MyMamy, o.z.
Adresa: Jánošíkova 70,080 01 Prešov
Slovenská republika
Web: www.mymamy.sk

Program Centra pre deti a rodiny Zora
MyMamy, o.z.
Program Centra pre deti a rodiny Zora (ďalej len Centrum) je vypracovaný v zmysle
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 (ďalej len zákon) a
obsahuje náležitosti vyhlášky č. 103/ 2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.
z.
A) KONTAKTNÁ ADRESA
Raymanova 9
080 01 Prešov
Telefónne číslo:
Mail:
Web:

0911 444 991
zora@mymamy.sk
www.mymamy.sk (podsekcia Centrum Zora)

Zodpovedná zástupkyňa: Mgr. Apolónia Sejková
1

B) ADRESA MIESTA VYKONÁVANIA OPATRENÍ
MyMamy, o.z. – Centrum pre deti a rodiny Zora, Raymanova 9, 080 01 Prešov
Pri terénnej forme centrum prijíma klientelu z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou,
Bardejov, Lipany, Levoča (príp. do 50 km).
C) ÚČEL CENTRA
Centrum Zora je zriadené na účel podľa:
§ 45 ods. 1 písm. b) vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d),
výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu,
alebo psychologickému, alebo špeciálno-pedagogickému poradenstvu, alebo iných povinností
uložených súdom podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená
takáto povinnosť.
§ 45 ods. 1 písm. c) vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania
a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí; a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu
dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom
prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch, objavujúcich sa
predovšetkým z dôvodu nefunkčného vzťahu medzi rodičmi dieťaťa/detí.
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Potreba Centra vzniká ako výsledok dlhoročných skúseností z práce s klientelou MyMamy,
o.z., kedy sa opakovane ukazuje potreba pracovať preventívne, systematicky s celou rodinou
s cieľom zabezpečiť optimálne sociálne fungovanie jej jednotlivých členov s osobitým
dôrazom na náročnú situáciu dieťaťa/detí, ktorá po ukončení vzťahu rodičov je v mnohých
prípadoch nerešpektujúca ich najlepší záujem.
D) DRUH VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ
V Centre budú vykonávané ambulantné výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. d)
v zmysle:
§ 45 ods. 1 písm. b) vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d),
výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu
alebo psychologickému alebo špeciálno-pedagogickému poradenstvu, alebo iných povinností
uložených súdom podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená
takáto povinnosť.
§ 45 ods. 1 písm. c) vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania
a opakovania
1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
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2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa
z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom
prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.
AMBULANTNÁ A TERÉNNA FORMA sa špecificky zameriava na rodičovský konflikt
a nezvládnutie rodičovskej roly v predrozvodovej/ predrozchodovej, rozvodovej/
rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej fáze odrážajúci sa vo vzťahu rodičov a
dieťaťa/detí.
- uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu
poradenstvu, psychologickému poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu
v zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z. § 37 ods. 2 písm. d
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-

opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových / rozchodových situáciách § 11 ods. 2
a) dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo,
b) rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského
spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
c) dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode

-

§ 12 ods. 1 písm. d) uloží dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,
povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

V Centre Zora bude vykonávanie opatrení (na základe súdneho nariadenia alebo odporúčania
orgánu SPODaSK) zabezpečované prostredníctvom programov:
1. Som tu aj ja (rozvoj rodičovských zručností) § 11 ods. 2 a) b) c); § 12 ods. 1 písm.
d) v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) c); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č. 36/2005
Z.z.
2. Dieťa v centre záujmu (skupinová forma) § 11 ods. 2 a) b) c); § 12 ods. 1 písm. d)
v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) c); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z.
3. Rekonštrukcia vzťahu rodič – dieťa (rozvoj rodičovských zručností) § 12 ods. 1
písm d) v zmysle § 45 ods. 1 písm. c); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č. 36/2005
Z.z.
Výchovné programy sú zamerané na rozvoj nasledujúcich rodičovských zručností:
- citlivosť rodičov voči meniacim sa potrebám dieťaťa/detí v priebehu vývinu so
zameraním na náročnú situáciu, v ktorej sa ocitli (nefunkčný vzťah rodičov,
rozchod/rozvod rodičov),
- úroveň komunikácie a vzťahov medzi rodičmi a deťmi so zameraním na náročnú
situáciu, v ktorej sa ocitli (nefunkčný vzťah, rozchod/rozvod rodičov).
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E) FORMA VYKONÁVANIA OPATRENÍ PODĽA § 45 ods. 4
Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené a to:
 ambulantnou formou,
 terénnou formou.
F) OPIS CIEĽOVEJ SKUPINY
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Podľa § 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK a v zmysle § 3 zákona č.305/2005 Z.z.
o SPODaSK. Opatrenia sa vykonávajú pre:
- ohrozené deti (z dôvodu krízovej situácie v rodine, rozpadu rodiny, zanedbávajúcej
rodičovskej starostlivosti, narušenej vzťahovej väzby);
- deti s výchovnými problémami;
- rodiny v konfliktnej predrozvodovej/predrozchodovej, rozvodovej/rozchodovej a
porozvodovej/porozchodovej situácii, ktorá závažným spôsobom môže ohrozovať dieťa,
najmä v prípadoch, ak rodičia dieťaťa prenášajú do vzťahu s dieťaťom, resp. do
rodičovstva, nedoriešené problémy expartnerského konfliktu;
- rizikové rodiny na základe dohody s príslušným ÚPSVaR o poskytovaní výchovných
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou alebo terénnou
formou (narušené rodičovské zručnosti a kompetencie, príp. iné výchovné problémy
s dieťaťom).

G) DÔVODY VYLUČUJÚCE VYKONÁVANIE OPATRENÍ V CENTRE podľa § 59
ods. 1 písm. a) 1. a 3. bod, písm. b) c)
Vykonávanie opatrení nebude možné pre:
 aktívne alebo pasívne odmietanie spolupráce zo strany rodiča,
 závažné psychiatrické diagnózy vyžadujúce intenzívnu zdravotnú starostlivosť alebo
dlhodobú liečbu v zdravotníckom zariadení,
 osoby s neliečenou závislosťou na alkohole, iných omamných látkach a iných formách
závislostí, pre deti a dospelých aktuálne pod vplyvom alkoholu alebo inej drogy,
 predpoklad zaujatosti (príbuzenský alebo iný vzťah, osoba známa, predchádzajúci
konflikt medzi klientom a poradcom ap.),
 aktuálne vyťažené odborné kapacity Centra.
Centrum nevykonáva opatrenia, ak nedisponuje personálnym zabezpečením a ak je vyčerpaný
pracovný časový fond pre túto formu práce. Pri terénnej forme centrum prijíma klientelu
z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Bardejov, Lipany, Levoča (príp. do 50 km).
H) Centrum nevykonáva opatrenia pobytovou formou.
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I)

OPIS VNÚTORNÝCH PRIESTOROV CENTRA

Realizácia programov sa uskutočňuje:
Raymanova 9, 08001 Prešov (práca s jednotlivcom, skupinou, rodinou)
Kancelárske priestory lokalizované v širšom centre mesta, sú dobre dostupné verejnou
dopravou. Vnútorné priestory pozostávajú z dvoch miestností a vstupnej chodby (celková
plocha 74 m2) vybavených vhodným nábytkom aj pomôckami pre prácu s deťmi i dospelými,
taktiež odbornými pomôckami pre prácu s deťmi (ako súčasť detského kútika, knižnice,
koberec).
J) POČET ZAMESTNANCOV CENTRA
V Centre pracujú v oblasti vykonávania opatrení SPODaSK:
3 sociálni/e pracovníci/čky – VŠ vzdelanie 2. stupňa, odbor sociálna práca,
1 psychológ/ogička – VŠ vzdelanie 2. stupňa, odbor psychológia
1 špeciálny/a pedagóg/ogička – VŠ vzdelanie 2. stupňa, odbor špeciálna pedagogika
5

