
 

 

OBJAVTE  SVET  PROFESIONÁLNEHO  NÁHRADNÉHO  RODIČOVSTVA –  

STAŇTE  SA  PROFESIONÁLNYM  NÁHRADNÝM  RODIČOM  

(práca vo Vašej domácnosti) 

 

 

 

 

 „Dieťa, pre plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti, by malo vyrastať v rodinnom prostredí, 

v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia“.  

           Preambula Dohovoru a právach dieťaťa  

 

 

 

 Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý 

zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti zverené do centra na základe rozhodnutia 

súdu vo svojom domácom prostredí. 

 Profesionálny náhradný rodič prijíma dieťa do rodiny s vedomím, ţe starostlivosť  

dieťaťu vo svojej rodine poskytuje len do času, kým sa dieťa môţe vrátiť do pôvodnej 

rodiny, alebo do času, kým sa preň nenájde náhradná rodina. 

 

Centrum pre deti a rodiny Púchov Vám rado pomôţe stať sa profesionálnym náhradným 

rodičom. 

 



Profesionálnym náhradným rodičom sa môţete stať, ak: 

 máte absolvovanú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

v stanovenom rozsahu, 

 spĺňate kvalifikačný predpoklad, a to najmenej ukončeného niţšieho stredného 

odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania, 

 ste bezúhonný, 

 ste zodpovedný, 

 ste ochotný pomáhať, 

 máte kladný vzťah k deťom. 

 

Centrum pre deti a rodiny Púchov od 01.01.2019 realizuje prípravu na profesionálne 

vykonávanie náhradnej starostlivosti. 

 

  Centrum pre deti a rodiny Púchov bude realizovať prípravu na profesionálne 

vykonávanie náhradnej starostlivosti 2 x ročne,  a to: 

 od 15.03. do 30.05. kalendárneho roka; 

 od 15.09. do 30.11. kalendárneho roka. 

 

 Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti sa v týchto termínoch 

bude realizovať v prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov. 

Ţiadosť o zaradenie do prípravy je potrebné zasielať na adresu: 

 Centrum pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 Púchov 

 e- mail: cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com  

 

V ţiadosti uveďte: 

 záujem o zaradenie do prípravy, 

 meno, priezvisko, titul, 

 adresu trvalého bydliska, 

 korešpondenčnú adresu, 

 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 telefonický kontakt a e-mailovú adresu, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

 Vašu ţiadosť budeme evidovať a v prípade realizácie prípravy Vás budeme 

informovať.  

 

Všetky informácie  súvisiace s prípravou Vám radi poskytneme: 

 pri osobnom stretnutí v Centre pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, Púchov, 

 telefonicky na tel.č. 042/4631244 alebo 0915 913 633,  

email: cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com 

 bliţšie informácie nájdete na www.dedpuchov.sk ‣  Dokumenty ‣  Program centra    

„S láskou dieťa prijať a s láskou dieťa odovzdať“ 

       Motto profesionálnej náhradnej rodiny  
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