
PODPROGRAM SOCIÁLNEHO PORADENSTVA- ULOŽENIE MALOLETÉMU DIEŤAŤU A JEHO RODIČOM 
PODROBIŤ SA SOCIÁLNEMU PORADENSTVU - § 37 ods. 2 písm. d) ZoR 

Cieľ  Poskytovanie sociálneho poradenstva rodičom dieťaťa a dieťaťu, 
s cieľom mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov ich 
prirodzeného prostredia, napĺňanie sociálnych potrieb, 
zlepšovanie  vzťahov v interakcii so sociálnym prostredím, ako aj 
podpora rodiny pri rozvíjaní a zlepšovaní schopností riešiť 
nepriaznivú životnú situáciu    

Cieľová skupina Dieťa a jeho rodič, náhradný rodič  

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

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

- problémy vo vzťahu k formálnym inštitúciám 
a organizáciám 

- problémy vo výkone sociálnych rolí (rodič, pracovník, 
občan...) 

- ťažkosti so zvládaním sociálnych zmien (opustenie 
pôvodnej rodiny, strata zamestnania, dlhodobé vážne 
ochorenie, odchod alebo návrat člena rodiny z výkonu 
trestu ...) 

- interpersonálne konflikty v rôznych sociálnych vzťahoch, 
- sociálne deficity (chýbajúci domov, chýbajúce peniaze,...) 
- problémy sociálnej adaptácie 
- problémy v oblasti rizikových sociálnych javov 

Kontraindikácie - závažné psychiatrické diagnózy rodiča/rodičov (alebo 
osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa) alebo dieťaťa 
vyžadujúce v danom čase intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť alebo dlhodobú ústavnú liečbu v 
zdravotníckom zariadení 

- správanie rodiča/rodičov (alebo osoby, ktorá sa osobne 
stará o dieťa)  alebo dieťaťa priamo ohrozujúce život alebo 
zdravie zamestnancov centra 

- pri dôvodnom podozrení, alebo preukázanom zneužívaní, 
či týraní maloletého dieťaťa alebo partnera/expartnera 

Bloky Blok 1:  Rozvoj sociálnych kompetencií  
- pomoc pri dosahovaní užitočných spoločenských 

kompetencií, osvojenie si sociálnych zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre efektívne fungovanie dieťaťa/rodiča 
v rôznych životných scenároch, podpora pozitívnej 
komunikácie, pomoc dieťaťu/rodičovi uplatniť svoj osobný 
potenciál, posilňovanie sociálneho statusu dieťaťa/rodiča, 
pomoc pri zvládaní aktuálnej krízy, zaistenie podpory 
komunity, v ktorej dieťa/rodič žije, orientácia na 
budúcnosť schopnosť stanoviť cieľ apod. 
 

Blok 2: Finančné poradenstvo a zvyšovanie finančnej gramotnosti 
rodiny /ekonomický rozvoj rodiny  

- bilancia rodinných financií/zhodnotenie ekonomickej 
situácie domácnosti, zostavenie rodinného rozpočtu, 
zostavenie peňažného denníka, komunikácia rodiny 
s veriteľmi, základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
rozvoj potenciálu získavania vlastného príjmu a schopnosť 
sporiť, plnenie finančných záväzkov apod. 

 



Blok 3: Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií týkajúcich sa 
výchovy a starostlivosti o dieťa  

- zameranie sa na podporu schopnosti rodičov vytvárať 
priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, 
sprostredkovanie informácií o potrebách detí v chronológii 
vývinu a o vývinových potrebách dospievania, podpora 
empatie rodičov voči prežívaniu detí, na reflexiu výhod 
a nevýhod jednotlivých výchovných prístupov a reflexiu 
významu hraníc a limitov vo výchove dieťaťa, 
sprostredkovanie informácií o význame vzťahovej väzby 
a jej dôsledkov na ich deti v dospelom veku apod. 

 
Blok 4: Optimalizácia fungovania rodiny a komunikácia  

- identifikácia prvkov rodinného systému, ktoré mali, majú, 
alebo môžu mať vplyv na rizikový vývin dieťaťa: životný 
štýl rodiny, komunikácia v rodine, (spoznanie a rozlíšenie 
rôznych typov reakcií na problémové správanie a nácvik 
konštruktívnej komunikácie), analýza rodinných vzťahov, 
podpora potenciálu a silných stránok rodiny, citlivé 
sprostredkovanie rizikových faktorov rodinného systému, 
identifikácia okruhov potenciálnych zmien a stratégia 
zmeny malých krokov apod. 

Zhrnutie Podprogram je zameraný na spoluprácu dlhodobejšieho charakteru 
s cieľom ovplyvniť sociálnu situáciu dieťaťa/rodiča pri prekonávaní 
nepriaznivej životnej situácie.  

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. 

 


