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1.

Súčasná realita rodiny na Slovensku – demografický vývoj a trendy na Slovensku vo
vzťahu k rodine. Vývoj reprodukčného správania v slovenskej spoločnosti, kríza rodiny
a jej úrovne.

2.

Rodina ako klient sociálnej práce – rodinný systém, adaptácia rodiny, rodinné mýty,
stereotypy, rodinné tabu, legislatívny rámec sociálnej práce s rodinou, inštitucionálne
zázemie sociálnej práce s rodinou.

3.

Typológia rodín z pohľadu funkčnosti - funkčná a dysfunkčná rodina, klinická rodina,
typy klinických rodín, základné rozdiely medzi funkčnou a dysfunkčnou rodinou,
asociálna rodina, znaky asociálnej rodiny. Aplikácia na konkrétny prípad.

4.

Rodina s dieťaťom so zdravotným postihnutím – segregované školstvo a jeho vplyv na
dieťa so zdravotným postihnutím, etapy práce s rodičmi dieťaťa so zdravotným
postihnutím, etapy využitia programov sociálnej rehabilitácie, druhy kompenzačných
prostriedkov pre jednotlivé typy zdravotného postihnutia. Aplikácia na konkrétny prípad.

5.

Rodina s prítomnosťou syndrómu CAN – formy a prejavy syndrómu CAN,
charakteristika rodinnej atmosféry rodín, v ktorých sa vyskytol alebo vyskytuje syndróm
CAN, príčiny vzniku syndrómu CAN, činnosť a metódy sociálnoprávnej ochrany
a kurately v spolupráci s ďalšími inštitúciami pri vyšetrovaní prípadov syndrómu CAN.
postupy pri terapii a práci s jedincom aj s rodinou. dôvody ukončenia prípadu, riešenie
prípadov syndrómu CAN – ohrozených detí vo svete (metóda Signs of Safety), Aplikácia
na konkrétny prípad.

6.

Rodina, dieťa a rozvod – tri štádiá smerujúce k rozpadu rodiny, typy porozvodovej
starostlivosti o deti aj celú rodinu, teória zmeny, práca s rodinou, poradenstvo, návštevy
v rodine. Aplikácia na konkrétny prípad.

7.

Rodina a nezamestnanosť: dôsledky nezamestnanosti v rodine (ekonomické, sociálne,
psychické, fyzické). Sociálne poradenstvo zamerané na prácu s nezamestnanými a ich
rodinami.

8.

Rodina a prítomnosť závislého od psychoaktívnych látok – štádiá prechodu z funkčnej
rodiny na dysfunkčnú v prípade prítomnosti závislého od alkoholu v nej, znaky
dysfunkčného rodinného prostredia so závislým od alkoholu, práca s rodinou, kde sa
nachádza závislý od alkoholu, význam rodiny v etape resocializácie závislého na
alkohole. Kodependencia. Aplikácia na konkrétny prípad.

9.

Rodina s drogovo závislým (ilegálne drogy) – rizikové faktory vplývajúce na vznik
drogovej závislosti u dieťaťa a drogovú subkultúru mládeže, problémy v rodinách, kde sa
vyskytuje drogová závislosť u jedného alebo viacerých členov, typické reakcie detí na
závislosť rodičov, dôsledky užívania drog, miesto sociálneho pracovníka v protidrogovej
intervencii. Aplikácia na konkrétny prípad.

10. Rómska rodina: znaky tradičnej rómskej rodiny, odlišnosti rómskej rodiny od rodín
majoritnej populácie, súčasné sociálne problémy, ktorým čelí rómska rodina, prekážky
v integrácii a inklúzii Rómov do spoločnosti.
11. Etapy sociálnej práce s rodinou – informácie o rodine a prvý kontakt s rodinou, doplnenie
si heteroanamnestických údajov, formulovanie pracovnej sociálnej diagnózy, vytvorenie
strategických plánov práce s rodinou, konkrétne kroky sociálneho pracovníka pri práci
s rodinou, ukončenie práce s rodinou, katamnestické sledovanie, návšteva sociálneho
pracovníka v rodine. Aplikácia na konkrétny prípad.
12. Rodinné poradenstvo a rodinná terapia – deti v rodinnej terapii, história vývoja metód
rodinnej terapie, základné typy prístupov v rodinnej terapii, hlbinnopsychologický smer
v práci s rodinou, experienciálno - humanistický smer, terapeutický prístup Virginie
Satirovej, systemická terapia s rodinou, naratívny prístup, štrukturálny prístup v rodinnej
terapii, integratívny prístup v rodinnej terapii.
13. Metódy a techniky využívané pri práci s rodinami v pomáhajúcich profesiách –
klarifikácia, negociácia, rodinný monitoring, selektívne posilňovanie, mediácia, technika
paradoxov, komunikačný tréning, video hometraining, interpretácia, konfrontácia.
Aplikácia na konkrétny prípad.
14. Sanácia rodinného prostredia. Ciele a metódy.
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