K) OPIS SPÔSOBU OBOZNÁMENIA DETÍ, RODIČOV A INÝCH FYZICKÝCH
OSÔB S PROGRAMOM CENTRA
Klienti/ky sa budú môcť oboznámiť s programom Centra prostredníctvom webovej stránky
MyMamy, kde sa nachádza samostatná podsekcia Centra Zora a zároveň priamo od
pracovníka/čky Centra pri prvom kontakte, spravidla je to sociálny/a pracovník/čka. Forma
informovania o realizácii programu bude súčasťou písomnej dohody s rodičom, zákonným
zástupcom dieťaťa a následne uvedená v pláne vykonávania opatrení SPO. Pri realizácii
programu je určený kľúčový/á pracovník/čka, ktorý/á bude klientelu sprevádzať. Spravidla pri
prvom úvodnom stretnutí oboznamuje klientov/ky s cieľmi programu, dohodnú si časové
rámce, miesto realizácie, príp. ďalšie náležitosti, základné pravidlá spolupráce, overí si mieru
porozumenia na strane klientely, najmä s ohľadom na jeho/jej vek a schopnosti. S obsahom
programu, procesom jeho realizácie bude primerane veku a rozumovej vyspelosti
oboznámené aj dieťa.
Potenciálne klientky a klienti budú oboznamovaní s činnosťou Centra aj prostredníctvom
pripravovaných letákov a materiálov distribuovaných na relevantné inštitúcie – ÚPSVaR,
súdy, polícia, školy, psychologické a pedagogické poradne, taktiež na základe odporúčaní
pracovníkov/čok OSPODaSK ÚPSVaR.
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L) OPIS ODBORNÝCH METÓD PRÁCE S DIEŤAŤOM A RODINOU A INÝMI
PLNOLETÝMI FYZICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ V CENTRE
A SPÔSOB ZAPÁJANIA SPOLUPRACUJÚCICH SUBJEKTOV DO ODBORNEJ
PRÁCE CENTRA
Výchovný
program 1
Ciele

6

Cieľová
skupina

Predpokladný
počet
klientov/ok
Personálne
zabezpečenie

Som tu aj ja (rozvoj rodičovských zručností) § 11 ods. 2, písm. a) b) c);
§ 12 ods. 1 písm d); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z.
 eliminovať negatívny vplyv predrozvodovej/predrozchodovej,
rozvodovej/rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej situácie na
dieťa,
 spolupracovať s rodičmi na zvládaní ich emócií a upokojovať rodinné
napätie,
 pomôcť deťom porozumieť situácii, v ktorej sa ocitla rodina a to
predovšetkým spoluprácou s rodičmi na tom ako s dieťaťom
komunikovať o vzniknutej situácii, príp. udalostiach v minulosti
súvisiacimi s rozchodom/rozvodom rodičov,
 spolupracovať s rodičmi na úprave bežných každodenných situácií
a na riešení konkrétnych problémov,
 podpora styku detí s oboma rodičmi,
 príprava dieťaťa na stretnutie s rodičom, s ktorým nie je v pravidelnom
kontakte,
 príprava rodičov na rešpektujúce rodičovstvo (napr. tých ktorým sú
zverené deti do starostlivosti),
 zlepšenie komunikácie na úrovni partnerského a rodičovského
subsystému,
 v kontexte Cochemskej praxe sprevádzať rodičov pri tvorbe dohody
o starostlivosti o dieťa/deti po ich rozchode/rozvode.
 rodina
v
konfliktnej
predrozvodovej/predrozchodovej,
rozvodovej/rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej situácii, ktorá
závažným spôsobom môže ohrozovať dieťa, najmä v prípadoch, ak
rodičia dieťaťa prenášajú do vzťahu s dieťaťom, resp. do rodičovstva,
nedoriešené problémy expartnerského konfliktu;


4 páry ročne (min. 8 dospelých klientov/iek a priemerne 8 detských
klientov)

1 x sociálna/y pracovník/čka,
1 x psychológ/ička,
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Časová
dotácia

Individuálna práca s jednou rodinou – 3 mesačný výchovný program
12 stretnutí x 2 h = 24 hodín
Osobohodiny: 12 x 2 pracovníci/čky = 48 hodín

Metodika

Etapy práce:
1. diagnostická etapa (3 stretnutia s rodinou a jej členmi; podľa situácie
rodiny samostatne s každým členom s cieľom: zistiť potrebné
informácie o jednotlivých dimenziách životnej situácie dieťaťa
a jej/jeho rodiny, posúdenie funkčnosti rodinného systému so
zameraním sa na identifikáciu potrieb jednotlivých členov rodiny a
možných zdrojov pomoci a podpory v sociálnom prostredí dieťaťa
a jeho/jej rodiny; aktivizovať rodinu k spoločnému hľadaniu riešení
a zdrojov potrebných k riešeniu situácie – cieľom je najčastejšie
dohoda ohľadom starostlivosti o deti; zistiť dopad rozvodu/rozchodu
na rodinný systém – rodinné fungovanie.
Pre zaradenie do programu je dôležité identifikovať, či ide o konflikt
alebo o domáce násilie v úvodnej etape práce s rodinou.
2. intervenčná etapa. Práca s rodičmi a dieťaťom/deťmi.
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Zameranie stretnutí: ja a moje dieťa, deštruktívne vzorce komunikácie
a sledovanie výnimiek, zmena zamerania z rodiča na dieťa a jeho
prežívanie, zvládanie a vyhýbanie sa konfliktným situáciám,
rodičovské kompetencie a zručnosti, špecifické témy podľa zloženia a
potrieb skupiny. Práca s deťmi: sebapoznávanie, rozvíjanie reflexie
vlastného prežívania, rozvíjanie schopnosti expresie vnímania
konfliktu rôznymi technikami.
Výstupom je spracovanie dohody o starostlivosti o dieťa/deti.
3. evaluačná etapa - 1 stretnutie podľa potrieb rodiny a jej členov.
Využívané postupy, metódy a techniky:
 analýza materiálov (variabilných správ a posudkov od rôznych
pomáhajúcich profesionálov/ok a špecialistov/iek),
 genogram a ekomapa – grafické znázornenie kvality vzťahov v rodine
a záznam zdrojov v prostredí rodiny,
 činnostná diagnostika,
 štandardizovaná diagnostika – (škála každodenných rodičovských
ťažkostí, zisťovanie miery ohrozenia, v prípade podozrenia na výskyt
násilia metóda SARA, dotazník na odhad nebezpečenstva),
 smart technika - tvorba cieľov spolupráce,
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individuálne informatívne a poradenské konzultácie - sociálne, právne,
psychologické, špeciálnopedagogické poradenstvo - s dospelým aj
maloletým klientom,
písomné, telefonické a e-mailové sociálnoprávne poradenstvo,
facilitácia a využívanie konštruktívnych metód riešení konfliktov v
rodinách (medzi rodičmi a deťmi, medzi rodinou a jej okolím,
konzultácia zameraná na prípravu na rozvodový proces, schopnosti
postarať sa o seba, o deti,
sprevádzanie dieťaťa/rodiča, ktorý/á zažíva rozchod/rozvod rodičov
a zverenie do starostlivosti po rozchode/rozvode rodičov,
pozorovanie – zachytenie vonkajších prvkov v správaní klienta/ky
(motorická, fyziologická a kognitívno-afektívna zložka správania sa),
interview a v rámci neho ventilácia, klarifikácia (s cieľom uvoľniť
nahromadené napätie, stres, úzkosť a zároveň umožniť rodičom,
deťom za pomoci rozumovej analýzy situácie uvidieť ju z iného uhla
pohľadu a objaviť nové možnosti riešenia),
podpora dieťaťa smerujúca k zachovaniu fungujúcich väzieb
a vzťahov v rámci širšej rodiny,
povzbudenie – zvlášť u detí, aby prekonali strach z neznámeho (rôzne
formy – hračka..),
motivačné rozhovory,
rozhovor s cieľom potlačiť prejavy podplácania a kupovania si dieťaťa
niektorým z rodičov,
nácvik a tréning komunikačných zručností, sociálnych zručností špecificky zameraný na prekonávanie strachu (zvlášť u detí – podpora
a motivácia k spolupráci), na zvyšovanie sebavedomia a pozitívneho
seba-hodnotenia, tréning základných rodičovských zručností, tréning
konštruktívnej hádky, tréning v asertivite a pod.
hranie rolí – najčastejšie ostatní členovia rodiny hrajú rolu jedného
člena v rôznych situáciách a tým mu poskytujú užitočnú spätnú väzbu
na jeho správanie. V podobe výmeny rolí je táto metóda potrebná pre
ostatných členov rodiny, aby sa dokázali vcítiť do situácie ostatných
a príp. lepšie pochopili motiváciu, komunikáciu a správanie ostatných
členov rodiny,
konfrontácia – pracovník/čka upozorňuje klienta/ku na rozdiely
a rozpory v jeho tvrdeniach, správaní a chápaní seba, aj iných
(užitočné pri práci s rodičmi, ktorí ubližujú rôznymi formami svojim
deťom, prípadne pri práci s partnerským párom),
podmieňovanie a iné behaviorálne techniky – u detí (nielen) pozitívne
podmieňovanie (pochvala). Pomoc pri regulovaní správania detí,
predovšetkým pri skupinovej práci,
reflexia,
prerámcovanie
–
pracovník/čka
preformulováva
klientove/kine odpovede, aby stimuloval/a vhľad a sebareflexiu,
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abreakcia – pracovník/čka vytvára pre klienta priestor, aby mohol
znovu prežiť problémovú situáciu, uvoľniť skrytú alebo potlačenú
emocionalitu, pochopiť aktuálnu situáciu a obnoviť mechanizmy
zvládania tejto situácie (znovuprežitie a následná katarzia),
persuázia - v rámci tejto metódy hľadá pracovník/čka primerané
argumenty, aby sprostredkoval klientovi/ke iný pohlaď na problém,
ponúkol mu efektívnejšie vzorce správania či riešenia problémovej
situácie (zvlášť v predrozvodovej/ rozvodovej/porozvodovej situácii),
sumarizácia - zameraná na zhrnutie doterajšej spolupráce s rodinou,
uskutočňuje sa po určitej etape alebo na konci sedenia, ale užitočnejšie
je, ak poradca povzbudí k sumarizácií rodinu, ktorá referuje o tom,
kam sa spolupráca s odborníkom dostala a na čom sa spolu dohodli,
modelovanie - zaraďujeme k činnostným metódam, kedy ide o
modelovanie reálnych situácií zo života klienta, ktorú si rozohráva
podľa svojich predstáv. Pri tradičnom modelovaní odborník ponúka
rodine svoj spôsob zvládania určitej situácie a rodina sa môže
inšpirovať alebo si tento spôsob osvojiť,
relaxačné techniky,
spisovanie návrhov a žiadostí – v prípadoch, kedy klient/ka nemá
dostatok zručností alebo prístup k pomoci v tejto oblasti,
zisťovanie názorov dieťaťa – aktívne zapojenie dieťaťa do riešenia
jeho situácie prináša vyššiu mieru úspešnosti intervencie,
podporná skupina pre rozvedených rodičov s deťmi,
využívanie odborných publikácií, brožúr a informačných letákov –
naša organizácia disponuje súborom rôznych informačných a
vzdelávacích materiálov, ktoré sú určené klientele, odborníkom/čkam,
ale aj širšej verejnosti,
vzdelávacie semináre, vzdelávacie tréningy s využitím zážitku a
skupinovej dynamiky – informatívne a zážitkové semináre určené
predovšetkým pre rodičov. Semináre sú zamerané na informácie z
oblasti výchovy, starostlivosti o deti – komunikácia s deťmi, rozvoj
rodičovských zručností, posilnenie rodičovskej roly, zvládanie
konfliktov a náročných životných situácií.

