
 

 
 
 
 
 
 

 

Názov operačného programu 
Ľudské zdroje  
 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, ITMS 2014+: 312 041 G428 
 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

4. Sociálne začlenenie, investičnej priority 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo 

udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného 

záujmu, špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z Inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Operačného 

programu Ľudské zdroje. 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Bratislava, Bratislavský okres, Bratislavský samosprávny kraj 
 
 

Časový rámec realizácie projektu  

1.1.2018- 31.12.2021 
 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku) 

Celkové náklady: 373 490,82 EUR, Výška NFP: 354 816,28 EUR 
 
 
Cieľom projektu je eliminácia negatívnych dopadov na rodinu, nachádzajúcej sa v akútnej krízovej 
situácii v čase pred, počas a po rozvode/rozchode a rodinám ohrozených domácim násilím. Jedným z 
veľmi dôležitých podcieľov a výstupom projektu je vytvorenie dokumentu "Štandardy asistovaného 
kontaktu v Poradenskom Centre Nádej". 
Hlavnou aktivitou projektu je výkon opatrení SPODaSK prostredníctvom sociálno-právneho a 
psychologického poradenstva a intervencií. Aktivity realizujeme individuálnou a skupinovou formou. 
Cieľovými skupinami projektu sú rodiny s maloletými deťmi, dospelí ľudia zo znevýhodnených skupín, 
ktorí sa ocitli v krízovej situácii rozvodu/rozchodu a domáceho násilia. 
Tieto problémy vplývajú negatívne na kvalitu vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Rodičia nevedia, ako 
reagovať na často iritujúce správanie detí a volia nevhodné výchovné postupy. Rodičia tiež nevedia s 
deťmi komunikovať o náročných a konfliktných témach a tak im ich pomôcť adekvátne spracovať. Deti 
sa cítia rodičmi nepochopené, nedostávajú od nich adekvátne výchovné vedenie. To vedie 
k nerešpektovaniu a v niektorých prípadoch úplnému odmietaniu rodičov deťmi. Veľmi často sa 
stretávame s takouto situáciou a tiež s požiadavkou na asistované stretávanie sa dieťaťa s rodičom, 
ktorého odmieta, či už kvôli vlastnej negatívnej skúsenosti s rodičom alebo vplyvom manipulácie 

Názov projektu 
Nádej pre rodinu 



 

 
 
 
 
 
a vplyvom toho, že dieťa sa správa tak, ako si myslí, že očakáva od neho druhý rodič. S požiadavkou na 
realizáciu asistovaných stykov sa stretávame nielen zo strany rodičov, ale hlavne zo strany súdov a 
ÚPSVaRov. Nakoľko organizácií ktoré majú dosť skúseností s takouto prácou, ale hlavne 
sú ochotné pracovať na asistovaných stykoch je v Bratislave minimum, blížiace sa k nule. Keď si 
vezmeme percento rodín s deťmi, ktoré sa rozvádza alebo rozchádza je to absolútne nedostatočné. 
Dôležitou súčasťou projektu je spolupráca s inštitúciami vykonávajúcimi opatrenia SPODaSK a 
inštitúciami súkromného, verejného a štátneho sektoru ( CPPPaP, Polícia, MVO a pod. ). 
Merateľnými ukazovateľmi sú počet klientov, počet osobných a telefonických intervencií, počet 

zrealizovaných výchovných opatrení a asistovaných kontaktov. Očakávaným hlavným merateľným 

ukazovateľom tohto projektu bude zvýšenie priemerného ročného počtu klientov zo súčasných 

200/rok na 260/rok. Jedna z dôležitých aktivít je vytvorenie dokumentu o asistovanom kontakte v 

našom zariadení. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji (VRR), ale naše služby 

využívajú klienti z celého Slovenska. 

 

 

Dôležité odkazy: 

https://europa.eu/ 

https://www.ludskezdroje.gov.sk/ 

https://www.employment.gov.sk/sk/ 

https://www.ia.gov.sk// 
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