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ZO ŽIVOTA NÁHRADNÝCH RODÍN

(NIE LEN) NA SLOVENSKU



Čo v Návrate robíme

Komplexne odborne pomáhame:

1. náhradným rodinám zvládnuť čo najlepšie starostlivosť o prijaté 
opustené dieťa

2. rodinám v ohrození dostať rodinný život pod kontrolu v takej 
miere, aby v nej boli deti v bezpečí

3. Meniť verejnú mienku v prospech rodinných foriem starostlivosti 
o deti

4. ovplyvňovať systém - komunikujeme s odborníkmi štátneho aj 
neziskového sektora s cieľom zlepšovať systém starostlivosti o deti 
a systém pomoci rodinám a šíriť naše know-how, komunikujeme so 
širokou verejnosťou



Kde a kto je Návrat

• 6 regionálnych centier

• 30 odborníkov - sociálnych pracovníkov, špeciálnych
pedagógov, psychológov

• Desiatky externých odborníkov

• Stovky angažovaných podporovateľov



Návrat, o. z.

mapa





Pozitívny vývoj počtu

detí v náhradnej starostlivosti
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DNES: v ústavnej starostlivosti je približne 4700 detí, v náhradnej starostlivosti je približne 9000 detí.

absolútna početnosť
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Absolútne zlyháva prevencia  proti rozpadu a krízam v rodinách. 
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Profesionálnych rodín je vzhľadom na 

počet detí v detských domovoch málo
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Zlepšenie deklarovanej predstavy vziať si

(aj rómske) dieťa...
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Viete si predstaviť situáciu, že by ste si 
adoptovali alebo vzali do pestúnskej 
starostlivosti dieťa z detského domova?

Mohlo by byť dieťa, ktoré by ste si 
adoptovali alebo vzali do pestúnskej 
starostlivosti rómskeho pôvodu? 
(tí, ktorí si vedia predstaviť...)



Verejná mienka 2012

• Pozná na Slovensku rodinu, ktorá sa stará o opustené dieťa (v %)

• Náhradná rodina je pre opustené dieťa lepší „opatrovateľ“ než štát (v %)
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Faktory zmeny

• Nejde o deti – ale o dospelých : peniaze, moc, zákony,
kompetencie, kvázi - pravidlá ...

• Nerozhodujú odborníci - ale politická vôľa 
pedagógov, psychológov

• Ľudia - dobrej vôle, s osobnou víziou,  mienkotvorní ľudia,
maveni, decizori



Kde sa „rodia“ pestúni ?

Kedy je pestún spokojný ?

Kedy môže byť spokojné dieťa ?

Kto zlyhal, keď niečo zlyhalo v 
pestúnstve?





Kedy môže byť naplnený záujem dieťaťa?

spokojné DIEŤA

spokojný RODIČ

spokojný 
ODBORNÍK

PROSTREDIE

LÍDER



Čo „čítajú“ na vás vaše deti? 

Aká je moja identita? 

Cítim sa na naplnený, zmysluplne, spokojne, dôverujem sebe, 
okoliu, Bohu? 

Ako sa cítim v manželstve?

Z budúcnosti mám obavu, alebo mám nádej?

Nerozhoduje, čo o tom verbalizujem deťom, ale čo prežívam!

„Hleďte na sebe“, nie na deti, deti si to z 

vás zoberú. (prof. Z. Matějček)



„PARTNERSTVO „

RODIČA A ODBORNÍKA

V ZÁUJME DIEŤAŤA



Ďakujem za pozornosť


