
Cieľ projektu: 
je podpora procesu deinštitucionalizácie náhradnej 
starostlivosti resp. prechodu z inštitucionálnej na ko-
munitnú starostlivosť realizovaná prostredníctvom 
podpory:

a) rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately,

b) rozvoja celoživotného vzdelávania zamestnancov oddelení 
Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

c) tvorby odborných tímov a výkonu odborných činností,

d) programov a aktivít zameraných na klientov v procese 
deinšti tucionalizácie.

Aktivity projektu: 
Hlavnou aktivitou projektu je Podpora práce s rodinou, 
realizuje sa prostredníctvom dvoch podaktivít:

1.1. Podpory rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej och-
rany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania vy-
ňatia dieťaťa z rodiny a sanácie rodiny. 

1.2. Podpory náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Cieľové skupiny projektu: 
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vyko-

návajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  
kurately,

• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, zamestnanci vykonávajúci politiky 
a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj 
v neverejnom sektore.

Bližšie informácie môžete získať:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

www.employment.gov.sk  /  www.esf.gov.sk 
www.ludskezdroje.gov.sk  /  www.upsvar.sk

Očakávaný prínos projektu: 
Realizácia projektu prispeje k rozvoju a profesionalizá-
cii sociálnej práce a výkonu psychologických činností 
s klien tom v jeho prirodzenom ako aj náhradnom rodin-
nom prostredí.

Časový rámec projektu: 

Projekt sa realizuje 37 mesiacov,  
od 12/2015 do 12/2018.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Národný projekt

Podpora 
deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti



Každý z nás niekedy prežíva v živote obdobia, kedy potrebuje 
pomoc a podporu druhých - a v takýchto náročných situáci-
ách Vám ponúkame našu pomoc. Naším cieľom je pomôcť 
Vám nájsť silu zmeniť to, čo zmeniť môžete a vyrovnať sa 
s tým, čo sa zmeniť nedá. Sme tu na to, aby sme s Vami po 
ceste života kráčali určitý čas, aby sme Vám ponúkli podporu 
a pochopenie... a to všetko s cieľom, aby ste čím skôr mohli 
hrdo kráčať svojim životom sami.

Podpora Náhradnej  
rodinnej starostlivosti  
(pestúnskej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostli-
vosti, poručníctva)

Ponúkame pomoc  
a podporu pri problémoch:

• s prispôsobením sa novému rodinnému prostrediu

• v komunikácii medzi rodičom a dieťaťom

• so smerovaním výchovy, nastavením pravidiel a ich dodržia-
vaní

• s prežívaním a zvládaním záťažových situácii

•  s obnovou vzťahov s biologickými rodičmi

•  s riešením akejkoľvek nepriaznivej rodinnej situácie a rieše-
ním problémov, ktoré prináša každodenný život náhradnej 
rodiny

Podpora práce s rodinou

Ponúkame pomoc  
a podporu pri problémoch:

• so smerovaním výchovy,  nastavením pravidiel a ich dodr-
žiavaní

• so zvládaním učiva, nastavením efektívnejšej a pravidelnej-
šej prípravy na vyučovanie

• pri starostlivosti o deti posilnením rodičovských zručností

• s hospodárením s financiami, starostlivosťou o fungovanie 
domácnosti

• s hľadaním možností efektívneho trávenia voľného času 
detí

• s riešením akejkoľvek nepriaznivej rodinnej situácie a rieše-
ním problémov, ktoré prináša každodenný život

Kto:
• psychológovia  
• sociálni pracovníci