Metódy a techniky psychologickej pomoci:
 na základe odporúčania rodičom sa poskytuje psychologická pomoc
v záujme obnovy manželského/partnerského spolužitia a v záujme
predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
 psychologická pomoc deťom po rozvode,
 psychologické konzultácie (poradenstvo) – sú zamerané na
navodenie žiaducich zmien v prežívaní a v správaní dieťaťa či dospelej
osoby, po traumatickej skúsenosti v rodine, jednorazovej alebo
opakovanej (rozchod/rozvod). Ďalej poskytuje klientovi/ke nové
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spôsoby riešenia záťažovej životnej situácie a hlbšie pochopenie príčin
a následkov týchto stresových udalostí. Konzultácie sú realizované v
rozsahu krátkodobej spolupráce s rodinou a jej jednotlivými členmi
(sociálno-psychologická diagnostika), alebo v rozsahu dlhodobejšej
spolupráce a to konkrétne pri realizácii jednotlivých programov, kde je
potrebná dlhodobejšia
spolupráca
psychológa/ičky.
Formy:
individuálna (štruktúrovaný/semištruktúrovaný/ neštruktúrovaný
rozhovor, voľnú hru, projekcie prostredníctvom kresieb, metódy
nedirektívnej hrovej terapie, psychologické korekčné techniky v
závislosti od odborných kompetencií psychológa), skupinová (systém
spätných väzieb ostatných členov skupiny, vlastné sebareflexie,
sebavyjadrenie a náhľad na emočné prežívanie a situáciu klienta,
metódu diskusie k prevládajúcim individuálnym témam klientov/iek,
využívajúc techniky sociálno-psychologického výcviku, podľa
mentálnej, fyzickej ako i emočnej disponzibility klientov/iek).
Rodinná (rodič/rodičia a dieťa), čo umožňuje rodine a jej členom čo
najlepšiu orientáciu v ich situácii, optimalizáciu fungovania rodinného
systému, optimalizáciu života každého jej jednotlivca, tak, aby
dokázali efektívne riešiť situácie, ktoré spoločný život prináša, zvládať
aj náročné obdobia, krízy a konflikty, využívajúc techniky ako
informácie, tréning zručností, podpora, sprevádzanie (napríklad
pred/v/po rozchode, rozvode), filiálnu techniku, techniky terapie hrou,
na výchovu zamerané konzultácie. Základom práce psychológa/ičky v
tejto forme psychologických konzultácií je iniciovanie prospešných
zmien v rodinnom systéme, ktoré smerujú k dosiahnutiu, obnove alebo
udržaniu kvality rodinného života aj života jej členov tak, aby bol čo
najviac podnecujúci, uspokojujúci a príjemný jednak v aspektoch
osobných, ale aj vzťahových a interakčných,
podporné korektívne techniky majú vedľajší terapeutický účinok,
najčastejšie sú to: tréningy rodičovských zručností, tréningy
komunikačných zručností, rôzne nácviky adaptívnejších spôsobov
zvládania stresu – nácvik relaxácie, zdravšieho vnímania seba
a podobne,
psychoedukácia s rodinou, ktorá je v procese rozvodu (možné
príčiny, prejavy, dôsledky rozvodu/rozpadu rodiny na jednotlivých
členov rodinného systému s dôrazom na dieťa/deti; predchádzanie
syndrómu zavrhnutého rodiča, konštruktívnej komunikácie v role
rodičov),
projektívne techniky (interpretačné, slovne asociačné, imaginatívnoverbálne, výtvarné),
krízová intervencia - poskytuje psychológ/ička deťom a dospelým v
stave akútnej a prevažne situačnej psychickej krízy individuálne i
skupinovo, čím sa snaží minimalizovať ohrozenie klienta, objaviť a
posilniť jeho schopnosti vyrovnať sa s aktuálnou záťažovou situáciou
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negatívnym spôsobom riešenia situácie. Ponúka patričnú pomoc s
cieľom uľahčiť komunikáciu, navrátiť sebadôveru, vyjadriť emócie,
mobilizovať podporu a čo najhodnovernejšie odhadnúť jadro
problému.
Špecifiká
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Výchovný
program 2
Ciele

pre zaradenie do programu je dôležité identifikovať, či ide o konflikt
alebo o násilie v úvodnej etape práce s rodinou,
možnosť kombinovania práce: individuálne s rodinou, ale aj
skupinovo,
možnosť
zúčastňovať
sa
podpornej
skupiny
rodičov
v rozchode/rozvode,
program je nastavený na konkrétne potreby rodiny v danom období,
v prípade výskytu krízovej situácie je rodine, príp. jednotlivým členom
poskytnutá
krízová
intervencia
formou
stretnutí
so
psychológom/ičkou,
program je možné rodine poskytnúť opakovane s flexibilným
nastavením na aktuálnu situáciu a potreby rodiny.

