jednotlivé úlohy a intervencie vyplývajúce z obsahu priority sa budú 
realizovať prostredníctvom organizačného  rozčlenenia programu v období  mesiacov apríl  - 
december 2018. 
 
         Obsah, formy a spôsob zabezpečenia projektu je možné následne upraviť alebo zmeniť len na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom všetky skutočnosti musia byť v zmluve 
uvedené. 
CIEĽ A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY Z REALIZÁCIE  PRIORITY 
 
         Zapojenie a pôsobenie akreditovaného subjektu je potrebné zamerať v úvodnej fáze programu 
na oboznámenie sa anamnézami, charakteristikami a aktuálnou situáciou cieľovej skupiny. Je 
potrebné v rámci vzájomnej kooperácie medzi odd. SPOD a SK, akreditovaným subjektom 
a vybranou cieľovou skupinou programu vytvoriť atmosféru dôvery a spolupráce, motivovať 
rodičov ku kooperácii pri  všestrannom rozvoji  dieťaťa.     
 
          Primárnym cieľom je mapovanie potrieb dieťaťa, schopnosti rodičov a ich výchovných 
kompetencií, odhalenie príčin vzniku problémových a dieťa ohrozujúcich situácií vyplývajúcich 
z výchovných aspektov v rodine. Prostredníctvom jednotlivých opatrení, intervencií a odborných 
postupov je potrebné pracovať s rodinou tak, aby prostredníctvom  obsahového zamerania 
programu boli dosiahnuté pozitívne výsledky pri riešení, zmiernení a odstránení problémov 
v správaní detí.  
           
           Ďalším cieľom a očakávaným výsledkom z realizácie priority je i riešenie, zmiernenie 
a odstránenie problémov pri výkone jednotlivých funkcií rodiny, podpora rodičov pri plnení 
rodičovských povinností, obnovenie a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi členmi rodiny, 
pomoc a edukácia pri riešení finančných problémov, hospodárení s finančnými prostriedkami, 
podpora a motivácia zameraná na zlepšenie bytových, zdravotných a hygienických pomerov 
v domácnosti, podpora a pomoc pri uplatňovaní na sa trhu práce, poskytovanie poradenstva za 
účelom riadnej výchovy a starostlivosti o deti so zameraním na elimináciu ohrozenia dieťaťa,  
rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských návykov a zabezpečenie vhodného 
využitia voľného času detí, ako i zvýšenie podpory pri úprave narušeného  a rizikového rodinného 
prostredia. 
 
          O jednotlivých zistených skutočnostiach, realizovaných opatreniach a intervenciách 
v rodinách je potrebné i za účelom vzájomnej spolupráce pravidelne informovať sociálneho 
pracovníka oddelenia SPOD a SK  prostredníctvom priebežných monitorovacích správ.  
           Zároveň je potrebné v závere realizácie projektu zhodnotiť výsledky práce  a odporučiť 
vhodné postupy a následnú intervenciu pri ďalšej práci s rodinou. 
 
METÓDY, TECHNIKY A POSTUPY ZABEZPEČENIA PRIORITY 
 
           Realizácia projektu priorít sa bude zabezpečovať  prostredníctvom výzvy  na podávanie 
projektov akreditovaných subjektov. 
 
 Za účelom realizácie výchovného skupinového a sociálneho skupinového programu  
vykonávaného pre deti ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou za účasti rodičov 
alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa  je potrebné široké spektrum inštitucionálnej – 
odbornej pomoc a vzájomnej kooperácie jednotlivých subjektov, ktoré môžu prispieť i k naplneniu 
cieľov a očakávaných výsledkov programu.  
 
Metódy, techniky, formy a postupy programu:  
 



             V tejto súvislosti sa požaduje zabezpečiť všetky dostupné metódy, techniky a prístupy  
v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej, terapeutickej  a inej odbornej činnosti ako 
napr. individuálna sociálna, poradenská a psychologická práca s dieťaťom a jeho rodinou, odborný 
výkon sociálnej práce, odborná psychologická pomoc, sociálne poradenstvo  

-9- 
individuálnou alebo skupinovou formou, sebapoznanie, pozorovanie, nácvik sebadisciplíny, 
motivácia, zvládanie stresu, zvládanie konfliktov, individuálne rozhovory a iné.   
 
