
PODPROGRAM ZAMERANÝ NA POSKYTNUTIE PORADENSKO-PSYCHOLOGICKEJ POMOCI RODINÁM 
SO ŠPECIFICKÝM PROBLÉMOM A PRI KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH - § 11 ods. 3 písm. d) 

Modul Rodina s dieťaťom s krízou identity 

Cieľ  Stabilizácia prežívania a správania dieťaťa; sebaprijatie dieťaťa, 
podpora a akceptácia dieťaťa rodičom. 

Cieľová skupina - dieťa s krízou identity a členovia  jeho rodiny 

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

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

- dieťa prežívajúce spracovávanie vlastnej identity ako 
nadmernú záťaž  

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

- správanie dieťaťa a/alebo jeho rodiča/rodičov priamo 
ohrozujúce život alebo zdravie zamestnancov centra 

Bloky Blok 1  Sebavedomie a sebaprijatie dieťaťa 
-   pomoc pri poznávaní jeho silných a slabých stránok 
-   pomoc so sebaprijatím– smerovanie k poznaniu seba a  

nadobudnutie sebaúcty, budovanie sebavedomia 
uvedomovaním si a rozvíjaním silných stránok  

- pomoc pri identifikácii sa so sociálnymi rolami – 
pomenovanie rolí, pomocou ktorých je možné odpovedať 
na otázku kto som, kým som 

-   vedenie k realistickým očakávaniam a plánovaniu 
budúcnosti vrátane možných problémov, strát a prehier 

- pomoc pri nadviazaní kontaktu s vlastnými potrebami 
a vedomím vlastných hraníc – podpora vyjadrovania 
vlastných potrieb a oceňovanie zdravého asertívneho 
správania 

 
Blok 2  Podpora prežívania dieťaťa  

-  podpora prežívania formou uvoľňovania pocitov, emócií, 
napätia, zvládania stresu a nácvik sebaregulácie, pomoc pri 
hľadaní emočnej podpory vo svojom sociálnom okolí 

- vedenie k porozumeniu súvislosti, ktoré vedú k problémom 
a k následnej zmene prežívania a správania  

- podpora pri zmene postojov (napr. v dospievaní nepríjemné 
pocity z vlastného tela a pochybnosti o sebe a zmysle 
života) 

 
Blok 3  Práca s rodinou 

- práca s rodičmi zameraná na akceptáciu dieťaťa, zmiernenie 
konfliktov medzi rodičom a dieťaťom,  

- hľadanie a podpora vhodných, pozitívnych vzorcov 
komunikácie a správania rodiča voči dieťaťu 

- pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní výchovných zručností 
rodičov s ohľadom na osobnosť a potreby dieťaťa 

Zhrnutie Podprogram určený pre rodiny s dieťaťom s krízou identity, 
primárne v období dospievania. Je zameraný na spoznávanie 
zjavných i skrytých atribútov, ktoré ovplyvňujú sebadôveru, 
pochopenie mechanizmov utvárania žiaducich návykov v správaní 



a získanie inšpiratívnych tipov ako budovať sebavedomie 
a preskúmavať svoje hodnotové orientácie. 

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.  15 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. 

 