Dieťa v centre záujmu (skupinová a individuálna forma) § 11 ods. 2,
písm. a) b) c) a § 12 ods. 1 písm d); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č.
36/2005 Z.z.
 eliminovať negatívny vplyv predrozvodovej/predrozchodovej,
rozvodovej/rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej situácie na
dieťa,
 spolupracovať s rodičmi na zvládaní ich emócií a upokojovať rodinné
napätie,
 pomôcť deťom porozumieť situácii, v ktorej sa ocitla rodina a to
predovšetkým spoluprácou s rodičmi na tom ako s dieťaťom
komunikovať o vzniknutej situácii, príp. udalostiach v minulosti
súvisiacimi s rozchodom/rozvodom rodičov,
 spolupracovať s rodičmi na úprave bežných každodenných situácií
a na riešení konkrétnych problémov,
 podpora styku detí s oboma rodičmi,
 príprava dieťaťa na stretnutie s rodičom, s ktorým nie je v pravidelnom
kontakte,
 príprava rodičov na rešpektujúce rodičovstvo (napr. tých ktorým sú
zverené deti do starostlivosti),
 zlepšenie komunikácie na úrovni partnerského a rodičovského
subsystému,
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klientov/ok






Personálne
zabezpečenie

Časová
dotácia
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v kontexte Cochemskej praxe pomôcť rodičom dospieť k rodičovskej
dohode.
rodina
v
konfliktnej
predrozvodovej/predrozchodovej,
rozvodovej/rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej situácii, ktorá
závažným spôsobom môže ohrozovať dieťa, najmä v prípadoch, ak
rodičia dieťaťa prenášajú do vzťahu s dieťaťom, resp. do rodičovstva,
nedoriešené problémy expartnerského konfliktu;
min. 4 a max. 6 párov na 1 skupinu (priemerne 10 dospelých
klientov/ok a 10 detských klientov)
max. 2 skupiny ročne

2 x sociálna/y pracovník/čka,
1 x psychológ/ička,
1 x špeciálny/a pedagóg/ička (v prípade potreby)
Skupinová a individuálna práca s rodičovskými a detskými skupinami
- 6 mesačný výchovný program pre 4 až 6 párov s deťmi.
13 stretnutí x 2 h = 26 hodín pre klienta (3 úvodné stretnutia individuálne
– 6h, 8 stretnutí skupinových – 16h, 2 evaluačné stret. individuálne – 4h)
Osobohodiny
V prípade 4 párov = 142 h:
individuálne 3 úvodné a 2 evaluačné stretnutia – 5 stretnutí x 2 hod x 2
pracovníčky = 20 h x 4 rodiny = 80 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí skupiny rodičov x 2 h x 2 pracovníčky = 32 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí detí x 2 hod x 2 pracovníčky = 32 h

V prípade 5 párov = 162 h:
individuálne 3 úvodné a 2 evaluačné stretnutia – 5 stretnutí x 2 hod x 2
pracovníčky = 20 h x 5 rodiny = 100 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí skupiny rodičov x 2 h x 2 pracovníčky = 32 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí detí x 2 hod x 2 pracovníčky = 32 h

V prípade 6 párov = 184 h:
individuálne 3 úvodné a 2 evaluačné stretnutia – 5 stretnutí x 2 hod x 2
pracovníčky = 20 h x 6 rodiny = 120 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí skupiny rodičov x 2 h x 2 pracovníčky = 32 h
skupinové stretnutia - 8 stretnutí detí x 2 hod x 2 pracovníčky = 32 h

Stretnutia sa uskutočňujú paralelne, 2x mesačne.
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Metodika

Certifikovaný program „No Kids in the Middle“, Holandsko
Etapy práce:
1. diagnostická etapa (3 individuálne úvodné stretnutia s členmi
rodiny – otec, matka, deti; podľa situácie rodiny samostatne
s každým členom a rodičovským párom s cieľom zistiť potrebné
informácie o jednotlivých dimenziách životnej situácie dieťaťa
a jej/jeho rodiny, posúdenia funkčnosti rodinného systému so
zameraním sa na identifikáciu potrieb jednotlivých členov rodiny a
možných zdrojov pomoci a podpory v sociálnom prostredí dieťaťa
a jeho/jej rodiny; aktivizovať rodinu k spoločnému hľadaniu riešení
a zdrojov potrebných k riešeniu situácie. Stretnutia sú realizované za
účasti
dvojice
psychológ/psychologička,
soc.pracovník/soc.pracovníčka. Cieľom úvodnej etapy je dohoda
o účasti v programe, ktorý by mal viesť k následnej dohode ohľadom
starostlivosti o deti.
Pre zaradenie do programu je dôležité identifikovať, či ide o konflikt
alebo o násilie v úvodnej etape práce s rodinou.

13

2. intervenčná etapa. V tejto etape sa realizuje paralelne 8
skupinových stretnutí skupiny rodičov (počet účastníkov 8 alebo
10 alebo 12) a 8 stretnutí skupiny detí (s počtom účastníkov
v závislosti od veľkosti rodín) pod vedením dvojice sociálna
pracovníčka/pracovník a psychologička/psychológ.
Zameranie stretnutí skupiny rodičov:
 ja a moje dieťa, deštruktívne vzorce komunikácie a sledovanie
výnimiek, zmena zamerania z rodiča na dieťa a jeho prežívanie,
zvládanie a vyhýbanie sa konfliktným situáciám, rodičovské
kompetencie a zručnosti, špecifické témy podľa zloženia a potrieb
skupiny.
Zameranie stretnutí skupiny detí:
 sebapoznávanie, rozvíjanie reflexie vlastného prežívania, rozvíjanie
schopnosti expresie vnímania konfliktu rôznymi technikami,
opora a porozumenie od detí v podobnej situácii.
3. evaluačná etapa – dve individuálne evaluačné stretnutia pre každú
rodinu zamerané na vyhodnotenie účasti v programe, dosiahnuté
dohody a pokračovanie v upevňovaní dosiahnutých zmien v správaní
sa k deťom a sebe navzájom, realizované za účasti dvojice
psychológ/psychologička, soc.pracovník/soc.pracovníčka.
Zapísaný v registri MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-16311 zo dňa 30.1.2000
IČO: 37787683
Bankové spojenie: UniCredit Banka, a.s
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2440 7017
Kontakty:
+421517712233
info@mymamy.sk
www. mymamy.sk

MyMamy, o.z.
Adresa: Jánošíkova 70,080 01 Prešov
Slovenská republika
Web: www.mymamy.sk