Miesto výkonu programu:  
 
            Projekt  programu sa skladá z práce s cieľovou skupinou v jednotlivých prostrediach 
v zmysle § 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa zoznamu účastníkov z evidencie oddelenia SPOD 
a SK ÚPSVaR Partizánske a pracoviska Bánovce nad Bebravou. Program je možné ho realizovať 
ambulantnou, celodennou ako i pobytovou formou. 
 
PLÁN  ZABEZPEČENIA  PRIORITY / ZAMERANIE   A  ICH IMPLEMENTÁCIA 
 
        Pre realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately je potrebné 
podrobné vypracovanie plánu zabezpečenia priority s uvedeným materiálnych, organizačných 
a priestorových podmienok predkladaného programu. 
 
Časový a termínový rozsah výkonu opatrenia: 
           
          Program výchovného skupinového a sociálneho skupinového programu  vykonávaného 
pre deti ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou za účasti rodičov alebo osôb, 
ktoré sa  
osobne starajú o dieťa je potrebné realizovať v cieľovou skupinou v jednotlivých prostrediach 
prostredníctvom organizačného rozčlenenia programu v období od mája 2018 do novembra 2018. 
 
Ciele a úlohy programu budú  rozčlenené do nasledovných častí: 
časť A: realizácia 4-och 1-dňových stretnutí s cieľovou skupinou programu.  
             Prvé dve stretnutia sú charakterizované ako vstupné a úvodné, slúžiace na oboznámenie sa 
akreditovaného subjektu s cieľovou skupinou, vysvetlenie a predstavenie programu cieľovej 
skupine za účelom  vytvorenia atmosféry dôvery a vzájomnej kooperácie. Jedno stretnutie sa 
uskutoční samostatne pre cieľovú skupinu z  okresu Partizánske a jedno stretnutie samostatne pre 
cieľovú skupinu s okresu Bánovce nad Bebravou. Dĺžka stretnutia cca 5 hodín na 1 stretnutie. 
 
             Druhé dve stretnutia sú charakterizované ako výstupné a slúžiace na zhodnotenie priebehu, 
obsahu a dosiahnutých cieľov programu, kde zároveň akreditovaný subjekt uvedie aj ďalšie 
prognózy a odporúčania v prípade potreby  realizácie výkonu ďalších opatrení v rodine. Jedno 
stretnutie sa uskutoční samostatne pre cieľovú skupinu z  okresu Partizánske a jedno stretnutie 
samostatne pre cieľovú skupinu s okresu Bánovce nad Bebravou. Dĺžka stretnutia cca 5 hodín na 1 
stretnutie. 
 
časť B: realizácia výkonu jednotlivých opatrení a odborných intervencií prostredníctvom terénnej 
sociálnej práce realizovanej najmä v  prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom alebo 
otvorenom  prostredí  pre cieľovú skupinu v počte max. 12 rodín.  
 
Časť C: realizácia výchovného skupinového a sociálneho skupinového programu celodennou 
pobytovou formou prostredníctvom 3-och víkendových pobytov (od piatku do nedele) v období 



mesiacov júl a august 2018 pre cieľovú skupinu v počte max. 14 detí + ich rodičia alebo osoby, 
ktoré sa osobne starajú o dieťa  pri max. počte osôb 28.  
 
V rámci vykonávania uvedeného opatrenia a zabezpečenia programu priority je potrebné, aby 
akreditovaný subjekt zabezpečil: 
Miesto realizácie priority 

• časť A: 4 stretnutia 1x do mesiaca s dĺžkou trvania cca 5 hod. 
• časť B: výkon terénnej sociálnej práce v prirodzenom rodinno prostredí, doprava 

a personálne zabezpečenia za účelom realizácie  
• časť C: počas 3 víkendov ubytovanie na 2 noci/ 3 dni.  

Stravu pre časť C: plná penzia t.j. strava 5x denne + pitný režim       
Dopravu pri výkone práce s cieľovou skupinou za účelom jej realizácie vo všetkých prostrediach 
a miestach výkonu programu   
Pedagogický dozor a odborných pracovníkov, ktorí prostredníctvom  jednotlivých techník a metód 
práce zabezpečia realizáciu a naplnenie cieľov priority 
Úrazové poistenie a zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti (kurz rýchlej pomoci aspoň 
u jedného člena zabezpečujúceho realizáciu aktivity) 
Zabezpečenie po materiálno-technickej stránke (doprava na miesto výkonu, pomôcky, kancelárske 
potreby, športové potreby a pod.) 
 
