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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

Spišská Nová Ves na rok 2022 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na základe schválenej priority  

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2022, vypracoval plán 

vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona číslo 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania 

opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu a vývesných 

úradných tabuliach jednotlivých pracovísk v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a Krompachoch do 

30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava.    

 

Schválená priorita na rok 2022:  

 

„Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný 

ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo 

osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú.“   

 

Cieľom programu je 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 užitia 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 detí, a pri nutnosti spolupráce s inštitúciami, 

ktoré s deťmi alebo rodinou pracujú.    

       

 Cieľová skupina: maximálne 30 detí vo veku 8-16 rokov, ktoré sú evidované na oddelení 

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

osobne starajú. Ide o deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, ktoré sa dopustili 

prečinu alebo činnosti inak trestnej, u ktorých sa prejavujú problémy v správaní a to hlavne 

v škole, vo vzťahu k rodičom, iným deťom a ostatným plnoletým fyzickým osobám.        

Forma realizácie opatrení:  individuálna a skupinová práca, terénna sociálna práca, 

poradenstvo.   

 



Miesto výkonu práce: prirodzené rodinné prostredie dieťaťa a rodín alebo obvyklé miesto 

ich pobytu a priestory zabezpečené akreditovaným subjektom alebo sociálnym pracovníkom 

vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka. 

Metódy a formy práce: odborná sociálna práca, psychologické a sociálne poradenstvo 

a pomoc, individuálna a skupinová práca (napr. posilňovanie pozitívneho správania a konania 

klientov, povzbudzovanie, hranie rolí, pozorovanie, branstorming, rozhovory, sebapoznanie, 

sprevádzanie, nácvik sebadisciplíny a prosociálneho správania, potláčanie nevhodných 

prejavov správania ako je agresivita,  resp. afekt, zážitkové a voľnočasové aktivity).  

Časový harmonogram:   

- výber detí  a  rodín  pre  účasť  na  programe, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového   

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty a sociálnych pracovníkov vykonávajúcich  

  samostatnú prax sociálneho pracovníka, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového  

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

- realizácia programu, termín: od podpísania zmluvy do 30.11.2022, 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom alebo sociálnym  

  pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka do 15.12.2022.   

      

 

 

              

 

PhDr. Tatiana Melikantová 

                                  riaditeľka      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


