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Oznámenie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, na základe priorít schválených Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava vypracoval a zverejňuje

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na rok 2021
pre územný obvod Trenčín a Ilava, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob
organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti
„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“
v zmysle § 89 ods. 4 písm. d) 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 2021:
Priorita č.1:
Opatrenie na zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných
a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3. písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Charakteristika priority:
Priorita je zameraná na aktívnu prácu s rodinou – deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré sa o
dieťa starajú resp. starali, najmä v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom
prostredí. Založená je na spolupráci ÚPSVaR s akreditovaným subjektom (ďalej len AS),
samosprávou, školskými zariadeniami a zariadeniami na výkon rozhodnutí súdu, ak sú v nich
deti umiestnené, poprípade s ďalšími inštitúciami. Realizácia terénnej sociálnej práce v
prirodzenom rodinnom prostredí rodičov a detí v zmysle poskytovania sociálneho a
psychologického poradenstva, metód sociálnej práce a psychologických metód práce
prostredníctvom akreditovaného subjektu ako prevencia vyňatia dieťaťa z rodiny (pôsobenie
AS pred vyňatím). Pôsobenie AS počas umiestnenia dieťaťa na čas nevyhnutný s cieľom
sanácie rodinného prostredia a pôsobenie AS po návrate dieťaťa zo zariadenia na výkon
rozhodnutia súdu.

Cieľ a cieľová skupina: rodiny s maloletými deťmi s identifikovanou mierou ohrozenia.
Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť maloletých detí v prirodzenom rodinnom prostredí,
v prípade vyňatia sanácia rodinného prostredia. Podporovať a posilňovať vzťah medzi deťmi
a biologickou rodinou, podporovať rodičov v plnení ich rodičovských povinností, plnení
funkcií rodiny, posilňovať emocionálne putá medzi členmi v rodine. Zámerom priority je
obnoviť funkčnosť rodiny, ďalej naučiť rodičov alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú
hospodáriť s finančnými prostriedkami, udržiavať osobnú hygienu i hygienu v domácnosti,
podporovať ich v snahe pri hľadaní zamestnania, obnovovať funkčnosť medziľudských
vzťahov, motivovať k poznaniu ľudských hodnôt, výchovné poradenstvo a pod.
Predpokladaný počet detí a rodín: maximálne 10 rodín
Miesto výkonu opatrení SPODaSK: prirodzené rodinné prostredie, otvorené prostredie,
prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení.
Plán zabezpečenia priority: úvodné stretnutie zo strany akreditovaného subjektu za účasti
pracovníkov úradu ako aj rodičov, spojené s predstavením programu priorít, obsahu, cieľa,
zodpovedných osôb, s vysvetlením účelu zapojenia konkrétnych rodín a rodičov do programu,
terénna práca v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, či prostredí utvorenom
a usporiadanom na výkon opatrení s cieľom poskytovania poradenstva, motivácie rodičov
a dieťaťa k dobrovoľnej spolupráci v najlepšom záujme dieťaťa.
Odporúčané metódy a postupy odbornej práce: Pre dosiahnutie tohto cieľa budú
využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy v oblasti sociálnej práce,
psychologickej a inej odbornej činnosti. Prioritou je individuálna sociálna, poradenská,
psychologická práca s rodinou, terénna sociálna práca v prirodzenom rodinnom prostredí a
realizácia prípadových konferencií.
Spôsob zabezpečenia priority:
Výzva na podávanie projektov akreditovanými subjektmi-§ 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.
 február - marec 2021 po poukázaní finančných prostriedkov vyhlási výzvu na
predkladanie projektov
 marec – apríl 2021 výber akreditovaného subjektu s najkvalitnejšou a ekonomicky
najvýhodnejšou ponukou
 apríl 2021 – spracovanie a podpis zmluvy na zabezpečenie potrebných činností –
spolupôsobenie akreditovaného subjektu
 apríl – november 2021 – samotná realizácia projektu akreditovaným subjektom
 do 15. decembra 2021 uzatvorenie a vyúčtovanie projektu
Priorita č.2:
Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií
v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zmysle § 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.
Charakteristika priority:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v súvislosti so zabezpečením opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately eviduje viacerých klientov - rodičov, ktorí
svojou komunikáciou ohrozujú priaznivý vývin maloletých detí. Snahou zamestnancov odd.
SPODaSK je dosiahnuť u rodičov optimálnu komunikáciu a viesť ich k tomu, aby centrom
pozornosti bol iba najlepší záujem maloletého dieťaťa.

V poslednom období zaznamenávame nárast tejto skupiny klientov, ktorá sa nedokáže
dohodnúť na úprave rodičovských práv a povinností, ako aj nárast prípadov konfliktov medzi
rodičmi a deťmi. V mnohých prípadoch je ťažké dosiahnuť prijateľnú intervenciu u všetkých
zúčastnených strán sporu. Doterajšie odborné metódy sociálnej práce, psychologická pomoc
sprostredkovaná cez RPPS nemali vplyv na zlepšenie komunikácie medzi klientmi, preto
danú prioritu považujeme za veľmi dôležitú.
Cieľ a cieľová skupina:
Cieľom opatrenia je rýchle a kultivované mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi detí,
medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a deťmi a eliminovanie napätia
v procesoch úpravy práv a povinností k maloletým deťom a dosiahnuť dohodu ako cieľ
procesu. Očakávame, že zapojenie klientov do procesu mediácie bude mať vplyv na
dosiahnutie optimálnej komunikácie, vzbudí u nich záujem o riešenie podstatných vecí,
ktorým je priaznivý vývin ich maloletých detí a zároveň prevezmú zodpovednosť za
rozhodnutie. Rešpektovanie dohody zamedzí vzniku konfliktných situácií medzi klientmi, čo
negatívne ovplyvňuje priaznivý vývin maloletých detí.
Rodiny, ktoré sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktoré nezvládajú riešiť problémy a spory
v rodine maloletého dieťaťa predovšetkým:
- v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred
začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania
- v priebehu procesu úpravy práv a povinností iných blízkych príbuzných (starých
rodičov) k maloletému dieťaťu
- v priebehu procesov úpravy styku rodiča s dieťaťom, zmeny rozsahu styku rodiča
s dieťaťom
- v priebehu procesov nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej starostlivosti
pred začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania
- medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a dospievajúcimi deťmi
Predpokladaný počet detí a rodín: maximálne 8 rodín.
Plán zabezpečenia priority:
Zapojením fyzických osôb, ktoré ukončili 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.
Prioritu realizovať pre rodiny s deťmi z vlastnej evidencie oddelenia SPODaSK, pre ktoré je
potrebné vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podľa výšky
pridelených finančných prostriedkov.
Spôsob zabezpečenia:
Realizáciou verejného obstarávania Ústredím PSVaR.
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