ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na rok 2021

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, na základe priorít schválených Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2021 vypracoval plán vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod 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:

Priorita:
„Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v
rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany zabezpečí chválenú prioritu v zmysle § 11 ods.
3 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK ak orgán SPODaSK pri vykonávaní opatrení podľa
tohto zákona zistí, že dieťa, rodič, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc
z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej
situácii v rodine zapojením mediátora, a to prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré
zabezpečuje Ústredie PSVaR Bratislava.
V zmysle § 93 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK môžu mediáciu vykonávať len
fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu mediátora.

Cieľová skupina:
-

rodiny, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR, odd. SPODaSK z dôvodu riešenia predrozvodovej,
rozvodovej alebo porozvodovej situácie, nezvládajú riešiť problémy v rodine, konflikty
v rodine, prispôsobiť sa novej situácii, prioritne chceme mediáciou riešiť prípady, kedy si
jeden z rodičov podal návrh na striedavú osobnú starostlivosť

Mediačné stretnutia zamerané na eliminovanie konfliktných situácií:
a) v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred začatím
konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania
b) v priebehu procesu úpravy práv a povinností iných blízkych príbuzných (starých rodičov)
k maloletému dieťaťu
c) v priebehu procesov úpravy styku rodiča s dieťaťom, zmeny rozsahu styku rodiča
s dieťaťom
d) v priebehu procesov nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej starostlivosti
pred začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania
e) medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi
Počet rodín, pre ktoré bude priorita realizovaná:
-

cca 10 rodín v závislosti od pridelených finančných prostriedkov a záujmu rodín
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