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Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: cvičenia pod supervíziou 

                                                                     (poradenstvo žiadateľom o NRS) + ústna skúška 

 

Cieľ predmetu: Základná orientácia v oblasti náhradnej starostlivosti, pojmový aparát, 

prehľad, zámery, úlohy a význam v dnešnej spoločnosti. Predmet (Náhradná rodinná 

starostlivosť) predkladá rámcový obraz o súčasnom systéme v zmysle platnej legislatívy  

a porovnáva ho s predchádzajúcim právnym stavom. Oboznámi študentov s jednotlivými 

formami náhradnej starostlivosti, s jej východiskami a perspektívami, s dôrazom na 

prípravu náhradných rodičov. Dôležitým medzníkom predmetu, so zameraním sa na 

činnosť sociálneho pracovníka, je prepojenie teórie s praxou. 

Stručná osnova predmetu:  

 Rodina a náhradná rodinná starostlivosť z odborného hľadiska  

 Definícia,  objekt a subjekt NRS 

 Poruchy rodinného prostredia, príčiny a dôsledky zlyhávania rodín 

 Sanácia biologickej rodiny 

 Subjekty zaoberajúce sa NRS 

 NRS, proces sprostredkovania, postup pri zabezpečovaní náhradného rodinného 

prostredia, príprava náhradných rodičov, motívy žiadateľov  

 Formy NRS (NOS, PS, ÚS) 

 Zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, DeD a profesionálne rodičovstvo 

 Príspevky v NRS 

 Osvojenie a Hniezda záchrany 

 Porovnanie aktuálnej legislatívy v oblasti NRS s predchádzajúcim systémom  

 Prípady z praxe 
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