
 

Národný projekt 

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach 
Programové obdobie:   2014-2020 

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

v zariadeniach (NP DEI NSvZ) je zavedenie štrukturálnych a inovatívnych zmien v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) a posun v procese transformácie 

a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa a to najmä podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho 

posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti. 

Trvanie realizácie aktivity v rámci projektu je od 10/2017 do 08/2019.  

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity Podpora práce s dieťaťom a jeho 

rodinou, ktorá sa tematicky člení na nasledovné podaktivity:  

• Podpora programov a aktivít zameraných na prácu s dieťaťom a jeho biologickou rodinou;  

• Práca s dieťaťom a jeho rodinou v profesionálnej rodine a prirodzenom prostredí dieťaťa;  

• Tvorba a realizácia programov pre prácu s deťmi umiestnenými v DeD na základe 

výchovného opatrenia; 

• Aktualizácia a realizácia transformačných plánov DeD; 

• Aplikácia príručky o transkultúrnom prístupe; 

• Podpora osvety, informačných kampaní a výmeny skúseností s cieľom poskytnúť širšej 

verejnosti informácie o transformácii a deinštitucionalizácii;  

• Evaluácia, t.j. odborné posudzovanie úrovne plnenia vopred stanovených kvalitatívnych 

a kvantitatívnych kritérií 

Cieľové skupiny projektu:  

• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately,  

• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia                      

vo verejnom aj v neverejnom sektore.  

Predmetom novely je okrem iného posilnenie práce s pôvodnou rodinou, posilnenie výchovných 

opatrení a špecifikovanie pravidiel pre ústavnú starostlivosť ako najkrajnejšieho riešenia. V zmysle 

zákona č. 305/2005 Z. z. je DeD prostredie utvorené na účely vykonávania rozhodnutia súdu o 

nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. DeD 

dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.  

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach v DeD Komárno: 

V rámci uvedeného projektu sa v DeD Komárno vytvorili dve nové pracovné pozície.  

Prvou je pozícia vychovávateľa/PNR, vytvorená pre uľahčenie starostlivosti o deti 

v profesionálnej náhradnej rodine (PNR) počas dovolenky, nadmernej záťaže, práceneschopnosti 

PNR, či pri rôznych krízových situáciách. V prípade, že nebude využiteľný pre PNR bude pracovať na 

samostatnej skupine ako vychovávateľ. Dôležitou podmienkou pre prijatie zamestnanca na danú 

pozíciu bolo dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pedagogického zamerania a absolvovanie 

prípravy na výkon profesionálneho náhradného rodičovstva.  

Druhou novovytvorenou pozíciou je pozícia psychológa s vysokoškolským vzdelaním 2. 

stupňa v odbore psychológia. Úlohou psychológa v rámci NP je poskytovanie psychologickej 

starostlivosti deťom, ktoré sú v zariadení DeD resp. v PNR, umiestnené na základe súdneho 

rozhodnutia o nariadení výchovného opatrenia. V rámci projektu sa psychológ bude rovnako 

zameriavať aj na prácu s biologickou rodinou pre úspešný návrat dieťaťa po uplynutí lehoty uloženého 

výchovného opatrenia, ako aj na prácu so zamestnancami priameho kontaktu zabezpečujúcimi 

starostlivosť o umiestnené dieťa. 

Viac informácií o NP  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach 

dostupných na: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-

obdobi-2014-2020/narodny-projekt-podpora-deinstitucionalizacie-nahradnej-starostlivosti-v-

zariadeniach.html?page_id=817410 
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