
 
                                                             

 

Národný projekt XXIV-2 Zvyšovanie zamestnateľnosti 

profesionálnych rodičov 

„Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ 
 

Aktivita 4: Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie profesionálnych rodičov         

Podaktivita 4A: Vytvorenie 21 Centier podpory profesionálnych  rodičov         

Podaktivita 4B: Materiálne zabezpečenie Centier podpory profesionálnych rodičov        Národný projekt:  Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov ITMS kód projektu 27120130537 

Programové obdobie:   2007 - 2013 

 
Cieľ projektu:  Hlavným cieľom projektu je rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. 

Národným projektom sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Aktivity projektu:  

➢ propagácia profesionálneho rodičovstva 

➢ zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

➢ vzdelávanie zamestnancov detských domovov 

➢ odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov 

➢ empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách 

➢ medzinárodná spolupráca 

➢ riadenie projektu 

➢ publicita a informovanosť        

 

Centrum podpory profesionálnych rodín v Detskom domove  Komárno 

 

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a 

rozhodnutia o neodkladnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním         

v samostatných skupinách a špecializovaných samostatných skupinách. 

Od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené po jeho umiestnení v detskom 

domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny 

s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť 

v špecializovanej samostatnej skupine. 

 

V rámci NP bolo zriadené, personálne a materiálne zabezpečené Centrum podpory profesionálnych 

rodín. Odborný tím CPPR bol rozšírený o 1 sociálneho pracovníka, 1 psychológa.  

V rámci projektu bolo zabezpečené vzdelávanie profesionálnych rodičov a ich vybavenie výpočtovou 

technikou a to desiatimi notebookmi a videokamerou. Odborný tím zamestnancov bol vyškolený za 

účelom zabezpečenia kvalitného a intenzívneho odborného poradenstva a pomoci vo vzťahu                

k profesionálnym rodičom.  

 

Viac informácií o NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti dostupných na: 

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2007-

2013/narodny-projekt-xxiv-2-zvysovanie-zamestnatelnosti-profesionalnych-

rodicov.html?page_id=1244 

 

V Komárne 31.3.2014 

Vypracovala: Bc. Adriana Kováčová  
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