14

Využívané postupy, metódy a techniky:
 analýza materiálov (variabilných správ a posudkov od rôznych
pomáhajúcich profesionálov/ok a špecialistov/iek),
 genogram a ekomapa – grafické znázornenie kvality vzťahov v
rodine a záznam zdrojov v prostredí rodiny,
 činnostná diagnostika,
 štandardizovaná diagnostika – (škála každodenných rodičovských
ťažkostí, zisťovanie miery ohrozenia, v prípade podozrenia na výskyt
násilia metóda SARA, dotazník na odhad nebezpečenstva),
 smart technika - tvorba cieľov spolupráce,
 individuálne informatívne a poradenské konzultácie - sociálne,
psychologické, špeciálnopedagogické poradenstvo - s dospelým aj
maloletým klientom,
 písomné, telefonické a e-mailové sociálnoprávne poradenstvo,
 skupinová práca s rodičmi a deťmi,
 facilitácia a využívanie konštruktívnych metód riešení konfliktov v
rodinách (medzi rodičmi a deťmi, medzi rodinou a jej okolím,
 konzultácia zameraná na prípravu na rozvodový proces, schopnosti
postarať sa o seba, o deti,
 sprevádzanie dieťaťa/rodiča, ktorý/á zažíva rozchod/rozvod rodičov
a zverenie do starostlivosti po rozchode/rozvode rodičov,
 pozorovanie – zachytenie vonkajších prvkov v správaní klienta/ky
(motorická, fyziologická a kognitívno-afektívna zložka správania sa),
 interview a v rámci neho ventilácia, klarifikácia (s cieľom uvoľniť
nahromadené napätie, stres, úzkosť a zároveň umožniť rodičom,
deťom za pomoci rozumovej analýzy situácie uvidieť ju z iného uhla
pohľadu a objaviť nové možnosti riešenia),
 podpora dieťaťa smerujúca k zachovaniu fungujúcich väzieb
a vzťahov v rámci širšej rodiny,
 motivačné rozhovory, povzbudenie – zvlášť u detí, aby prekonali
strach z neznámeho (rôzne formy – hračka..),
 rozhovor s cieľom potlačiť prejavy podplácania a kupovania si
dieťaťa niektorým z rodičov,
 nácvik a tréning komunikačných zručností, sociálnych zručností špecificky zameraný na prekonávanie strachu (zvlášť u detí –
podpora a motivácia k spolupráci), na zvyšovanie sebavedomia a
pozitívneho seba-hodnotenia, tréning základných rodičovských
zručností, tréning konštruktívnej hádky, tréning v asertivite a pod.
 hranie rolí – najčastejšie ostatní členovia rodiny hrajú rolu jedného
člena v rôznych situáciách a tým mu poskytujú užitočnú spätnú
väzbu na jeho správanie. V podobe výmeny rolí je táto metóda
potrebná pre ostatných členov rodiny, aby sa dokázali vcítiť do
situácie ostatných a príp. lepšie pochopili motiváciu, komunikáciu
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a správanie ostatných členov rodiny,
konfrontácia – pracovník/čka upozorňuje klienta/ku na rozdiely
a rozpory v jeho tvrdeniach, správaní a chápaní seba, aj iných
(užitočné pri práci s rodičmi, ktorí ubližujú rôznymi formami svojim
deťom, prípadne pri práci s partnerským párom),
podmieňovanie a iné behaviorálne techniky – u detí (nielen)
pozitívne podmieňovanie (pochvala). Pomoc pri regulovaní
správania detí, predovšetkým pri skupinovej práci,
reflexia,
prerámcovanie
–
pracovník/čka
preformulováva
klientove/kine odpovede, aby stimuloval/a vhľad a sebareflexiu,
abreakcia – pracovník/čka vytvára pre klienta priestor, aby mohol
znovu prežiť problémovú situáciu, uvoľniť skrytú alebo potlačenú
emocionalitu, pochopiť aktuálnu situáciu a obnoviť mechanizmy
zvládania tejto situácie (znovuprežitie a následná katarzia),
persuázia - v rámci tejto metódy hľadá pracovník/čka primerané
argumenty, aby sprostredkoval klientovi/ke iný pohlaď na problém,
ponúkol mu efektívnejšie vzorce správania či riešenia problémovej
situácie (zvlášť
v predrozvodovej/ rozvodovej/porozvodovej
situácii),
sumarizácia - zameraná na zhrnutie doterajšej spolupráce s rodinou,
uskutočňuje sa po určitej etape alebo na konci sedenia, ale
užitočnejšie je, ak poradca povzbudí k sumarizácií rodinu, ktorá
referuje o tom, kam sa spolupráca s odborníkom dostala a na čom sa
spolu dohodli,
modelovanie - zaraďujeme k činnostným metódam, kedy ide o
modelovanie reálnych situácií zo života klienta, ktorú si rozohráva
podľa svojich predstáv. Pri tradičnom modelovaní odborník ponúka
rodine svoj spôsob zvládania určitej situácie a rodina sa môže
inšpirovať alebo si tento spôsob osvojiť,
relaxačné techniky,
zisťovanie názorov dieťaťa – aktívne zapojenie dieťaťa do riešenia
jeho situácie prináša vyššiu mieru úspešnosti intervencie,
podporná skupina pre rozvedených rodičov s deťmi,
využívanie odborných publikácií, brožúr a informačných letákov –
naša organizácia disponuje súborom rôznych informačných a
vzdelávacích
materiálov,
ktoré
sú
určené
klientele,
odborníkom/čkam, ale aj širšej verejnosti,
vzdelávacie semináre, vzdelávacie tréningy s využitím zážitku a
skupinovej dynamiky – informatívne a zážitkové semináre určené
predovšetkým pre rodičov. Semináre sú zamerané na informácie z
oblasti výchovy, predovšetkým na komunikáciu s deťmi, rozvoj
rodičovských zručností, posilnenie rodičovskej roly, zvládanie
konfliktov a náročných životných situácií.
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Metódy a techniky psychologickej pomoci:
 na základe odporúčania rodičom sa poskytuje psychologická pomoc
v záujme
obnovy
manželského/partnerského
spolužitia
a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
 psychologická pomoc deťom po rozvode,
 psychologické konzultácie (poradenstvo) – sú zamerané na
navodenie žiaducich zmien v prežívaní a v správaní dieťaťa či
dospelej osoby, po traumatickej skúsenosti v rodine, jednorazovej
alebo opakovanej (rozchod/rozvod). Ďalej poskytuje klientovi/ke
nové spôsoby riešenia záťažovej životnej situácie a hlbšie
pochopenie príčin a následkov týchto stresových udalostí.
Konzultácie sú realizované v rozsahu krátkodobej spolupráce s
rodinou a jej jednotlivými členmi (sociálno-psychologická
diagnostika), alebo v rozsahu dlhodobejšej spolupráce a to konkrétne
pri realizácii jednotlivých programov, kde je potrebná dlhodobejšia
spolupráca psychológa/ičky.
Formy:
individuálna
(štruktúrovaný/semištruktúrovaný/
neštruktúrovaný rozhovor, voľnú hru, projekcie prostredníctvom
kresieb, metódy nedirektívnej hrovej terapie, psychologické korekčné
techniky v závislosti od odborných kompetencií psychológa),
skupinová (systém spätných väzieb ostatných členov skupiny,
vlastné sebareflexie, sebavyjadrenie a náhľad na emočné prežívanie a
situáciu klienta, metódu diskusie k prevládajúcim individuálnym
témam klientov/iek, využívajúc techniky sociálno-psychologického
výcviku, podľa mentálnej, fyzickej ako i emočnej disponzibility
klientov/iek). Práca so skupinami rodičov a detí, rodinná
(rodič/rodičia a dieťa), čo umožňuje rodine a jej členom čo najlepšiu
orientáciu v ich situácii, optimalizáciu fungovania rodinného
systému, optimalizáciu života každého jej jednotlivca, tak, aby
dokázali efektívne riešiť situácie, ktoré spoločný život prináša,
zvládať aj náročné obdobia, krízy a konflikty, využívajúc techniky
ako informácie, tréning zručností, podpora, sprevádzanie (napríklad
pred/v/po rozchode, rozvode), filiálnu techniku, techniky terapie
hrou, na výchovu zamerané konzultácie. Základom práce
psychológa/ičky v tejto forme psychologických konzultácií je
iniciovanie prospešných zmien v rodinnom systéme, ktoré smerujú k
dosiahnutiu, obnove alebo udržaniu kvality rodinného života aj
života jej členov tak, aby bol čo najviac podnecujúci, uspokojujúci a
príjemný jednak v aspektoch osobných, ale aj vzťahových
a interakčných,
 podporné korektívne techniky majú vedľajší terapeutický účinok,
najčastejšie sú to: tréningy rodičovských zručností, tréningy
komunikačných zručností, rôzne nácviky adaptívnejších spôsobov
zvládania stresu – nácvik relaxácie, zdravšieho vnímania seba
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Výchovný
program 3
Ciele

