
                   
 

                   ÚRAD  PRÁCE  SOCIÁLNYCH  VECÍ  A RODINY LUČENEC 
                                                    F. Lehára č. 18,  984 01  Lučenec 

Plán vykonávania opatrení SPODaSK 

na rok 2020 

        pre územný obvod  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

V súlade so  zákonom číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Lučenec  zverejňuje na základe schválených priorít na rok 2020 „Plán vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  na kalendárny rok 2020“ pre územný 

obvod  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec. 

Priorita č. 1 

 Názov priority: 

„Výchovný skupinový program alebo  sociálny skupinový program sprostredkovaný orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   vykonávaný ambulantnou formou, 

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

starajú o dieťa.“ 

Priorita sa realizuje v zmysle ustanovenia § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

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

predpisov. 

Cieľ programu: 

Cieľ programu je zameraný na odborné pôsobenie a odstránenie alebo zmiernenie problémov 

v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, zameraním 

hlavne  na spoluprácu so školou, a na zabezpečenie efektívneho využitia voľného času 

dieťaťa, realizácia aktivít na predchádzanie prvého užitia drog, nácvik  zručností 

v komunikácii, smerujúci k  zlepšeniu vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi a širším 

sociálnym prostredím, nácvik sociálnych zručností a hygienických návykov,   vykonávaný 

priamo v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí maloletých detí a otvorenom 

prostredí uskutočňovaný metódami a technikami sociálnej práce (individuálnej, skupinovej).  

Cieľová skupina:  

10 rodín, cca 15 maloletých detí alebo mladistvých, ktorí sú evidovaní v registri sociálnej 

kurately (páchanie trestnej činnosti, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, 

nerešpektovanie autorít, porušovanie všeobecných noriem správania, deti s problémovými 

vzťahmi s rodičmi a rovesníkmi a pod.)  s možnosťou účasti rodičov alebo osoby, ktorá sa 

stará o dieťa . 

 

 



                   
 

Odôvodnenie: 

V súčasnosti sú deti vo vyššej  miere  ohrozené  rôznymi sociálno-patologickými javmi, čo sa 

prejavuje aj postupným nárastom počtu detí s poruchami správania, ktoré sa so svojím správaním 

dostávajú do rozporu so sociálnymi normami, alebo dokonca so zákonom.  

Miesto výkonu opatrenia: 

Prirodzené rodinné prostredie dieťaťa alebo náhradné rodinné prostredie, skupinové aktivity 

a účasť na výchovnom alebo sociálnom programe s pobytovou formou. Program je možné 

realizovať ambulantnou, celodennou ako i pobytovou formou. 

Metódy a formy práce: 

Odborná sociálna práca, psychologické a sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca, 

individuálna a skupinová práca, konzultácie, rozhovory, anamnéza, diagnostika a analýza 

rodinného prostredia, individuálny intervenčný plán, rodinná mediácia, sieťovanie, nácvik 

sociálnych zručností, relaxačné techniky, hranie rolí, modelové metódy, pracovná terapia, 

ďalšie metódy a techniky podľa potrieb. 

Plán zabezpečenia: 

Zabezpečiť akreditovaný subjekt alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú 

prax sociálneho pracovníka,  ktorý bude vykonávať  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately spôsobom vyhlásenia výzvy na podávanie projektov. 

Časový harmonogram výkonu opatrení: 

- máj 2020 až november 2020  

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré  vykonávajú činnosti v zmysle zákona NR SR č. 

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

niektorých zákonov  ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR SR na vybrané činnosti 

SPODaSK, resp. povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.  
                                                                                                          

   Ing. Zoltán Szabó 

                                                                                                                        riaditeľ úradu 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Martina Melicherová 

ÚPSVaR Lučenec 

odbor sociálnych vecí a rodiny 

oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

F. Lehára 18 

984 01 Lučenec 

tel. kontakt : 047/2440600, e-mail: martina.melicherova@upsvr.gov.sk 

mailto:martina.melicherova@upsvr.gov.sk

