
PODPROGRAM ZAMERANÝ NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH METÓD NA PRISPÔSOBENIE SA NOVEJ 
SITUÁCII - § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 

Cieľ  Cieľom programu je zmiernenie možného negatívneho dopadu 
novej situácie na rodinu prostredníctvom poskytnutia odbornej 
pomoci zameranej na stabilizáciu rodinného prostredia. 

Cieľová skupina - Dieťa a jeho rodič/rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne 
stará o dieťa  

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

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

- Deti a ich rodiny, ktoré potrebujú pomoc pri adaptácii na 
novú situáciu 

 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 Počiatočná, iniciálna, úvodná fáza – prvý kontakt 
s klientom: 

- nadviazanie vzťahu s dieťaťom a/alebo rodinou 
- zisťovanie základných anamnestických údajov a ich 

spracovanie 
 
Blok 2 Stredná fáza - zadefinovanie problému a 
hľadanie spôsobov riešenia:  

- porozumenie faktorom vzniku a udržiavania problémového 
správania  

- definovanie toho, čo v rodinnom systéme funguje  
- plánovanie, výber a aplikácia intervencií v atmosfére 

podporného vzťahu pre potrebné zmeny  
 
napríklad témy: 
 
Téma:  Zmena v usporiadaní starostlivosti o dieťa 

- pomoc pri zlepšení/obnove vzťahu dieťaťa s rodičom 
(pravidlá komunikácie, stretávania, identifikácia zdrojov 
konfliktných situácii apod.) 

- pomoc pri úprave komunikácie medzi jednotlivými členmi 
rodiny  

- sociálne poradenstvo ohľadom starostlivosti  a výchovy 
dieťaťa (zjednotenie výchovných postupov a plnenia 
povinností vyplávajúcich s povinnej školskej dochádzky 
dieťaťa, zabezpečenie zdravotnej, finančnej, sociálnej  
starostlivosti) 

 
Téma: Strata/nezvestnosť/odchod významnej vzťahovej osoby 
dieťaťa 

- pomoc a podpora dieťaťu pri vyrovnávaní sa s úmrtím/ 



nezvestnosťou/ odchodom rodiča, blízkej osoby 
- poskytnutie sociálneho poradenstva rodičovi/om 

a sprevádzanie pri vybavovaní náležitostí súvisiacich so 
vzniknutou situáciou 

 
Téma: Zmena zdravotného stavu dieťaťa, rodiča/osoby, ktorá sa 
osobne stará o dieťa alebo inej blízkej osoby 

- pomoc a podpora rodiny pri vyrovnávaní sa s novou 
životnou situáciou a pri hľadaní zdrojov rodiny 

- sociálne poradenstvo pri riešení nepriaznivej finančnej 
situácie rodiny spôsobenej zmenou zdravotného stavu, 
informovanie o možnostiach pomoci  

 
Téma: Zmena/strata bývania 

- pomoc a podpora rodiny pri vyrovnávaní sa so 
zmenou/stratou bývania 

- poskytnutie sociálneho poradenstva a sprevádzania 
v hľadaní riešenia aktuálnej situácie 

- pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie (pomoc 
pri včlení sa novej sociálnej komunity, vyhľadávaní 
možností trávenia voľného času, budovaní nových vzťahov 
a udržiavaní predošlých apod.) 

 
Téma: Zmena vo fungovaní rodiny 

- pomoc a podpora rodiny pri začlenení novej udalosti do 
systému fungovania rodiny (narodenie ďalšieho dieťaťa, 
návrat/odchod rodiča VTOS, nový partner rodiča, 
nezamestnanosť, zmena zamestnania rodiča s výrazným 
vplyvom na fungovanie rodiny, zmena životného štýlu 
jedného alebo viacerých členov rodiny apod.) 

- edukácia o možnom vplyve novej udalosti na jednotlivých 
členov rodiny ako aj na celý rodinný systém 

- sociálne poradenstvo a sprevádzanie pri riešení 
vzniknutých problémov súvisiacich s adaptáciou na novú 
situáciu v rodine (pomoc a sprevádzanie pri vybavovaní 
dokladov a štátnych sociálnych dávok, pomoc pri 
nastavovaní riešenia aktuálnej finančnej situácie apod. ) 

 
Blok 3 Záverečná fáza:  

- zhodnotenie udržateľnosti zmeny - ustálenie 
sebapomáhajúcich zručností 

- ukončenie pomoci a podpory dieťaťu a jeho rodine 

Zhrnutie Program sa zameriava na podporu a pomoc dieťaťu a jeho rodine, 
ktorá sa ocitla v novej životnej situácii, ktorá môže mať stresujúci, 
traumatizujúci a záťažový charakter a môže viesť k destabilizácii 
jednotlivca a rodiny. 

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.  40 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. 

 


