Absolvovanie prípravy fyzickej osoby,
ktorá

môže

vykonávať

profesionálne

rodičovstvo, nezakladá nárok na získanie
zamestnania

v tom

-

ktorom

type

zariadenia.
Prípravu

na

profesionálne

rodičovstvo bude realizovať tím zložený
zo sociálnych pracovníkov, psychológa,
špeciálneho

pedagóga

a

zástupcov

Bližšie informácie o profesionálnom
rodičovstve, realizácii prípravy a

podaní

žiadosti Vám podajú zamestnanci Úradu
práce,

sociálnych

vecí

a

rodiny

v Spišskej Novej Vsi, na telefónnom čísle

zariadení – detských domovov.

053/2441603,2441600.
Po ukončení prípravy fyzickej osoby,
ktorá

môže

starostlivosť,
výchovné

vykonávať
predbežné

opatrenie

ústavnú
opatrenie,

v profesionálnej

Je potrebné, aby si záujemca o
prípravu

osôb, ktoré môžu zabezpečiť

rodine vydá Úrad práce, sociálnych vecí a

vykonávanie

rodiny v Spišskej Novej Vsi potvrdenie o

predbežného alebo výchovného opatrenia

jej absolvovaní a

svoju žiadosť o prípravu

ukončení

aj

upovedomí o jej

určený

Úrad

práce,

sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
Výber

profesionálneho

rodičia

realizuje konkrétny detský domov, či
krízové stredisko, na základe podanej

ústavnej

starostlivosti,

predložil na

adrese :
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spišská Nová Ves
Odborárov 53,
052 21 Spišská Nová Ves

žiadosti o prijatie do zamestnania.
do 16.3.2011.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spišská Nová Ves
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

osôb,

ktoré

prípravu fyzických

ústavnej

predbežného

opatrenia,

výchovu

a

vlastnom

rodina

starostlivosť
rodinnom

Ak

odňaté

zo

dieťa

prostredí,

vo

resp.

zabezpečujú
fyzická

zabezpečuje

o

Z.

z.

o

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vymedzuje rozsah prípravy a zároveň
pre

ktoré

je

možné

Profesionálny rodič je zamestnancom

strediska. Je to pracovno-právny vzťah.

vyžaduje

zvýšenú

domova,

resp.

krízového

starostlivosť z dôvodu porúch správania,
je

drogovo

závislé,

týrané,

alebo
Príprava sa uskutočňuje na základe

zneužívané a pod.
Príprava
informácií

spočíva

v poskytnutí

zameraných na oblasť práv

dieťaťa,

foriem

náhradnej

rodinnej

starostlivosti a ich rozdielov, potrieb a
dieťaťa,

procesu

postavenia

fixácie

a

profesionálneho

rodiča ako zamestnanca, výšku úhrad na

manželov, najviac 6 deťom .

detí,

nariadenú súdom ústavnú

detského

ktoré

separácie,

skupiny

rodine má

dieťa,

najviac 3 deťom, ak sa jedná

305/2005

na

v profesionálnej

občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

vývinu

č.

rodičov

vyrastajúce

liečebno-výchovnú starostlivosť, alebo je

jeden zamestnanec môže ju poskytovať

Zákon

starostlivosti

Dieťa

výchovného

o

starostlivosť

zariadenia, atď.

opatrenie.

starostlivosť manželia, alebo
osoba.

návšteva

základe výsledkov odbornej diagnostiky

zabezpečuje

rodine

prístup,

starostlivosti,

vymedzenou súčasťou detského domova.
profesionálnej

vhodný

starostlivosť, predbežné alebo výchovné

v samostatnom dome alebo byte, ktoré sú

V

a

prechodný čas, dieťa, ktoré vyžaduje na

opatrenia v profesionálnej rodine .
Profesionálna

dieťaťa

zabezpečiť

môžu

vykonávanie

v profesionálnej

Jedná sa napr. o deti, ktoré boli

odo dňa 22.3. 2011

plánuje realizovať

výchovu

rodine.

Spišská Nová Ves, Odborárov 53,
oznamuje, že

zabezpečiť

dieťa a výdavky v profesionálnej rodine.
Ďalej je to nácvik praktických zručností a
techník
napr.
plánov

vo výchovnej práci s deťmi, ako
tvorba a realizácia individuálnych
rozvoja

osobnosti

dieťaťa,

výchovné prostriedky, vývinové osobitosti

podanej žiadosti fyzickej osoby

a má

rozsah 40, resp. 60 hodín v cyklickej
forme . Potreba jej absolvovania v istom
rozsahu hodín je daná a
ukončeného
(maturita

vzdelania
v oblasti

špeciálnej

závisí od
žiadateľa

pedagogiky

pedagogiky,

a
resp.

stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie
v inom odbore).