a podobne,
psychoedukácia s rodinou, ktorá je v procese rozvodu (možné
príčiny, prejavy, dôsledky rozvodu/rozpadu rodiny na jednotlivých
členov rodinného systému s dôrazom na dieťa/deti; predchádzanie
syndrómu zavrhnutého rodiča, konštruktívnej komunikácie v role
rodičov),
projektívne
techniky
(interpretačné,
slovne
asociačné,
imaginatívno-verbálne, výtvarné),
krízová intervencia - poskytuje psychológ/ička deťom a dospelým v
stave akútnej a prevažne situačnej psychickej krízy individuálne i
skupinovo, čím sa snaží minimalizovať ohrozenie klienta, objaviť a
posilniť jeho schopnosti vyrovnať sa s aktuálnou záťažovou situáciou
tak, aby sa posilnila integrita a aby sa predišlo pokiaľ možno k
negatívnym spôsobom riešenia situácie. Ponúka patričnú pomoc s
cieľom uľahčiť komunikáciu, navrátiť sebadôveru, vyjadriť emócie,
mobilizovať podporu a čo najhodnovernejšie odhadnúť jadro
problému.
pre zaradenie do programu je dôležité identifikovať, či ide o konflikt
alebo o násilie v úvodnej etape práce s rodinou,
certifikovaný program „No Kids in the Middle“ pôvodom
z Holandska,
skupinová práca (viacero rodín v podobnej situácii),
program je nastavený na konkrétne potreby rodiny v danom období,
v prípade výskytu krízovej situácie je rodine, príp. jednotlivým členom
poskytnutá
krízová
intervencia
formou
stretnutí
so
psychológom/ičkou,
program je možné rodine poskytnúť opakovane s flexibilným
nastavením na aktuálnu situáciu a potreby rodiny.

Rekonštrukcia vzťahu rodič - dieťa (rozvoj rodičovských zručností)
§ 12 ods. 1 písm. d); § 37 ods. 2 písm. d v zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z.
 obnova rodičovských kompetencií u rodiča/rodičov, ktoré boli
narušené násilným vzťahom u matky/otca, alebo rozpadom
partnerského/manželského vzťahu. Predovšetkým ide o tieto
rodičovské kompetencie: citlivosť rodičov voči meniacim sa potrebám
dieťaťa/detí v priebehu vývinu a úroveň komunikácie a vzťahov medzi
rodičmi a deťmi,
 získavanie a budovanie vyššie spomenutých rodičovských zručností
u rodičov, ktorí ich z rozličných dôvodov nenadobudli (nefunkčná
primárna rodina, násilný vzťah, narušený vzťah s rodičmi, rodičia
vyrastajúci v detských domovoch a pod.),
 priniesť efektívnym a primeraným (podľa veku, mentálnej úrovne
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a pod.) spôsobom rodičom a ich deťom nástroje tomu, ako zvládať
jednotlivé situácie kompetentnejšie a citlivejšie.
Cieľová
skupina



Predpokladaný
počet

klientov/iek

Personálne
zabezpečenie



rodič s deťmi/dieťaťom, ktorých vzťah je narušený traumatickým
zážitkom/zážitkami, konkrétne domáce násilie, rozchod/rozvod
rodičov
max. 4 rodičia s deťmi ročne
max. 12 detských a dospelých klientov/ok spolu ročne (príp. viac
odvíjajúce sa od počtu detí v rodine)
vždy v páre: sociálny/a pracovník/čka, psychológ/ička alebo
špeciálny/a pedagóg/ička (kombinácia podľa zamerania konkrétneho
stretnutia a potrieb dieťaťa)

Časová dotácia
6 mesačný výchovný program
25 hodinový program (2 úvodné stretnutia + 22 stretnutí x 1h týždenne +
1 záverečné stretnutie)
18

Osobohodiny: 50 hodín
Sociálny/a pracovník/čka:
22 osobohodín
Psychológ/ička:
22 osobohodín
Špeciálny/a pedagóg/ička:
6 osobohodín (zameraných na
špeciálnopedagogickú diagnostiku pre efektívnejšiu prácu s detským
klientom)
Metodika
Interaktívny program obsahuje 2 časti/knihy:
1. edukatívnu – Žijeme spolu bez násilia, kde sa pomenúvajú domáce
násilie, vplyv násilia na dospelé zneužívané osoby, na deti,
prežívanie detí, potreby detí žijúcich v násilnej situácii, vplyv násilia
na vzájomný vzťah mamy a dieťaťa vo vzťahu k otcovi,
2. časť Ja a mama - obsahuje 46 aktivít, rozdelených podľa
nasledujúcich tém: vzájomné poznávanie, prežívanie, potreby,
hranice, rešpekt, dôvera, podpora, láska, otvorená komunikácia,
násilie, bezpečie, spoločné trávenie voľného času. Účastníci/čky
programu pracujú tak, že sa 1 x týždenne stretávajú
s odborníkom/čkou a spoločne absolvujú postupné aktivity. Zároveň
dostanú absolvovať aktivitu dieťa – rodič na doma. Tieto stretnutia
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pomáhajú rodičovi a dieťaťu lepšie komunikovať a prečítať
vzájomné reakcie a správanie, dávajú podnety a edukujú.
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Ďalšie metódy a techniky:
 individuálne informatívne a poradenské konzultácie - sociálne,
právne, psychologické, špeciálnopedagogické poradenstvo - s
dospelým aj detským klientom,
 písomné, telefonické a e-mailové sociálnoprávne poradenstvo,
 facilitácia a využívanie konštruktívnych metód riešení konfliktov v
rodinách (medzi rodičmi a deťmi, medzi rodinou a jej okolím,
 interview,
 projektívne techniky: kresba, vizuálne techniky,
 ventilácia, klarifikácia,
 nácvik a tréning komunikačných zručností, sociálnych zručností špecificky zameraný na prekonávanie strachu (zvlášť u detí – podpora
a motivácia k spolupráci), na zvyšovanie sebavedomia a pozitívneho
seba-hodnotenia, tréning základných rodičovských zručností, tréning
konštruktívnej hádky, tréning v asertivite a pod.
 didaktické využitie filmových materiálov – pri vzdelávacích
aktivitách smerovaných k rodičom – pri rozvoji rodičovských
zručností,
 zisťovanie názorov dieťaťa – aktívne zapojenie dieťaťa do riešenia
jeho situácie prináša vyššiu mieru úspešnosti intervencie,
 využívanie odborných publikácií, brožúr a informačných letákov –
naša organizácia disponuje súborom rôznych informačných a
vzdelávacích materiálov, ktoré sú určené klientele, odborníkom/čkam,
ale aj širšej verejnosti,
 vzdelávacie semináre, vzdelávacie tréningy s využitím zážitku a
skupinovej dynamiky – informatívne a zážitkové semináre určené
predovšetkým pre rodičov. Semináre sú zamerané na informácie z
oblasti výchovy, starostlivosti o deti – komunikácia s deťmi, rozvoj
rodičovských zručností, posilnenie rodičovskej roly, zvládanie
konfliktov a náročných životných situácií,
 písanie denníkov – sebareflexívna metóda určená pre tých
klientov/ky, ktoré nedokážu o svojom probléme hovoriť (častokrát
deti). V denníku dokážu postupne o probléme písať, formulovať svoje
emócie, priania, potreby,
 relaxačné techniky – Schutzov autogénny tréning.
Metódy a techniky psychologickej pomoci:
 na základe odporúčania rodičom sa poskytuje psychologická pomoc
v záujme obnovy manželského/partnerského spolužitia a v záujme
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predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
psychologická pomoc deťom po rozvode,
psychologické konzultácie (poradenstvo) – sú zamerané na
navodenie žiaducich zmien v prežívaní a v správaní dieťaťa či dospelej
osoby, po traumatickej skúsenosti v rodine, jednorazovej alebo
opakovanej (rozchod/rozvod). Ďalej poskytuje klientovi/ke nové
spôsoby riešenia záťažovej životnej situácie a hlbšie pochopenie príčin
a následkov týchto stresových udalostí. Konzultácie sú realizované v
rozsahu krátkodobej spolupráce s rodinou a jej jednotlivými členmi
(sociálno-psychologická diagnostika), alebo v rozsahu dlhodobejšej
spolupráce a to konkrétne pri realizácii jednotlivých programov, kde je
potrebná dlhodobejšia spolupráca psychológa/ičky. Formy:
individuálna (štruktúrovaný/ semištruktúrovaný/ neštruktúrovaný
rozhovor, voľnú hru, projekcie prostredníctvom kresieb, metódy
nedirektívnej hrovej terapie, psychologické korekčné techniky v
závislosti od odborných kompetencií psychológa), skupinová (systém
spätných väzieb ostatných členov skupiny, vlastné sebareflexie,
sebavyjadrenie a náhľad na emočné prežívanie a situáciu klienta,
metódu diskusie k prevládajúcim individuálnym témam klientov/iek,
využívajúc techniky sociálno-psychologického výcviku, podľa
mentálnej, fyzickej ako i emočnej disponzibility klientov/iek).
Rodinná (rodič/rodičia a dieťa), čo umožňuje rodine a jej členom čo
najlepšiu orientáciu v ich situácii, optimalizáciu fungovania rodinného
systému, optimalizáciu života každého jej jednotlivca, tak, aby
dokázali efektívne riešiť situácie, ktoré spoločný život prináša, zvládať
aj náročné obdobia, krízy a konflikty, využívajúc techniky ako
informácie, tréning zručností, podpora, sprevádzanie (napríklad
pred/v/po rozchode, rozvode), filiálnu techniku, techniky terapie hrou,
na výchovu zamerané konzultácie. Základom práce psychológa/ičky v
tejto forme psychologických konzultácií je iniciovanie prospešných
zmien v rodinnom systéme, ktoré smerujú k dosiahnutiu, obnove alebo
udržaniu kvality rodinného života aj života jej členov tak, aby bol čo
najviac podnecujúci, uspokojujúci a príjemný jednak v aspektoch
osobných, ale aj vzťahových a interakčných,
podporné korektívne techniky majú vedľajší terapeutický účinok,
najčastejšie sú to: tréningy rodičovských zručností, tréningy
komunikačných zručností, rôzne nácviky adaptívnejších spôsobov
zvládania stresu – nácvik relaxácie, zdravšieho vnímania seba
a podobne,
psychoedukácia s rodinou (formy násilia, mýty o násilí v párových
vzťahoch, cyklus násilia, dopady na jednotlivých členov rodiny),
projektívne techniky (interpretačné, slovne asociačné, imaginatívnoverbálne, výtvarné),

