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Návrh priorít na rok 2020 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, odbor sociálnych vecí a rodiny Vám 

v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 a v zmysle § 89 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 predkladá návrh priorít na rok 2020 v oblasti vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod Levice. 

 

 

Navrhovaná priorita č. 1: 

Podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 1 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 : 

„Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom 

rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí.” 

 

Odôvodnenie navrhovanej priority:  

Dôvodom realizácie navrhnutého opatrenia je počet dysfunkčných rodín vyžadujúcich 

intenzívnu odbornú pomoc, ktorú z hľadiska nedostatočného personálneho obsadenia, materiálno-

technického zabezpečenia a časového priestoru nie je v možnostiach úradu poskytnúť a zabezpečiť. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné do výkonu opatrenia zapojiť akreditovaný subjekt. 

 

Cieľ navrhovanej priority : 

Cieľom  opatrenia je poskytnutie odbornej pomoci rodinám na prispôsobenie sa novej 

situácií, ktorú si nedokážu sami vyriešiť a vyžadujú odbornú pomoc pri rozvoji sociálnych 

a rodičovských zručností, pri riešení konfliktov v rodine a ako aj pri riešení špecifických 

problémov. Cieľom opatrenia je výkon opatrení zameraných na zabezpečenie vykonávania 

odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácií v prirodzenom rodinnom prostredí 

a v náhradnom rodinnom prostredí v prípadoch, ak bolo dieťa vyňaté zo starostlivosti rodičov 

a vrátilo sa späť do pôvodnej rodiny, na uľahčenie adaptácie dieťaťa v náhradnom rodinnom 

prostredí, ako aj v rodinách s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi jej členmi pred 

rozvodom/rozchodom, v procese rozvodu/rozchodu a po rozvode/rozchode. Cieľom opatrenia je 

podpora primárnej, sekundárnej a párovej väzby, adaptácia na proces zmeny u detí a dospelých, 

podpora empatie vo vzťahu k potrebám a prežívaniu detí a rodičov v tejto životnej situácií. 

 

Cieľová skupina : 

Cieľovou skupinou sú napr. rodiny, kde bolo mal. dieťa vyňaté zo starostlivosti rodičov 

a vrátilo sa späť do pôvodnej rodiny, rodiny, kde bolo mal. dieťa zverené do náhradného rodinného 

prostredia za účelom uľahčenia adaptácie dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí, ako aj rodiny 

s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi jej členmi pred rozvodom/rozchodom, 

v procese rozvodu/rozchodu a po rozvode/rozchode. Počet zapojených rodín cca 15 – podľa 

aktuálnej potreby ÚPSVaR Levice. 

 

Metódy, techniky a postupy :  

Všetky dostupné metódy, techniky a postupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, 

terapeutickej, poradenskej a  inej odbornej činnosti, metódy rodinných a prípadových konferencií. 

Prioritnou je individuálna sociálna, poradenská a psychologická práca s rodinou. 



 

Miesto výkonu opatrení SPODaSK : 

Opatrenia SPODaSK sa budú vykonávať v prirodzenom rodinnom prostredí alebo 

v náhradnom rodinnom prostredí. 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia : 

Prostredníctvom výzvy na podávanie projektov. 

 

 

 

 

 


