
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na rok 2017 pre územný obvod ÚPSVaR Zvolen  
 

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele) orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predkladá na 

základe schválených priorít na rok 2016 plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 pre územný obvod ÚPSVaR Zvolen: 

 

Priorita I 

Názov priority: 

Výchovný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami 

správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,  vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou.  

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: 

Prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov akreditovaným subjektom. 

Cieľ priority:  

Cieľom výchovno skupinového programu je odstránenie alebo zmiernenie problémov 

v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania. Programy budú zamerané na identifikáciu 

a riešenie príčin vzniku problémových situácií, tréning sociálnych a komunikačných  

zručností  u detí  s problémovým správaním a s poruchami správania, získanie potrebných 

spoločenských návykov a hygienických návykov. Programy budú zamerané aj na 

prevenciu látkových závislostí (alkohol, tabak, drogy) a nelátkových závislostí (počítače, 

internet, patologické hráčstvo). Pobytové programy  budú zamerané na poskytnutie 

alternatív trávenia voľného času s odporúčaním východísk pri ďalšej práci s dieťaťom a 

rodinou. 

Cieľová skupina: 
 
Program je zameraný na skupinu detí vo veku 7 - 15 rokov s problémovým správaním, 

alebo s poruchami správania, ktoré pochádzajú z málo podnetných rodinných prostredí. 

Zapojenie rodičov alebo osôb, ktoré sa o maloleté deti osobne starajú, v rámci 

ambulantných foriem programu.  

 

Miesto výkonu opatrení: 

   

Akreditovaný subjekt bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v mieste bydliska detí ambulantnou, celodennou formou. Opatrenia budú 

realizované aj víkendovými pobytmi a prázdninovým 7-dňovým pobytom. Odvoz a dovoz 

detí bude zabezpečovať akreditovaný subjekt z miesta bydliska detí. 

 



Bližší popis výkonu opatrení: 

Program, formou tvorivých, športových a relaxačných aktivít, má byť zameraný na rozvoj 

sociálnych zručností, na získanie kladných, veku primeraných komunikačných zručností, 

na zlepšenie prejavu voči rovesníkom i autoritám, na zvládanie riešenia bežných denných 

konfliktov. Program formou skupinových či individuálnych sedení s psychológom má 

v deťoch rozvíjať primerané pozitívne správanie v skupine, podporovať skupinovú 

spolupatričnosť a následné zapájanie sa do rovesníckych socializovaných skupín. Program 

má byť zameraný na „vzorové“ trávenie voľného času, ktoré vedie deti k zodpovednosti 

pri výbere vhodných mimoškolských aktivít. 

Predpokladaný časový rozsah výkonu opatrenia: 

Predpokladaný termín zahájenia: máj 2017 

Predpokladaný termín skončenia: november 2017 
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