
PODPROGRAM JE ZAMERANÝ NA VYKONÁVANÍ OPATRENÍ PODĽA § 44a ods. 1 - POSKYTOVANIE 
ALEBO ZABEZEPEČENIE POSYKTNUTIE INÉHO ODBORNÉHO PORADENSTVA - § 73 ods. 6 písm. d)  

Cieľ  Poskytnutie pomoci náhradnému rodičovi pri bezpodmienečnom 
prijatí dieťaťa, jeho biologickej rodiny a pôvodu, a pri budovaní 
pozitívnej identity dieťaťa v náhradnej rodine. 

Cieľová skupina - náhradní rodičia 

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

vypracovanie odporúčania pre 
dieťa/rodiča/osobu, ktorá sa osobne 
stará o dieťa pre uvedený program) 

- rodina s dieťaťom v NS, ktoré má problém s identitou a 
adaptáciou na novú situáciu, potrebuje pomoc a podporu 
pri obnove vzťahu s biologickou rodinou, pri riešení 
výchovných alebo rodinných problémov a vyrovnávaní sa 
so stratou 

Kontraindikácie - závažné psychiatrické diagnózy náhradného rodiča/rodičov 
vyžadujúce v danom čase intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť alebo dlhodobú ústavnú liečbu v 
zdravotníckom zariadení 

- správanie náhradného rodiča/rodičov priamo ohrozujúce 
život alebo zdravie zamestnancov centra 

Bloky Blok 1 Pomoc  náhradnými  rodičom pri adaptácii dieťaťa na nové 
rodinné prostredie 

- pomoc a podpora pri upevňovaní vzťahu medzi náhradným 
rodičom a dieťaťom 

- pomoc pri zvládaní náhradnej starostlivosti a jej vplyvu na 
rodinný systém 

- pomoc pri riešení problémov s výchovou (voľba 
výchovných štýlov, nastavovanie pravidiel atď.) 
 

Blok 2 Poskytovanie psychologického poradenstva náhradným 
rodičom 

- sprevádzanie a podpora novovzniknutých vzťahoch, 
odborná pomoc  v prípade vzniknutých problémov 
(stabilizácia prežívania, podpora hľadania nových riešení 
apod.) 

- identifikácia dynamiky rodinného systému – komunikačné 
štýly, atmosféra v rodine, výchovné metódy, spôsob 
riešenia konfliktov 

- sprevádzanie pri vytváraní vzťahov dieťaťa s náhradnou 
rodinou, jej jednotlivými členmi, širšou rodinou a okolím 
 

Blok 3 Sprevádzanie náhradného rodiča pri vytváraní/obnove 
vzťahov medzi dieťaťom a biologickou rodinou 

- zhodnotenie silných a slabých stránok náhradnej rodiny pri 
obnove vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou 

- pomoc pri vyladení vzťahov medzi náhradnými 
a biologickými rodičmi a dieťaťom 

- podpora identity dieťaťa (kultúrna, etnická, náboženská 
identita apod.) a kontinuity jeho životnej histórie  

 
 
Blok 4 Uľahčenie riešenia výchovných alebo rodinných problémov 
v náhradnej rodine 

- identifikácia skutočných príčin problémov, práca na 



explorácii problému, hľadaní možných riešení 
- podpora očakávanej zmeny v správaní dieťaťa (pomoc pri 

pochopení minulej traumy detí), voľba vhodného 
výchovného štýlu pri danom dieťati 

 
Blok 5 Psychologické poradenstvo náhradnému rodičovi pri 
pomoci dieťaťu vyrovnať sa so stratou  

- pomoc pri spracovaní straty – strata vzťahov v rodine 
(úmrtie v rodine v biologickej rodine i náhradnej rodine) 

- spoznanie osobnej histórie záťaží a strát dieťaťa 
a porozumenie jeho spôsobom vyrovnávania sa 
s prežívanými emóciami 

Zhrnutie Podprogram je  zameraný na podporu rodičovstva náhradných 
rodičov, pomoc pri voľbe vhodného výchovného prístupu 
k danému dieťaťu a celkovému prehĺbeniu vzťahov v rodine 
a budovania identity. 

Druh práce individuálna / skupinová 
 (V podprograme je uvedené akými druhmi práce, t.z či individuálne alebo 
skupinovo, je možné daný podprogram realizovať. Samozrejme je možné 
prispôsobiť druh práce pre dieťaťa a jeho rodinu aj inak, ako je uvedené.) 

Forma práce ambulantná/ terénna 
 (V podprograme je uvedené akou formou práce, t.z či ambulantnou a/alebo 
terénnou, je možné daný podprogram realizovať. Samozrejme je možné 
prispôsobiť formu práce pre dieťaťa a jeho rodinu aj inak, ako je uvedené.) 

Trvanie max.  60 hod.  
(Podprogram obsahuje odporúčanú MAXIMÁLNU dĺžku ich trvania, t.z , že 
v závislosti od potreby dieťaťa a jeho rodiny môže výkon opatrení trvať aj menej, je 
to na dohode všetkých zúčastnených strán.) 

Kto realizuje 
 

psychológ 
(Pri podprograme je uvedená profesia zamestnanca, u ktorej predpokladáme 
hlavné ťažisko práce v danom podprograme. Samozrejme, ak je to pre dieťaťa 
a jeho rodinu potrebné a účelné, môžu sa k jednotlivým témam prizvať i iní 
odborníci, napr. psychológ/sociálny pracovník.) 

Odborník má právo robiť korekciu blokov, tém a metód podľa potrieb klientov. 

 


