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Účel modelu PRIDE


model prípravy a podpory rodín
a iných, ktorí sa starajú o dieťa



zámer - zvyšovať kvalitu
služieb pre deti

Amerika a my


USA








rodiny
pestúnske rodiny a adopčné služby
príbuzní
rezidenčná starostlivosť

Slovensko






rodiny
detské domovy
pestúnske a adoptívne rodiny
príbuzní
profi-rodiny

Model PRIDE poskytuje:


prípravu




príprava na rodičovstvo
nábor, príprava a výber náhradných
rodičov (t.j. všetkých, ktorí sa starajú
o dieťa, ktoré nevyrastá so svojimi
biol. rodičmi – vychovávatelia,
dobrovoľníci a iní špecialisti)

podporu



sprevádzanie a napĺňanie ich potrieb
školenia a nepretržitý odborný rast

Filozofia modelu PRIDE
význam rodiny pre deti je
nenahraditeľný a
neodškriepiteľný

vzdelaní a zručnosťami dobre
vybavení rodičia, náhradní
rodičia, odborníci a iní sú
nenahraditeľní pri
poskytovaní kvalitných
služieb deťom

Čo to znamená PRE NÁS:


Vybaviť zručnosťami tých, ktorí sa o dieťa
starajú, pretože to je jeho terajšia rodina, a
starať sa o nich



Snažiť sa dieťa dať do rodiny (pôvodnej
alebo náhradnej) – ak je to možné a
vhodné

Ciele programu PRIDE


napĺňať potreby detí z dysfunkčných rodín
– potreba bezpečia, stálosti, vývinové, kultúrne potreby



podporovať rodiny
– pôvodné, novovytvorené, vzdialené rodiny, náhradné
rodiny



posilňovať kvalitu starostlivosti o dieťa
– systém prípravy a hodnotenia, nepretržitý odborný rast



šíriť informácie o možnej pomoci deťom
– verejnosť, organizácie

PRIDE vychádza z kompetencií


Kompetencie: vedomosti a zručnosti
potrebné pre úspešné vykonávanie úloh
súvisiacich s náhradnou starostlivosťou



Čo to znamená: analýza úloh  popis roly
 tréningový program na budovanie
kompetencií

Kategórie kompetencií


Chrániť a vychovávať deti



Napĺňať vývinové potreby detí a venovať sa
vývinovým oneskoreniam



Podporovať vzťahy medzi deťmi a ich
rodinami



Vytvárať pre deti bezpečné, podporujúce
vzťahy, ktoré by mohli trvať celý život



Pracovať ako člen profesionálneho tímu

Poradie kompetencií


Prípravné kompetencie
– vyžadované od rodičov, pestúnskych aj adoptívnych rodičov a odborníkov
– nevyhnutné pred umiestnením dieťaťa do NR
– prípravný tréning Foster PRIDE/Adopt PRIDE



Základné kompetencie
– vyžadované od všetkých rodičov, pestúnskych rodičov, vychovávateľov a
odborníkov, bez ohľadu na stav alebo správanie dieťaťa
– rozvíjané v prvých dvoch rokoch od umiestnenia dieťaťa
– 12 modulov Základného tréningového programu PRIDE (Foster PRIDE Core)



Rozšírené kompetencie
– zvyšujú odbornosť rodičov, pestúnskych rodičov a odborníkov ako členov
profesionálneho tímu



Špecializované kompetencie
– týkajú sa konkrétnej odbornej oblasti (práca s dospievajúcimi, zdravotne
postihnutými deťmi atď.)

Postupnosť učenia
1. úroveň: Uvedomovanie
„Rodič (odborník) si je vedomý potreby vzťahov a pripútaní u človeka.“

2. úroveň: Vedomosti/Pochopenie
„Rodič (odborník) pozná štádiá smútenia, ktoré súvisia s odlúčením
a stratou.“
„Chápe správanie dieťaťa ako reakciu spojenú so štádiom smútenia.“

3. úroveň: Pochopenie, ako možno vedomosti a zručnosti
použiť pri práci náhradného rodiča
„Rodič (odborník) vie, ako možno posúdiť, ako dieťa postupuje štádiami
smútenia.“

4. úroveň: Nadobudnutie zručnosti
„Rodič (odborník) dokáže použiť aktívne počúvanie, aby pomohol
dieťaťu vyjadriť svoje pocity v súvislosti s tým, že bolo odlúčené od
svojej rodiny.“

Základné princípy 1/3


Podpora vývinu dieťaťa
– vychádza z informácií o psychickom a fyzickom vývine detí



Význam rodičov a rodín
– oddelenie detí od rodičov je závažným krokom, ku ktorému by sa malo
pristúpiť iba vtedy, keď sa už podnikli všetky snahy predísť tomuto
odlúčeniu a zaistiť bezpečnosť dieťaťa v jeho vlastnom domove.



Význam rôznorodosti a kultúrnej príslušnosti
– obsah PRIDE-u úzko spája rešpektovanie a potvrdenie kultúrnej
identity s podporou sebaúcty a tento koncept sa vinie celým
programom.