        Pre realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately je potrebné 
podrobné vypracovanie plánu zabezpečenia priority s uvedeným materiálnych, organizačných 
a priestorových podmienok predkladaného programu. 
 
Forma výkonu programu: odborná sociálna práca, odborná psychologická pomoc, diagnostika, 
pozorovanie, sociálne poradenstvo individuálnou (ambulantnou) alebo skupinovou formou 
v jednotlivých prostrediach výkonu programu. 
 
Spôsob spolupráce a komunikácie s akreditovaným subjektom:  
 
ÚPSVaR Partizánske poskytne vybranému akreditovanému subjektu základné anamnestické údaje 
o cieľovej skupine programu, zoznam účastníkov, ich adresy pobytu a prípadne telefonické 
kontakty.  Pracovník SPOD a SK vypracuje pred začiatkom programu anamnézu rodiny s určením 
cieľa, ku ktorému je potrebné prostredníctvom spolupráce s akreditovaným subjektom a samotného 
programu dopracovať. Zároveň uvedie v anamnéze svoje meno a kontaktné údaje. Akreditovaný 
subjekt spolupracuje a spolupôsobí pri realizácií a výkone opatrení SPOD a SK  podľa plánu 
sociálnej práce s rodinou dieťaťa.  Akreditovaný subjekt priebežne poskytuje informácie  na 
požiadanie pracovníka SPOD a SK. Z  „B“ časti  programu t.j výkonu terénnej sociálnej práce s 
rodinami akreditovaný subjekt pravidelne mesačne vypracováva písomné monitorovacie správy z 
výkonu svojej činnosti na každú rodinu samostatne a doručuje ich úradu vždy do 10-teho dňa 
nasledujúceho mesiaca.  
Priebežná vzájomná komunikácia osobným a písomným kontaktom s pracovníkmi oddelenia 
SPOD a SK, telefonicky, e-mailom,  poštou alebo faxom . 
 
Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu:   
 
            Akreditovaný subjekt vypracováva pravidelné mesačné monitorovacie správy z priebehu 
výkonu „časti B“ programu a podľa potreby poskytuje priebežne informácie pracovníkovi SPOD 
a SK za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa.  
 

            Akreditovaný subjekt vypracuje po skončení časového a termínového rozsahu programu 
písomné záverečné správy o priebehu vykonávania programu, zistených skutočnostiach, pričom 



zhodnotí z hľadiska obsahu programu  i dosiahnutie stanovených cieľov. Zároveň uvedie prognózu, 
návrhy resp. odporúčania na výkon opatrení,  ktoré je v prípadne potreby nevyhnutné  v rodine 
ďalej realizovať. 
 
ČASOVÝ  HARMONOGRAM  REALIZÁCIE  PRIORITY 
 
Mesiac Činnosť 
Január – Február  2018  Vypracovanie podmienok a výzvy na predloženie cenovej 

ponuky za účelom výberu akreditovaného subjektu, ktorý bude 
prioritu zabezpečovať a realizovať 

Marec 2018  Vyhodnotenie cenových ponúk a podpis zmluvy s vybraným 
akreditovaným subjektom, príprava spisových dokumentácií 
detí, oslovenie rodičov detí, administrácia. 

Apríl - Máj  2018 Realizácia časti A – 1 dňové stretnutie 1x v mesiaci s dĺžkou 
trvania cca 5 hodín pre určenú cieľovú skupinu 
Začiatok realizácie časti B + monitorovacie správy AS 

 
Jún  2018 

 
Priebeh realizácie časti B + monitorovacie správy AS 

Júl – August 2018  Realizácia časti B + monitorovacie správy AS 
Realizácia časti C – víkendové pobyty 

Október a November 2018 Realizácia časti B + monitorovacie správy AS  
Realizácia časti A – 1 dňové stretnutie 1x v mesiaci s dĺžkou 
trvania cca 5 hodín 
 

December 2018 Vyhodnotenie priority písomnými záverečnými správami. 
Finančné vyúčtovanie  

Pozn. zmeny v harmonograme je možné uskutočniť po vzájomnej dohode s akreditovaným subjektom 
 
 
 
 
Vypracoval:          Mgr. Tomáš Pápay                        Schválil:       Mgr. Iveta Duchoňová 
                       vedúci oddelenia SPOD a SK                        riaditeľka OSVaR, ÚPSVaR Partizánske 
 
 
 
 
V Partizánskom 28.06.2017 