Zapísaný v registri MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-16311 zo dňa 30.1.2000
IČO: 37787683
Bankové spojenie: UniCredit Banka, a.s
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2440 7017
Kontakty:
+421517712233
info@mymamy.sk
www. mymamy.sk

MyMamy, o.z.
Adresa: Jánošíkova 70,080 01 Prešov
Slovenská republika
Web: www.mymamy.sk



21
Špecifiká

krízová intervencia - poskytuje psychológ/ička deťom a dospelým v
stave akútnej a prevažne situačnej psychickej krízy individuálne i
skupinovo, čím sa snaží minimalizovať ohrozenie klienta, objaviť a
posilniť jeho schopnosti vyrovnať sa s aktuálnou záťažovou situáciou
tak, aby sa posilnila integrita a aby sa predišlo pokiaľ možno k
negatívnym spôsobom riešenia situácie. Ponúka patričnú pomoc s
cieľom uľahčiť komunikáciu, navrátiť sebadôveru, vyjadriť emócie,
mobilizovať podporu a čo najhodnovernejšie odhadnúť jadro
problému.

Špeciálno-pedagogická diagnostika týkajúca sa:
 poznatkov z rôznych oblastí ich štruktúra a trvácnosť, schopnosť
orientovať sa v realite,
 úrovne vývinu reči: primeranosť celkového rečového prejavu,
nápadnosti v reči, nesprávna výslovnosť hlások, narušenie zvuku alebo
plynulosti reči,
 úrovne komunikácie: schopnosť nadviazať a udržať komunikáciu
rôznymi spôsobmi,
 úrovne motoriky: úroveň hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky;
 úroveň funkčnosti zmyslových orgánov: funkčnosť a využívanie
zraku, sluchu, hmatu, čuchu, lateralita,
 úrovne návykov a zručností: hygienické návyky, sebaobslužné
činnosti, pracovné a sociálne zručnosti,
 úroveň správania sa a adaptácie v rôznych typoch sociálnych prostredí.
 program je určený pre rodičov s deťmi, ktoré prežili domáce násilie v
rodine. Domáce násilie ovplyvňuje aj vzájomný vzťah rodič – dieťa
a tento program pomáha ozdraviť tieto rodinné väzby. Násilná osoba
používa množstvo stratégií, ktorými narúša vzťahy medzi rodinnými
príslušníkmi. Preto je dôležité ošetriť poruchy pripútania a posilniť
attachment – vzťahovú väzbu medzi deťmi a rodičmi,
 program pomáha predchádzať poruchám správania u detí. Rodič je
účastný aktivity a aktívne podporuje vzťahovú väzbu s dieťaťom.
Rodič si zároveň zvyšujú svoje rodičovské kompetencie. Tiež sa
rovnako zvyšujú sociálne kompetencie dieťaťa,
 program je nastavený na konkrétne potreby rodiča a dieťaťa v danom
období. Flexibilita vo výbere témy a zamerania úloh,
 program je možné rodine poskytnúť opakovane s flexibilným
nastavením na aktuálnu situáciu a potreby rodiny.

Spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov
Centrum pravidelne komunikuje a spolupracuje s OSPODaSK ÚPSVaR, súdom, obcou,
zainteresovanými
vzdelávacími
inštitúciami,
psychologickými
a pedagogickými
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poradenskými centrami a štátnymi/neštátnymi subjektmi vykonávajúcimi opatrenia
SPODaSK. Cieľom je zistiť relevantné informácie o životnej situácii klientely, v prípade
potreby následne vypracovať plán vykonávania opatrení SPO s prepojením na relevantné
subjekty v kontexte multidisciplinárnej práce pri sprostredkovaní ďalších odborných činností.
Taktiež je cieľom spolupráca a súčinnosť pri riešení situácií klientov a klientok.
M) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
N) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
O) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou

P) UVEDENIE ROZSAHU HODÍN POČAS DŇA A DNI V TÝŽDNI, POČAS
KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ JEDNOTLIVÉ OPATRENIA PROSTREDNÍCTVOM
PROGRAMOV
V Centre Zora sa vykonávajú opatrenia v pracovných dňoch a to:
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Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

08:00 -16:00
10:00 -18:00
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30

