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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad na rok 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad na základe schválených priorít Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2020 zverejňuje plán vykonávania opatrení pre
svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 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.

Schválené priority na rok 2020:
Priorita č. 1
„Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácii v rodine“
(§ 11 ods. 3 písm. a) 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)
Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:
Schválená priorita bude zabezpečená zapojením fyzickej osoby, ktorá ukončila odbornú
akreditovanú prípravu mediátora v zmysle § 93 ods. 8 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.
Cieľová skupina:
Rodiny s maloletými deťmi evidované na úseku sociálnoprávnej ochrany rodiny, pre ktoré
úrad vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a identifikoval
problém v neschopnosti a v nezáujme rodičov alebo osoby, ktorá sa stará o dieťa riešiť
konflikt v rodine.
Predpokladaný počet maximálne 10 rodín.
Cieľ:
Vytvoriť dohodu, ktorú účastníci mediácie akceptujú a dokážu sa ňou riadiť v budúcnosti,
pripraviť účastníkov mediácie na prijatie dôsledkov ich rozhodnutí a redukcia úzkosti a iných
negatívnych vplyvov konfliktu dosiahnutím konsenzuálneho riešenia s pomocou mediátora.
Zároveň zabezpečiť rýchle a kultivované mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi detí,
rodičmi a deťmi za pomoci mediátora, ktorý vedie sporné strany k tvorbe prijateľnej
mediačnej dohody.

Miesto výkonu opatrení:
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately sa budú vykonávať v otvorenom
prostredí v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Metódy, techniky a postupy:
Mediácia pomáha redukovať prekážky v komunikácii medzi účastníkmi sporu, vytvára
príležitosti na hľadanie a preskúmanie alternatív riešenia, dotýka sa potrieb všetkých
zúčastnených v spore, poskytuje model pre riešenie konfliktov v budúcnosti. Mediácia je
proces pozostávajúci z konkrétnych štádií a obsahujúci súbor techník, ktoré umožňujú
splnenie dôležitých úloh. Je to konečný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky v závislosti
od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie. Sprostredkovaním odborných služieb
mediátora je možné zabezpečiť uľahčenie riešenia rodinných konfliktov, prípadne uľahčenie
priebehu súdneho sporu pre jednotlivých členov rodiny s osobitným zreteľom na záujem
maloletých detí.
Časový rozsah výkonu opatrení:
Od dátumu uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku (od zverejnenia zmluvy
najdlhšie do 30.11.2020)
Spôsob zabezpečenia:
Prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré zabezpečí Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny Bratislava.
Priorita č. 2
„Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v
prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí“
(§ 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)
Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad zabezpečí schválenú prioritu zapojením
akreditovaného subjektu alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax
sociálneho pracovníka a to prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.
Cieľová skupina:

Rodiny s maloletými deťmi evidované na úseku sociálnoprávnej ochrany rodiny, pre ktoré
úrad vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rodiny, z ktorých
boli deti vyňaté a vrátili sa späť do prirodzeného rodinného prostredia, resp. do náhradného
rodinného prostredia, rodiny v rozvodovej/rozchodovej, porozvodovej/porozchodovej situácii
alebo rodiny, kde jeden z rodičov opustil spoločnú domácnosť s dysfunkčnými rodinnými
vzťahmi a nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi členmi rodiny; náhradné rodiny
na uľahčenie adaptácie dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí; rodiny, v ktorých došlo k
zmene situácie v rodine, či k zmene pomerov alebo vzťahov v rodine.
Predpokladaný počet maximálne 15 rodín.

Cieľ:
Pôsobiť na rodiny, ktoré sa nedokážu prispôsobiť novej situácii, nie sú schopné riešiť
problémy, ktoré sa v rodine vyskytnú, nevedia riešiť konflikty v rodine a preto vyžadujú
odbornú pomoc. 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.
Miesto výkonu opatrení:
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately sa budú vykonávať v
prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí v zmysle § 4 ods. 1 písm.
a) a b) 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.
Metódy, techniky a postupy:
Pre dosiahnutie cieľa sa odporúča využívať všetky dostupné metódy, techniky a postupy v
oblasti sociálnej práce, psychologickej, terapeutickej, poradenskej a inej odbornej činnosti.
Posilňovanie rodičovských zručností, posilňovanie pozitívneho správania u dospelých a ich
konania v krízových situáciách, podpora ich hodnotovej orientácie, potláčanie nevhodných
prejavov správania. Posilňovanie schopnosti riešiť situácie v rodine v súvislosti s rozchodom,
eliminácia vťahovania detí do problémov rodičov.
Časový rozsah výkonu opatrení:
Február - marec 2020
Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi, vyhodnotenie a
výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy.
Apríl - november 2020
Samotná realizácia projektu.
December 2020
Ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie projektu.
Spôsob zabezpečenia:
Výzva na podávanie projektov.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad zverejní podrobné podmienky a postup
schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie
projektov vo svojom územnom obvode na webovej stránke úradu www.upsvrpp.sk a na
vývesných úradných tabuliach najneskôr do 30 dní od doručenia rozpočtového opatrenia
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
V Poprade, dňa 26.06.2019
JUDr. Ľubica Pospíšilová
riaditeľka odboru
sociálnych vecí a rodiny

