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Plán  

 
zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej 
kurately podľa  § 73 ods. 2 písm. e) bodu 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  na základe schválených priorít  
na rok 2021.  

 

Schválená priorita na rok 2021  

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program, alebo výchovno-
rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami 
správania, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou alebo pobytovou 
formou za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa 

Odôvodnenie: 
     Z dôvodu každoročného nárastu počtu prípadov maloletých detí, ktoré vykazujú 
výchovné problémy, ktorým prirodzené rodinné, a tiež širšie sociálne prostredie 
nedokáže čeliť, sa vyžaduje zásah prostredníctvom opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. 
    Pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné 
v prvom rade pracovať s rodinou ako celkom za účelom posilňovania rodinného 
systému, podpory vzťahu rodič - dieťa, vzťahu dieťa - širšie sociálne prostredie, a to 
prácou najmä v prirodzenom rodinnom prostredí, spoluprácou so školou, poradenskými 
a inými inštitúciami.  
 
 
Cieľ priority: 
Cieľom priority je odborné pôsobenie na zmiernenie a odstránenie problémového 
správania alebo porúch správania, podpora rozvoja kompetencií a zručností, ktoré môžu 
obmedziť alebo odstrániť negatívne vplyvy na správanie dieťaťa.  Zabezpečenie 
vhodného využitia voľného času detí, ako i zvýšenie podpory a obnovy narušeného 
rodinného prostredia. 
 
Cieľová skupina: 
Cieľovou skupinou je max. 20 detí  vedených v evidencii sociálneho kurátora z dôvodu 
výchovných problémov a porúch správania (páchanie trestnej činnosti, zanedbávanie 
povinnej školskej dochádzky, nerešpektovanie autorít, porušovanie všeobecných noriem 
správania, deti s problémovými vzťahmi s rodičmi a rovesníkmi a pod.) spolu s rodičmi 
alebo osobami, ktoré sa o dieťa osobne starajú z okresu Stropkov a Medzilaborce. 



Miesto výkonu opatrenia: 
- prirodzené rodinné prostredie rodín alebo obvyklé miesto ich pobytu, príp. priestory   
  zabezpečené akreditovaným subjektom.  
 
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 a ďalšie metódy a techniky podľa potrieb. 
 
Spôsob zabezpečenia priority: 
Zabezpečiť akreditovaný subjekt, ktorý bude pri výkone sociálnej práce s dieťaťom , 
rodinou a širším spoločenským prostredím zapájať dieťa v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do sociálnych skupinových programov 
alebo  výchovných skupinových programov vykonávaných ambulantnou formou, 
celodennou formou alebo pobytovou formou, účelom ktorých je najmä odborné 
pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho 
porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských 
návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času 
dieťaťa, s možnosťou účasti rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. 
 
Časový harmonogram: 

 február 2021 – výber vhodných detí,  vypracovanie výzvy na podávanie projektov 
a cenovej ponuky za účelom výberu akreditovaného subjektu 

 marec 2021 - vyhodnotenie predložených projektov a cenových ponúk,  
uzatvorenie zmluvy s akreditovaným subjektom 

 apríl 2021   -  november 2021 – realizácia programu 
 december 2021 – vyhodnotenie priority a finančné vyúčtovanie, písomné 

záverečné správy            
                                                                    

Zabezpečenie priority: prostredníctvom výzvy na podávanie projektov 
akreditovanými subjektmi v súlade so Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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