
PODPROGRAM JE URČENÝ DIEŤAŤU, RODIČOVI ALEBO OSOBE, KTORÁ SA OSOBNE STARÁ O DIEŤA, 
KTOREJ BOLA ULOŽENÁ POVINNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA NA SOCIÁLNOM PROGRAME  

§ 12 ods. 1 písm. d) 
Cieľ  Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií a sociálnych 

kompetencií rodiny s cieľom využitia potenciálu rodiny riešiť 
nepriaznivú životnú situáciu, sprevádzanie rodiny pri zvládaní 
situácií v oblasti starostlivosti o deti a zabezpečenie ich potrieb.  

Cieľová skupina Dieťa a jeho rodič 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 rodiny  
- s príjmom pohybujúcim sa okolo hranice chudoby, 
- dlhodobo nezamestnaní, dlhodobo závislí na sociálnom 

systéme 
- žijú v sociálne vylúčených komunitách (napr. príslušníci 

marginalizovaných komunít) 
- ohrozené diskrimináciou 
- žijúce v prostredí so zvýšenou kriminalitou 
- v ktorých niektorý z členov je zdravotne postihnutý, 

prípadne chronicky chorý a vyžaduje zvýšenú starostlivosť 
- zadlžené rodiny, prípadne rodiny v exekúcii 
- neplnoletí rodičia 
- rodičia zanedbávajúci starostlivosť o dieťa 
- v ktorých jeden z rodičov je/bol vo výkone trestu odňatia 

slobody 

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: Nácvik a rozvoj sociálnych kompetencií 
- pomoc pri dosahovaní žiaducich spoločenských 

kompetencií, osvojenie si sociálnych zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre efektívne fungovanie v rôznych životných 
scenároch, podpora pozitívnej komunikácie, pomoc pri  
uplatnení svojho osobného potenciálu, posilňovanie 
sociálneho statusu, pomoc pri zvládaní aktuálnej krízy, 
zaistenie podpory komunity, v ktorej dieťa/rodič žije, 
orientácia na budúcnosť - schopnosť stanoviť cieľ, apod. 
 

Blok 2: Nácvik a rozvoj ekonomických kompetencií rodiny  
- bilancia rodinných financií/zhodnotenie ekonomickej 

situácie rodiny, 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: Starostlivosť o domácnosť  
- podpora pri tvorbe vhodného a bezpečného prostredia 

pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj detí a rodiny, 
posilňovanie pozitívnych zvykov a rodinných tradícií, 
upevňovanie hygienických a stravovacích návykov, nácvik 
starostlivosti o domácnosť – poriadok, pranie, varenie, 
motivácia jednotlivých členov rodiny k plneniu bežných 
povinností v domácnosti – vhodné zadelenie povinností 
medzi členov rodiny, apod. 
 

Blok 4: Zabezpečenie starostlivosti o deti  
- posilňovanie schopnosti rodičov identifikovať a napĺňať 

potreby detí, pomoc rodičom porozumieť špecifikám 
jednotlivých vývinových období dieťaťa, viesť rodičov 
k zabezpečeniu zmysluplného trávenia voľného času detí, 
podpora záujmu rodičov o vzdelávanie detí a plnenie 
povinnej školskej dochádzky, podpora záujmu rodičov o 
všeobecný zdravotný stav (aktuálny stav, prístup 
k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a jej využívanie – 
napr. povinné očkovanie, preventívne prehliadky), prístup 
k informáciám v oblasti zdravia a zvládanie zdravotných 
problémov apod. 
 

Blok 5: Nácvik a rozvoj rodičovských zručností pri výchove  
- zameranie sa na podporu schopnosti rodičov vytvárať 

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

Zhrnutie Sociálny program je zameraný na rozvoj a posilnenie rodičovských 
kompetencií prostredníctvom nácviku a podpory rodičov 
samostatne riešiť situáciu dieťaťa, vytvárať stabilné a bezpečné 
prostredie pre dieťa a napĺňať jeho potreby. 

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.  80 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. 

 


