
 
 

 

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov v zmysle § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 

305/2005  Z. z.  o  sociálnoprávnej ochrane  detí   a  sociálnej kuratele  a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov ( ďalej len „zákon č.305/2005 Z.z.“ )  na základe priorít schválených 

podľa § 89, odseku 1, písm. c)   „zákona 305/2005 Z.z.“  vypracoval na rok 2021 

 

                                                                  P l á n 

 

vykonávania    opatrení  sociálnoprávnej    ochrany  detí   a   sociálnej   kurately   podľa 

§  73  ods.  4   a ods. 5   „ zákona  č. 305 / 2005  Z. z.“, ktorého súčasťou sú aj podmienky 

a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania týchto opatrení prostredníctvom 

akreditovaného subjektu a  sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax 

sociálneho pracovníka na rok 2021 

 

 

Priority v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválené na rok 

2021 

 

 

1. Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom 

prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí -  11 ods.3, písm. b/, bod 1 zák. č. 

305/2005 Z.z. 

 

Cieľ  

Cieľom  opatrenia je  intervenčne pôsobiť na  rodiny, ktoré  sa  nedokážu  prispôsobiť novým 

situáciám v  ich rodine, nedokážu ich sami riešiť, a preto vyžadujú odbornú pomoc pri riešení 

konfliktov v rodine a pri riešení iných špecifických problémov. Cieľovou skupinou sú rodičia, 

deti a fyzické osoby, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu. 

 

Cieľová skupina 

Dôvodom  realizácie tohto opatrenia  je narastajúci počet nových zložitých a komplikovaných  

situácií v rodinách,  ktorým sa rodiny nevedia prispôsobiť a nedokážu, resp. ich nechcú riešiť.  

vyžaduje  to  intenzívnu odbornú  pomoc, ktorú  im z  hľadiska  nedostatočného personálneho  

obsadenia,  materiálno – technického zabezpečenia a časového priestoru  ÚPSVaR  nedokáže  

poskytnúť. 

Týmto opatrením  SPODaSK   plánujeme   prostredníctvom  akreditovaných    subjektov    alebo   

sociálnych   pracovníkov   vykonávajúcich  samostatnú  prax  sociálneho  pracovníka   riešiť  

prispôsobenie sa novej  situácii cca 15 rodín, v ktorých došlo k novej situácii a nevedia 

sa novej  situácii  prispôsobiť, resp.  ju  riešiť.   

                           

Spôsob zabezpečenia priority                

Prioritu   ÚPSVaR    Bardejov  zabezpečí  prostredníctvom akreditovaného subjektu 

alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho   samostatnú prax  sociálneho pracovníka.                                  

                              

Organizačné zabezpečenie priority 

Výber subjektu, ktorý realizuje prioritu, sa bude realizoval formou výzvy na podávanie 

projektov. 
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2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný 

ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou za účasti rodičov 

alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú -  § 17 ods. 4. zák. č. 305/2005 Z.z. 

 

Cieľ   

Dôvodom realizácie tohto opatrenia je narastajúci počet rodín, v ktorých  rodičia zanedbávajú 

starostlivosť o maloleté deti, hlavne ich výchovu, vzdelávanie, získavanie potrebných 

sociálnych zručností a spoločenských návykov, čo môže ohroziť alebo narušiť priaznivý 

fyzický, psychický a sociálny vývin dieťaťa .  

Cieľom opatrenia je intervenčne pôsobiť na rodičov, aby prestali zanedbávať starostlivosť o  

maloleté deti  a viesť rodičov a deti  k  získavaniu potrebných  spoločenských  návykov,  

rozvoju  sociálnych  zručností,   hygienických   návykov, k plneniu školských povinnosti 

a k vhodnému využívaniu voľného  času. 

                          

Cieľová skupina 

Cieľovou skupinou budú rodiny,  v ktorých  rodičia zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti, čo 

môže ohroziť alebo narušiť priaznivý fyzický, psychický a sociálny vývin dieťaťa alebo viesť 

až k vyňatiu dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia a jeho umiestneniu v zariadeniach 

na VRS. Predpokladaný počet detí, ktoré  chceme riešiť  v  rámci tejto  priority je cca 15 –  20  

za  účasti  ich   rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o deti. 

                                                                                    

Spôsob zabezpečenia priority:                

 Prioritu ÚPSVaR Bardejov zabezpečí prostredníctvom akreditovaného subjektu 

alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho   samostatnú prax  sociálneho pracovníka.                                  

                              

Organizačné zabezpečenie priority: 

Výber subjektu, ktorý realizuje prioritu, sa bude realizoval formou výzvy na podávanie 

projektov. 
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