V prípade potreby a krízovej situácie je možné realizovať stretnutia aj mimo vyhradený čas.
Pre potreby realizácie programu Rekonštrukcia vzťahu rodič – dieťa je so súhlasom
klienta/klientky možné využiť prevádzku zariadenia MyMamy o.z., ktorá je nepretržitá.
Q) OPIS TVORBY A VYHODNOCOVANIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV, OPIS
TVORBY A VYHODNOCOVANIE INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU ODBORNEJ
PRÁCE S DIEŤAŤOM A JEHO RODINOU ALEBO PLÁNU ODBORNEJ PRÁCE
S PLNOLETOU FYZICKOU OSOBOU
Pri ambulantných a terénnych formách vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany
Centrum preberá plán z príslušného ÚPSVaR. Plán vykonávania opatrení ambulantnou
formou alebo terénnou formou sa realizuje podľa Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. podľa § 30 ods.
12 a 15.
Plán je spracovávaný individuálne pre každého klienta (rodina, jednotlivec s dieťaťom, dieťa)
na základe identifikácie potrieb a problematických miest v uplatňovaní rodičovských
kompetencií v závislosti od aktuálnej situácie konkrétnej rodiny. Pripravený plán bude
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s každým/ou klientom/kou prediskutovaný a odsúhlasený. Implementácia vykonávania
navrhovaných opatrení SPO bude monitorovaná expertnou skupinou zloženou zo zástupkýň
Centra a ďalších spolupracujúcich a relevantných subjektov ako sú ÚPSVaR, súdy
a výchovno-vzdelávacie zariadenia v rámci Prešovského kraja. O vykonávaní opatrení budú
pravidelne štvrťročne spracované správy tímom zodpovedným za vykonávanie opatrení SPO
v Centre. Obsahom správ bude počet účastníkov/čok jednotlivých programov vo vzťahu
k vykonávaným opatreniam SPO, spracovaný hodnotiaci dotazník od účastníkov/čok
a v opodstatnených prípadoch aj spätnú väzbu od spolupracujúcich inštitúcií s objektívnym
posúdením dosiahnutých výsledkov.
Záverečné hodnotenie výkonu opatrenia obsahuje posúdenie spolupráce s klientom/kou,
rodinou, sledované zmeny u jednotlivých členov rodiny, ktoré nastali, posúdenie
dosiahnutých cieľov a ďalšie odporúčania pre jednotlivých členov rodiny.
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Základnými kritériami pre vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých programov v podobe
odbornej práce realizovanej s rodičom/mi a dieťaťom/deťmi sú:
 skvalitnenie sociálneho fungovania rodičov a detí odrážajúce sa v posilnení
rodičovských zručností a schopností, podpora k svojpomoci,
 zlepšenie komunikačných zručností u rodičov a detí,
 väčšia stabilita v prežívaní u detí, rodičov,
 schopnosť určovať a nenásilným spôsobom dosahovať dodržiavanie hraníc
u dieťaťa/detí,
 zručnosť rodičov uzavrieť dohodu týkajúcu sa starostlivosti o dieťa/deti po ich
rozchode/rozvode rešpektujúc najlepší záujem dieťaťa/detí,
 kvantita a kvalita spoločne tráveného času v podobe aktivít realizovaných s deťmi počas
a po ukončení programu,
 synergické efekty týkajúce sa sociálneho fungovania rodičov a detí v zmysle zlepšenia
vzťahov so širšou rodinou a komunitou.
R) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
S) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
T) opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
U) OPIS PRÁV DIEŤAŤA, PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ SA
VYKONÁVAJÚ V CENTRE OPATRENIA
Vykonávanie opatrení SPODaSK sa v Centre realizuje v súlade so všetkými medzinárodnými
právnymi dokumentami upravujúcimi ľudské práva:
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 Ústava SR,
 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, osobitne práva detí, najmä
Dohovor o právach dieťaťa a všetky prijaté Opčné protokoly,
 zákon č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine atď.
Pre vykonávanie opatrení SPODaSK je uplatňovaný najlepší záujem dieťaťa a akceptovaný
jeho názor. Naším zámerom je realizovať opatrenia zamerané na obmedzenie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, sociálny a fyzický vývin dieťaťa a
dospelej osoby. Činnosti, ktoré sledujú tento cieľ sú rozsiahle a širokospektrálne.
V) OPIS POVINNOSTÍ DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE
KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE, A OPIS POVINNOSTÍ
RODIČA DIEŤAŤA A INÝCH BLÍZKYCH OSÔB DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ
FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE
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Rodič, zákonný zástupca, opatrovateľ/opatrovateľka dieťaťa má povinnosť zúčastňovať sa na
programe Centra na základe dohody uzavretej s Centrom uzavretej na základe nariadenia
súdu, alebo odporúčania orgánu SPODaSK, ktorých súčasťou je plán vykonávania opatrení
ambulantnou a terénnou formou. V prípade, že sa klient/klientka z vážneho dôvodu nemôže
programu, resp. jeho časti zúčastniť, je povinný to včas oznámiť pracovníkovi Centra a
dohodnúť si náhradný termín. Opakované nedodržanie dohodnutých pravidiel (3x) bez
relevantného ospravedlnenia môžu mať za následok ukončenie spolupráce, o čom bude
písomne informovaný klient/klientka aj príslušný orgán SPODaSK, ktorý klienta/klientku k
spolupráci odporučil, príp. nariadil spoluprácu. Za dodržiavanie týchto pravidiel zo strany
dieťaťa je zodpovedný rodič (zákonný zástupca).
W) TAXATÍVNY OPIS VÝCHOVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ JE MOŽNÉ
ULOŽIŤ ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTÍ PODĽA PÍSMENA V), VRÁTANE
ČASU ICH TRVANIA A MOŽNOSTI PREHODNOTENIA VÝCHOVNÉHO
PROSTRIEDKU, AK S JEHO POUŽITÍM DIEŤA ALEBO PLNOLETÁ FYZICKÁ
OSOBA, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE, NESÚHLASIA
V prípade, že sa klient/klientka opakovane bez vážneho dôvodu nezúčastňuje aktivít
programu, nespolupracuje pri jeho realizácii s pracovníkmi/pracovníčkami a je ohrozené
naplnenie cieľov programu, Centrum môže po dohode s orgánom SPODaSK alebo súdu,
ktorý program odporučil, nariadil spoluprácu s klientom/klientkou ukončiť.
Rovnako Centrum pristúpi k ukončeniu programu v prípade opakovaného požitia alkoholu
resp. iných omamných látok o čom bude Centrum informovať aj príslušný subjekt, ktorý
program odporúčal prípadne nariadil.
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X) Opatrenia sa nevykonávajú pobytovou formou
Y) OPIS POSTUPU V RIZIKOVÝCH SITUÁCIÁCH PRE DIEŤA ALEBO
PLNOLETÚ FYZICKÚ OSOBU, PRE KTORÉ SA VYKONÁVA POBYTOVÉ
OPATRENIE V CENTRE, VRÁTANE POSTUPU PRI NEDOVOLENOM OPUSTENÍ
CENTRA DIEŤAŤOM, PRI ÚRAZE DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ
OSOBY,
VÁŽNYCH
NEZHODÁCH
MEDZI
DEŤMI
A
DEŤMI
A
ZAMESTNANCAMI CENTRA
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Opatrenia sa v centre nevykonávajú pobytovou formou. V prípade konfliktnej situácie medzi
klientom a členom/členkou odborného tímu, ktorá by mohla viesť k ujme na zdraví bude za
účelom vyriešenia tejto situácie prizvaná polícia. Pri realizácii výchovných programov, ktoré
vyžadujú priamu prácu s dieťaťom bez prítomnosti osoby, ktorej je zverené,
pracovník/pracovníčka Centra dohodne s touto osobou presné podmienky prevzatia dieťaťa –
čas príchodu, odchodu, kto ho privedie, prípadne či dieťa môže prichádzať/odchádzať samé,
kto ho prevezme po ukončení programu, či má dieťa špecifické potreby z hľadiska
zdravotného stavu, diétnych obmedzení a pod. Tieto podmienky budú dohodnuté písomnou
formou vopred. Súčasťou dohody je súhlas rodiča/opatrovníka so samostatnou prácou
pracovníka/pracovníčky Centra s dieťaťom. V prípade, že počas realizácie programu dôjde k
vzniku rizikovej situácie – napr. úraz, pracovník/pracovníčka Centra zabezpečí všetky
potrebné úkony – poskytne prvú pomoc, zavolá rýchlu zdravotnú pomoc podľa potreby, spíše
záznam.

V Prešove, dňa 28. 05. 2019

Vypracovali:
Mgr. Apolónia Sejková, zodpovedná zástupkyňa a sociálna pracovníčka
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. sociálna pracovníčka
Za správnosť:
........................................
Mgr. Apolónia Sejková
štatutárna zástupkyňa MyMamy, o.z.
Zapísaný v registri MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-16311 zo dňa 30.1.2000
IČO: 37787683
Bankové spojenie: UniCredit Banka, a.s
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2440 7017
Kontakty:
+421517712233
info@mymamy.sk
www. mymamy.sk