Zvládanie straty
– chápať stratu, zvládať ju a byť dostatočne silný na rolu manažéra
strát druhých je nevyhnutnou súčasťou pestúnstva a osvojiteľstva.

Základné princípy 2/3


Dôležitosť tímovej práce
– potreby detí a rodín v ohrození sú natoľko komplexné a mätúce, že
žiaden manažér, vychovávateľ, dobrovoľník, sociálny pracovník,
pestúnsky rodič, adoptívny rodič, špecialista na rozvoj rodiny,
odborník – psychológ, špeciálny pedagóg, supervízor... by ich
nezvládol sám





Presné vymedzenie rol
– najefektívnejšie môžeme pomáhať vtedy, keď bude mať každý v
tíme jasne definovanú úlohu a ostatní ju budú rešpektovať
Spoločný tréning pre rodičov, pestúnskych a adoptívnych rodičov,
vychovávateľov, odborníkov, dobrovoľníkov a iných
– pochopia podobnosti aj odlišnosti vo svojich rolách



Spojenie skupinovej prípravy a spoločného hodnotenia rodiny
– domáce konzultácie pomáhajú účastníkom tréningu uvažovať o
informáciách, ktoré sa dozvedeli počas tréningových stretnutí, vo
vzťahu k svojim silným stránkam a potrebám

Základné princípy 3/3


Spoločné hodnotenie a informované rozhodnutie







– určenie silných stránok a potrieb, ktoré súvisia s fungovaním rodiny a
iných pracovníkov v starostlivosti o dieťa vo vzťahu k piatim
kategóriám kompetencií
– informované rozhodnutie o ochote a schopnosti rodiny, odborníkov,
vychovávateľov atď. slúžiť ako súčasť profesionálneho tímu
starostlivosti o dieťa
– Štyri možné výsledky:
Obe strany sa zhodnú, že rodina (odborník atď.) má schopnosť, ochotu a
prostriedky pre prácu náhradného rodiča – prijatie
Obe strany sa zhodnú, že rodina (odborník atď.) nemá schopnosť, ochotu
a/alebo prostriedky na prácu NR – vylúčenie
Rodina (odborník atď.) sa rozhodne, že nemá schopnosť, ochotu a/alebo
prostriedky na prácu NR, hoci agentúra si myslí, že má– odchod
Rodina (odborník atď.) sa rozhodne, že má schopnosť, ochotu a/alebo
prostriedky na prácu NR, hoci agentúra si myslí, že nie- vylúčenie

14-krokový proces

Zložky PRIDE-u U NÁS


Vytvorenie siete na pomoc dieťaťu (rodiny, náhr. rodiny, zariadenia,
odborníci, dobrovoľníci...)
– Kroky 1-10







Nábor
Prípravný tréning a iné vzdelávanie náhradných rodičov a odborníkov (...)
Rozbehnutie spolupráce s biologickou rodinou
Spoločné hodnotenie – rozhodnutie

Podpora týchto ľudí počas ich práce s dieťaťom
– Kroky 11-14






Základný PRIDE – 12 modulov
Rozšírené a špecializované kompetencie
Plán rozvoja rodiny (biologickej, náhradnej) a odborníka (...)
Ďalšie formy podpory a vzdelávania

14 krokov PRIDE
1.

Určiť poslanie organizácie

2.

Určiť rolu, úlohy a kompetencie

3.

Viesť zisťovanie miestnych
potrieb

4.

5.

6.

7.
8.

Podporovať vzdelávanie
spoločnosť a vyvíjať stratégie
vyhľadávania

9.

Ukončenie spoločného
hodnotenia a rozhodnutie

10.

Udelenie certifikátu

11.

Vytvorenie plánu rozvoja rodiny
spoločne s rodinou

12.

Reagovať na žiadosti o
informácie

Poskytnúť informačný balík
PRIDE, pripraviť prípravný
tréning

13.

Prvá domáca konzultácia
A Uskutočniť tréningový
program
B Pokračovať v spoločnom
hodnotení rodiny, odborníka,
dobrovoľníka...

14.

Spolupracovať s rodičmi,
pestúnskymi rodičmi,
odborníkmi... ako členmi tímu,
ukončiť oficiálny vzťah
s osvojiteľskou rodinou
Poskytnúť PRIDE pre rodičov,
pestúnskych rodičov,
odborníkov... (základný,
pokročilý a špecializovaný
tréning) a ďalšie druhy podpory
Ukončiť oficiálny vzťah
s rodinou, dobrovoľníkom,
odborníkom...

Za 12 rokov ...

Vzdelávací Program PRIDE v
prípravnom výcviku vyškolil:

Sumár

Počet vychovávateľov

2019

Počet náhradných rodičov

779

Počet odborníkov

652

Počet dobrovoľníkov

267

Počet profesionálnych rodičov

262

Celkový počet

3979

 380 úspešne navrátených detí do náhradnej rodiny
 42 svojpomocných skupín pre vlastné a náhradné rodiny

