
PODPROGRAM ZAMERANÝ NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA MLADÉMU DOSPELÉMU 
PO UKONČENÍ NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI - § 73 ods. 6 písm. e) 

Cieľ  Poskytnutie odbornej pomoci a podpory mladému dospelému pri 
zaraďovaní sa do bežného života prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti vo vybraných oblastiach a posilňovaním sociálnych 
zručností potrebných pre aktívny pracovný, rodinný a osobný život. 

Cieľová skupina Mladí dospelí po ukončení náhradnej starostlivosti 

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

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

- mladý dospelý, ktorý ukončil náhradnú starostlivosť a má 
záujem zlepšiť svoje sociálne zručnosti potrebné pre  
začlenenie sa do spoločnosti  

Kontraindikácie - závažné psychiatrické diagnózy mladého dospelého 
vyžadujúce v danom čase intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť alebo dlhodobú ústavnú liečbu v 
zdravotníckom zariadení 

- správanie mladého dospelého priamo ohrozujúce život 
alebo zdravie zamestnancov centra 

Bloky Blok 1 Poskytnutie odbornej pomoci a podpory pri zaraďovaní do 
pracovného života 

- pomoc pri orientácii mladého dospelého pri možnosti 
uplatnenia na trhu práce, prehodnotenie možnosti 
ďalšieho vzdelávania, doplnenia si kvalifikácie (napr. 
rekvalifikačné kurzy apod.) 

- poskytnutie sociálneho poradenstva pri získavaní 
a vyhodnocovaní informácií potrebných pri hľadaní 
zamestnania 

- pomoc pri príprave na pracovný pohovor (potrebné 
dokumenty, príprava na pracovného pohovoru – 
oblečenie, spôsob vyjadrovania sa, informovanie sa 
o ponúkanom mieste/firme atď.) 

- pomoc a podpora pri osvojovaní a upevňovaní pracovných 
návykov 
 

Blok 2 Poskytovanie sociálneho poradenstva v otázke bývania 

- sprevádzanie mladého dospelého pri kontakte so 
vzťahovými osobami , zváženie možnosti návratu do 
prirodzeného rodinného prostredia 

- poskytnutie sociálneho poradenstva o možnostiach 
bývania pre mladého dospelého - pomoc pri orientácii 
v dostupných alternatívach bývania („domov na pol ceste“, 
ubytovňa, prenájom bytovej jednotky, kúpa nehnuteľnosti 
apod.) 

- poskytnutie pomoci pri uplatňovaní si zákonných nárokov 
spojených s bývaním 
 

Blok 3 Poskytovanie sociálneho poradenstva za účelom finančnej 
gramotnosti 

- poskytnutie sociálneho poradenstva v oblasti finančnej 
gramotnosti  s ohľadom na príjmy a výdaje, hospodárenie 
s finančnými prostriedkami, tvorba finančnej rezervy 

- pomoc pri zostavovaní  a vedení osobného rozpočtu 
(plánovanie osobných financií, tvorba úspor, využívanie 



bankových a nebankových produktov apod.) 
 

Blok 4 Pomoc pri vytváraní a udržaní podpornej siete 
interpersonálnych vzťahov mladého dospelého  

- pomoc pri budovaní a upevňovaní vzťahov mladého 
dospelého s rodinou a širším okolím 

- pomoc pri orientácii v dostupných  voľnočasových 
aktivitách (pomoc pri plánovaní zmysluplného využívania 
voľného času, rozvoj záujmov) 

- poskytnutie informácií a sprostredkovanie kontaktu na 
pomáhajúce organizácie v okolí 

Zhrnutie Podprogram sa zameriava na poskytovanie sociálneho poradenstva 
zameraného na uľahčenie začlenenia mladého dospelého do 
pracovného a sociálneho prostredia po ukončení náhradnej 
starostlivosti. 

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 
 

sociálny pracovník/ asistent sociálnej práce v rámci svojich 
kompetencií  
(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. 

 


