
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca 
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca 

                                           

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca vypracoval a zverejňuje na základe schválených 

Priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

                                                          

plán vykonávania opatrení na rok 2019 

pre svoj územný obvod okresu Čadca, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob 

organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení v oblasti 

 

„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ 

 

v zmysle § 73.ods. 2 písmena e)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.  

                          

1. P r i o r i t a                                                                                           

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 podľa § 17 ods. 4 zákona č. 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Cieľ:  

Program je určený pre deti s problémovým správaním zo sociálne znevýhodneného 

a málo podnetného rodinného prostredia, u ktorých sa vykonávajú opatrenia 

SPODaSK. Podpora a pomoc je určená pre deti, rodičov alebo osoby, ktoré sa o deti 

osobne starajú. Cieľom je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie 

problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych 

zručností, spoločenských návykov a na zabezpečenie  vhodného využitia voľného času 

dieťaťa.  

 

          Spôsob zabezpečenia: výzva na podávanie projektov 

           

2. P r i o r i t a 

Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí podľa 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



 

 

C i e ľ: 

Pomoc a podpora deťom, rodičom alebo osobám, ktoré sa o dieťa osobne starajú z dôvodu, že 

nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine a prispôsobiť sa novej situácii 

v rodine.  Cieľom je pôsobiť v rodine a obnoviť resp. rozvíjať rodičovské zručnosti.            

 

Spôsob zabezpečenia: výzva na podávanie projektov 

 

 

 

 

 

 

V Čadci,  29.06.2018                                                           PhDr. Monika Halvoníková 

                                                                                              vedúca oddelenia SPODaSK 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


