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1. Motto+filozofia 

Aby každé dieťa malo rodinu... 

 



 2000  Ohlásenie transformácia detských domovov  

... aby každé dieťa malo rodinu 

 

Detské domovy budú pre deti „prestupnou stanicou“, kým 
nie je sanovaná pôvodná rodina, alebo kým sa nenájde 

náhradná rodina.  
 

 

 

 

Piliere transformácie detských domovov:  

 

 transformácia výchovných podmienok  

 transformácia personálnej štruktúry  

 transformácia ekonomicko-hospodárskych 
podmienok  

 transformácia priestorových podmienok  



2001 -  začiatok systémovej transformácie 

detských domovov 

• Rozsiahly výskum – „Ohrozená rodina“ 

• Odborné semináre a konferencie na 

všetkých úrovniach aj regiónoch 

• Systémové vzdelávanie 

• Nový Zákon o SPOD a SK – 305/2005 (už 

dve významné novely v 2008 a 2018 

• Profesionálne rodičovstvo 

 

 

 



2001 Cena detského úsmevu     

2011 Cena Milana Rúfusa 

2006 Cena Pipi dlhej pančuchy 



Ocenenia v spolupráci s ministrom PSVaR 

2005  ocenenie„ Z detského domova do rodiny“ 



 

...aby každé dieťa malo rodinu... 
  Základná filozofia 

Aby každé dieťa malo rodinu... 

Vlastnú

príbuznú

náhradnú

prechodný detský domov



  

1. VLASTNÁ 2. PRÍBUZNÍ 

3. NÁHRADNÁ 4. DETSKÝ DOMOV 



2. Vedecké východiská 

 



 

Naplnenie potreby vzťahovej  

väzby dietaťa 

 

  



 



Počatie-prvý rok života 
Ochrana, bezpečie, istota, dôvera  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Opustenie, ohrozenie, neistota, nedôvera   Ericson  



Čo potrebuje malé dieťa? 
  

„... mnoho vecí, ale zo všetkého  najviac istotu  

vo vzťahoch ku svojim ľuďom.“   

Zdeněk Matějček, 1994 



Miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som 
bol čistý miloval by ma každý... 

•                                           J.Prekopová 



 

 

 

 

 

 

Ako sa svet chová k dieťaťu, 

tak sa dieťa bude chovať k svetu  

P.F.Freyberg 



„Nestačí mladých milovať, 

musia cítiť, že ich milujete“.  

                                     Don Bosco 



 
 



OZDRAVUJÚCE VZŤAHY 

aspoň jedno bezpečné pripútanie 



 Široká rodina 

 



 Učenie rodičovských zručností 

 



Svojho detstva sa nikto, nikdy, nijako 

   nezbaví. M.Ruffo  

• Takmer všetky psychické problémy 

dospelých majú koreň v detstve prim.Šuba 

 

 

 

 

 

 



 

    

 Hlavný cieľ - deti v rodinách 

 

  
•  Zvýšenie počtu detí 

vyrastajúcich vo funkčných 

rodinách, v prirodzenom 

rodinnom prostredí 

•  Zníženie počtu detí vyrastajúcich 

v zariadeniach na výkon 

rozhodnutia súdu 



Cieľové skupiny 

1. deti a ich rodiny vo všetkých typoch DeD 

2. mladí dospelí po odchode s DeD a ich         

rodiny 

3. rodiny s deťmi v ohrození 

4. náhradné, profesionálne a tútorské rodiny 

5. vyžiadané cieľové skupiny 

6. tí, čo sa starajú a pomáhajú 

7. Tí, ktorí sa chcú starať a pomáhať 



KDE PÔSOBÍME? 

32 



2,91detí/1 žiadateľ o NR 

 

 

 

 

     

                                      

• Pestúnstvo  12,88 % z NRS, - 52% od 

2000 

• Osvojenie    11,03 % z NRS, - 35% od 

2000 

• NOS               65,5   % z NRS, + 65%od 

2000 



NOS 73% celej NRS 

Príbuzní 68% všetkých náhradných rodičov 

 



Pre 42 % detí je podmienkou 

návratu UBYTOVANIE 

56% detí  
by sa mohlo  
vrátiť domov,  
ak by rodine  
NIEKTO POMOHOL 



 Systematické vzdelávanie 

 (2017 viac ako 4000 účastníkov)  

 



 

 

Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny 

v súdnom konaní 

 1.9.2011 začiatok rodinných sudcov na 

Slovensku 
 



 Sanácia rodín (ročne 300 rodín) 
Vlastná rodina s matkou a otcom je nenahraditeľná 

 Sprevádzanie 4275 rodín v kríze 

 Materiálna pomoc 3123 rodín v kríze 

 Vrátenie 151 detí z ústavnej starostlivosti späť do vlastnej 

rodiny 



2002 Príprava (vyše 1000 rodičov) a 
sprevádzanie náhradných rodín vyše 

2000 rodín) 
 



2006 Stretnutia rodinného kruhu  

 



     130 Stretnutie rod. kruhu  
 

 



1992 Rozvojové programy pre deti 
z DeD, anjelský program 

6000 rozvojových a vzdelávacích aktivít pre viac ako 
16 000 detí  

300 absoloventov anjelskej akadémie 



Vzdelávanie dobrovoľníkov 

• 2011 Anjelská akadémia(vyše 400 abs.) 

• 2017 Anjelská manažerská akadémia                      



Sieť zariadení DORKA+DVC 

Rado 

• DVC 

• DOR 



od  pomoci deťom... 

 



k pomoci rodine... 

 



Od detských domovov 



K Centrám pre dieťa a rodinu 

 



 
k 01.01.2019 sa súčasné zariadenia SPODaSK 

transformujú v zmysle novely na Centrá pre deti a 
rodiny  

  Centrá pre deti a rodiny mali do 30.6.2018 povinnosť vypracovať programy centier, 

ktoré musia byť uverejnené od 01.01.2019 na ich webových stránkach.  

 obsahom programov budú  opatrenia, na ktoré sa dané centrum bude špecializovať 

od 1.1.2019, s určeným počtom zamestnancov 

 Ústredie PSVaR v súčasnosti zostavuje celoslovenskú sieť výkonu opatrení v 

budúcich centrách  - a to v závislosti od potrieb úradov, oddelení SPODaSK (konali 

sa dve kolá regionálnych stretnutí zariadení a SPODaSK) 

 pre účel výkonu nových opatrení bude od 1.1.2019 prerozdelených 375 pracovných 

úväzkov (psychológovia a sociálni pracovníci) zo súčasných projektových miest  v 

rámci Úradov práce sociálnych vecí a rodiny 



Centrá pre deti a rodiny budú v zmysle novely okrem pobytovej 

formy vykonávať ambulantnú a terénnu formu opatrení, v 

špecifikáciách: 

   Podpora NRS                                       

   Výchovné problémy, problémové správanie, poruchy 

správania                          

  Zanedbávanie, sanácia 

  Rodičovský konflikt                          

  CAN 

Dobrovoľné pobyty detí a detí a rodičov na základe dohody 

 



NAJLEPŠIA POMOC DIEŤAŤU 



JE POMOC JEHO RODINE 


