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Plán vykonávania opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 

územný obvod Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok na rok 2019 

      

          Na základe schválených priorít, v súlade so zákonom  č. 61/2008 Z.z. ktorým sa 

mení a dopĺňa Zákon  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej  ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol vypracovaný 

nasledovný plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 

rok 2019                 . 

Schválené priority: 

 

1. „Výchovný skupinový program alebo sociálny program pre deti s problémovým 

správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, 

celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa 

o dieťa osobne starajú“. /akreditovaný subjekt/ 

 

Cieľ programu:  
Odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho 

porúch správania,  na rozvoj sociálnych zručností detí a ich rodičov cez zážitkové aktivity, 

ktoré vedú k odbúraniu sociálnej izolácie (spoločenské návyky, hygienické návyky, 

komunikačné zručnosti, sebapoznávanie, stimulácia sociálneho učenia, zníženie 

protiprávneho správania  a na predchádzanie prvého užívania návykových látok) a na 

zabezpečenie vhodného aktívneho využitia voľného času dieťaťa. Rodičov podporovať pri 

vedení detí, rozvíjať rodičovskú zodpovednosť a rodičovské zručnosti pri zvládaní 

problémového správania sa  detí.  

 

Cieľová skupina: 

Maximálne  24 detí vo veku od 7 do 16 rokov, ktoré sú evidované na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich rodičia alebo osoby, ktoré sa o dieťa 

osobne starajú. 

 

Metódy, techniky a postupy, ktorými by sa mal zabezpečiť cieľ programu:  

Odborná sociálna práca, psychologické poradenstvo a pomoc, individuálna a skupinová práca 

(napr. zážitkové a voľnočasové aktivity, posilňovanie pozitívneho správania a konania 

klientov, povzbudzovanie, hranie rolí, rozhovory, nácvik sebadisciplíny, pozorovanie, 

sebapoznanie, sprevádzanie). 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: Navrhovanú prioritu Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Kežmarok zabezpečí prostredníctvom výzvy na podávanie projektov akreditovanými 

subjektmi 

 

 



Predpokladaný časový rozsah opatrenia:  od účinnosti zmluvy s akreditovaným subjektom 

do 30.11.2019 

 

2. „Zabezpečenie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí.“ /akreditovaný subjekt/ 

 

Cieľ programu:  
Odborné pôsobenie na rodiny, ktoré sa nedokážu prispôsobiť novým situáciám v ich rodine, 

nedokážu ich sami riešiť a preto vyžadujú odbornú pomoc pri rozvoji sociálnych 

a rodičovských zručností, pri riešení konfliktov v rodine a pri riešení ich špecifických 

problémov.   

 

Cieľová skupina: 

Maximálne 15 rodín, ktoré sú evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok. 

 

Metódy, techniky a postupy, ktorými by sa mal zabezpečiť cieľ programu:  

Odborná sociálna práca, psychologické poradenstvo a pomoc, individuálna a skupinová práca 

(napr. posilňovanie pozitívneho správania a konania klientov, rozhovory, sebapoznanie, 

nácvik konštruktívnej komunikácie, osobnostné zdroje a riešenie konfliktov, zvládanie stresu, 

záťažových situácii, zmien). 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: Navrhovanú prioritu Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Kežmarok zabezpečí prostredníctvom výzvy na podávanie projektov akreditovanými 

subjektmi 

 

 

Predpokladaný časový rozsah opatrenia:  od účinnosti zmluvy s akreditovaným subjektom 

do 30.11.2019 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny zverejní podrobné podmienky a postup schvaľovania 

projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení (schválených priorít) vo svojom územnom 

obvode, t.j. výzvu na predkladanie projektov na web. Stránke úradu: www.upsvrkk.sk a na 

vývesných úradných tabuliach najneskôr do 30 dní od doručenia rozpočtového opatrenia 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. 

 

 

V Kežmarku: 22.06.2019 

 

                                                                                                Mgr. Janka Bartošová 

                                                                    riaditeľka odboru SVaR 
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