
Cieľ projektu

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli-
vosti, osobitne zvýšenie dostupnosti odbornej pomo-
ci a skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnopráv-
nej ochrany detí a  sociálnej kurately („SPOD a  SK“) 
pre dieťa a rodinu.

Aktivity projektu

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivi-
ty „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou“, ktorá 
sa člení na:
• Podporu koordinácie práce s rodinou;
• Podporu dostupnosti a  profesionality ambulantnej 

a/alebo terénnej formy práce v  centrách pre deti 
a  rodiny - „centrum“ (aktivita vykonávaná v  spolu-
práci s partnermi);

• Podporu odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine vyko-
návanej v centre pobytovou formou na základe doho-
dy (aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi);

• Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom 
v centre na základe súdneho rozhodnutia a jeho ro-
dine (aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi);

• Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilostí odbor-
ných zamestnancov/zamestnankýň v  oblasti práce 
s dieťaťom a jeho rodinou.

Cieľové skupiny projektu

• deti, plnoleté fyzické osoby a  rodiny, pre ktoré sa 
vykonávajú opatrenia SPOD a SK;

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v ob-
lasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverej-
nom sektore; 

• subjekty vykonávajúce opatrenia SPOD a SK.

Časový rámec projektu 

Projekt sa realizuje 50 mesiacov (od 11/2018 – 12/2022).

Miesto realizácie projektu

V rámci celého územia Slovenskej republiky.
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„Ak sa vo Vašom živote nakopili ťažkosti, Vy 
ste skúšali možné i nemožné a nedarí sa Vám 
prekonať tieto bariéry, ponúkame Vám po-
moc, aby sa Vaše „klbká problémov“ mohli 
začať rozmotávať, a  aby ste mohli pomaly 
opäť začať pociťovať radosť zo života.“ 

Ponúkame pomoc a podporu  
deťom  a rodinám, v ktorých

• nastali také zmeny, ktoré vedú k potrebe nastavenia 
nového spôsobu fungovania a pomoci pri zosúlaďo-
vaní potrieb jednotlivých členov;

• existuje potreba pomôcť rodičom pri starostlivosti 
o  deti tak, aby mohli byť dostatočne napĺňané ich 
potreby;

• sa  objavujú problémy pri ich výchove detí v rodine, 
škole alebo rovesníckych skupinách;

• nastávajú zmeny súvisiace s rozpadom vzťahu rodi-
čov a je potrebná pomoc deťom a rodičom pri zvlá-
daní tejto novej rodinnej situácie;

• vznikajú ťažkosti  súvisiace s  výkonom náhradnej 
starostlivosti a je potrebná pomoc a podpora.

Ponúkame pomoc a podporu 
deťom  a rodinám, ktoré sa

dostali do ťažkostí do takej miery, že deti museli byť 
na nejaký čas umiestnené do centra pre deti a rodiny 
alebo sa rodičia rozhodli využiť možnosť intenzívnejšej 
práce s dieťaťom a jeho rodinou formou dobrovoľného 
pobytu pre dieťa, prípadne pre dieťa spolu s rodičom 
v centre pre deti a rodiny. 

Naša pomoc a podpora je:
• zameraná na poskytnutie komplexnej odbornej 

pomoci dieťaťu a  jeho rodine s  cieľom umožniť 
a uľahčiť dieťaťu návrat do jeho rodinného pros-
tredia;

• realizovaná v centrách pre deti a rodiny.

Pomoc a  podporu poskytujú psychológovia, sociálni 
pracovníci, špeciálni pedagógovia a  liečební pedagó-
govia.

Našu pomoc realizujeme v centrách pre deti a rodiny, ako 
aj na referátoch poradensko-psychologických služieb na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomoc a podpo-
ru poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci a asisten-
ti sociálnej práce.


