
PODPROGRAM JE ZAMERANÝ NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ PRE DIEŤA A RODIČOV 
V ROZVODOVÝCH/ROZCHODOVÝCH SITUÁCIACH, KEDY JE POTREBNÉ DIEŤAŤU POSKYTNÚŤ ALEBO 
ZABEZPEČIŤ POTREBNÚ PSYCHOLOGICKÚ POMOC AJ PO ROZVODE - § 11 ods. 2 písm. c) 

Cieľ  Poskytnutie psychologickej pomoci dieťaťu vyjadriť a porozumieť 
vlastným pocitom, vytvorenie priestoru pre žialenie dieťaťa nad 
stratou doterajšieho systému fungovania rodiny, podpora 
pozitívneho vzťahu s každým z rodičov, poskytnutie pomoci pri 
psychickej adaptácii dieťaťa na zmeny a pri vytváraní stratégií 
zvládania bežného života a stimulácia zdrojov dieťaťa. 

Cieľová skupina - dieťa vo veku od 3 do 18 rokov a ich rodičia, ktorí sa ocitli 
v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu  

Indikácie (pre potreby SPODaSK na 

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

- dieťa prežívajúce rozvod/rozchod rodičov ako nadmernú 
psychickú záťaž 

Kontraindikácie - závažné psychiatrické diagnózy dieťaťa 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 

- prebiehajúce alebo plánované súdnoznalecké 
posudzovanie 

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

Bloky Blok 1 Sprevádzanie dieťaťa v procese žialenia 
- porozumenie aktuálne prežívaným emóciám, vytvorenie 

bezpečného prostredia pre žialenie, edukácia o procese 
smútenia  

- pomoc dieťaťu pri zvládaní náročnej situácie – adaptácia 
na novovzniknutú situáciu 

- práca s falošnými predstavami, obavami dieťaťa 
- pomoc pri nachádzaní vhodných spôsobov prejavovania 

vlastných emócií 
 
Blok 2 Pomoc pri stabilizácii dieťaťa 

- poskytnutie informácii dieťaťu veku primeraným 
spôsobom s procesom rozvodu/ rozchodu rodičov a jeho 
štádiami (korekcia skreslených očakávaní a informácií) 

- poskytnutie informácii dieťaťu (veku primeraným 
spôsobom)  a rodičom so zvyčajne prežívanými emóciami 
dieťaťa v tomto období a možností vyrovnávania sa s nimi 

- podpora pri procese postupného vyrovnania sa/zmierenia 
sa so situáciou rozvodu/rozchodu rodičov – prijatia 
a akceptácie novovzniknutej situácie v rodine  

 
Blok 3 Pomoc pri uľahčení zvládania záťažových situácií  

- psychologická pomoc dieťaťu pri uľahčení prežívania 
situácií napätia a konfliktu v rodine 

- pomoc pri rozpoznaní spúšťačov konfliktných situácii 
a podpora pri hľadaní  možností reagovania na takéto 
situácie  

- pomoc pri nácviku/úprave komunikácie medzi dieťaťom 



a rodičom s cieľom znížiť frekvenciu konfliktných situácií 

Zhrnutie skrátiť Cieľom je poskytovanie psychologickej pomoci dieťaťu v záujme 
minimalizovania negatívnych dopadov rozvodovej/rozchodovej 
situácie na dieťa a podpora adaptácie dieťaťa na zmenenú rodinnú 
situáciu. 

Druh práce individuálna  
 (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.  30 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. 

 


