Cieľ projektu

Časový rámec realizácie projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie štrukturál-

Projekt sa realizuje 20 mesiacov, od januára 2018 do

nych a inovatívnych zmien v zariadeniach sociál-

augusta 2019 na celom území Slovenskej republiky.

noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej
aj „SPODaSK“) a posun v

procese transformácie

a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa a to
najmä podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho

Národný projekt

Podpora
deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti
v zariadeniach

posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom
predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti
prostredníctvom:
rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach SPODaSK
rozvoja celoživotného vzdelávania zamestnancov
centier pre deti a rodiny (ďalej aj „CDR“) a krízových
centier
tvorby odborných tímov a výkonu odborných čin-

Bližšie informácie môžete získať:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

ností

Centrá pre deti a rodiny a krízové centrá

programov a aktivít zameraných na klientov v proce-

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

se deinštitucionalizácie

www.ludskezdroje.gov.sk / www.upsvr.gov.sk

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

aplikácia príručky o transkultúrnom prístupe
podpora osvety, informačných kampaní a výmeny
skúseností s cieľom poskytnúť širšej verejnosti informácie o transformácii a deinštitucionalizácii
evaluácia

Cieľové skupiny projektu

programov a výchovných opatrení vykonávaných
v prirodzenom rodinnom prostredí a zvýšeniu

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vy-

úspešnosti návratu detí do prirodzeného rodinné-

konávajú opatrenia SPODaSK

ho prostredia

subjekty vykonávajúce SPODaSK
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Aktivity projektu
Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledovných podaktivít:
podpora programov a aktivít zameraných na prácu
s dieťaťom a jeho rodinou
práca s dieťaťom a jeho rodinou v profesionálnej rodine a prirodzenom prostredí dieťaťa
tvorba a implementácia programov pre prácu s deťmi umiestnenými v CDR a krízových centrách na základe výchovného opatrenia
aktualizácia a implementácia transformačných plánov CDR a krízových centier

zjednoteniu systému práce s dieťaťom a jeho ro-

Očakávané výsledky projektu
Realizáciou aktivít projektu bude vytvorený priestor
pre kvalitnú, cielenú a komplexnú prácu s dieťaťom
a jeho rodinou v systéme SPODaSK.
Prostredníctvom implementácie projektu prispejeme najmä k:
predchádzaniu nariaďovania ústavnej starostlivosti
zvýšeniu percentuálneho pomeru detí mimo vlastnej
rodiny umiestnených v náhradnom prostredí na komunitnej úrovni k deťom umiestneným v skupinách
zariadení
podpore procesu transformácie a deinštitucionalizácie CDR a krízových centier, čo z pohľadu cieľovej
skupiny – detí, poskytne  priestor pre vytvorenie bezpečného a stáleho prostredia pre dieťa
implementácii Inovatívneho modelu manažmentu
sanácie rodiny v CDR a krízových centrách a tým nárastu počtu detí a rodín zapojených do sanačných

dinou pred a po umiestnení dieťaťa do CDR a krízových centier
zabezpečeniu odbornej starostlivosti deťom, ktorým z hľadiska zdravotného stavu nie je možné
zabezpečiť dlhodobú starostlivosť v prirodzenom
rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí
posilneniu nových legislatívnych opatrení a to najmä výchovných opatrení v CDR a krízových centrách
zefektívneniu programov a aktivít zameraných na
prácu s rodinou dieťaťa
skráteniu priemernej dĺžky pobytu detí umiestnených v CDR a v krízových centrách
aplikácii príručky o transkultúrnom prístupe do
všetkých zariadení CDR a krízových centier, ktoré budú partnermi projektu, čím bude vytvorený
priestor pre individuálnu a cielenú prácu s deťmi
z rôznych prostredí

