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„Program obnovy  rodiny„ 

      Rodina, práca a prostredie  pre 

život.  

   Rodina je základom spoločnosti. 

Najmodernejšie psychologické 

výskumy potvrdzujú, že práve rodina 

je prvým a jedinečným miestom, kde 

sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 

 Rodina je prirodzenou sociálnou 

skupinou, základnou bunkou 

spoločnosti. Združuje ľudí v 

intímnej jednote na podklade 

pokrvnej príbuznosti.  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Rodina  

Na rodinu sa môžeme pozerať z 

rôznych pohľadov. Nie každý človek 

má možnosť vyrastať v dokonalej a 

úplnej rodine plnej lásky a 

porozumenia a preto sa stretávame s 

rôznymi definíciami rodiny ako takej.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Význam lásky v rodine  

Človek sa nestane rodičom tým, že 
dá živelne a nevedomky vznik 
novému životu. Rodičovstvo je aj 
proces rastu srdca  ako 
nepotlačiteľného impulzu dávať 
lásku a skrze toto dávanie zažívať 
radosť.  



Význam lásky v rodine 

  Antoine de Saint-Exupéry 

povedal: ,,Pravá láska sa nikdy 

nerozdá. Čím viac dávaš, tým 

viac ti zostáva“. Láskou sa rodina 

utvára, rozvíja a udržuje 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Výchova v rodine  

  

J. A. Komenský: ,,Chyby prvej 
výchovy nás sprevádzajú po celý 
život. Preto najprednejšia stráž 
ľudského pokolenia je pri 
kolíske“.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 

 Výchova predstavuje protirečivý 

proces a preto sa stáva, že 

vytýčené výchovné ciele sa 

nepodarí v plnosti dosiahnuť.  
 



Výchova v rodine 

 Sebalepšie rady, poučenia 

nemusia vždy zabezpečovať 

úspech. Nemusia správne 

vystihovať aké metódy a 

prostriedky v procese výchovy 

dieťaťa využívať.  

 



„Program obnovy  rodiny„ 

 

 Za nevhodné prostredie treba 
pokladať naproti tomu i prostredie 
s nadmernou výchovou a 
prehnanou starostlivosťou o 
dieťa.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Ani prípady negatívneho vplyvu 
ulice, kamarátstva spolužiakov, 
nie sú ojedinelé. Preto je dôležité, 
aby vychovávateľ poznal 
charakter bezprostredného 
prostredia dieťaťa, v ktorom dieťa 
žije. 



 Je dôležité poznávať a analyzovať 

predovšetkým tie vplyvy prostredia, 

ktoré sú z hľadiska pozitívneho 

vývoja osobnosti najdôležitejšie. 

Teda pojem ,,výchovné prostredie“ , 

ktoré pozitívne vplýva na utváranie a 

rozvoj osobnosti človeka. 

 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Povinnosťou rodičov je teda 

pripraviť a udržiavať pre dieťa, ktoré 

vychovávajú, najvhodnejšie a 

najlepšie výchovné prostredie. Ktoré 

prostredie je pre dieťa najvhodnejšie?  



„Program obnovy  rodiny„ 

 

  V prvom rade to má byť 

kompletná rodina:  

 matka, otec a podľa možnosti 

súrodenec, či súrodenci.  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

Osobný príklad je najlepšia, ale 

najťažšia výchovná metóda. 

Byť vzorom a vhodným 

príkladom pre svoje deti si 

vyžaduje značné úsilie, zmysel 

pre sebakritiku.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Otvorenosť, prísnosť k sebe, 

osobnú disciplínu, sebakontrolu 

rodiča tak, aby splnil všetky 

spoločenské 
 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Celá naša spoločnosť a svet okolo 

nás je plný násilia v rôznych 

formách. Ľudstvo je sprevádzané 

násilím už od jeho počiatkov a 

násilné správanie nenachádzame len 

u ľudí.  



„Program obnovy  rodiny„ 

Kým platí pravidlo silnejší 

prežíva, má násilie svoje 

opodstatnenie, ale v súčasnej 

spoločnosti nepotrebujeme byť 

agresívny,  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

  aby sme prežili, ale aj tak celý 

náš život je plný násilia. Máme na 

mysli domáce násilie, čiže násilie 

páchané v kruhu rodiny.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Z profesionálneho hľadiska boli ako 
prví lekári a sociálni pracovníci tí, 
ktorí poukázali a odhalili prípady 
násilia. Záujem o niektoré poranenia 
detí a následné určenie príčin viedlo 
k poznávaniu sociálneho prostredia 
rodiny dieťaťa.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Veľmi dlhé obdobie nebolo totiž 

fyzické násilie ako metóda 

výchovy ničím zvláštnym. V 

súčasnosti sa v mnohých 

krajinách fyzické tresty voči 

deťom nepovažujú za nič 

neobvyklé.  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Častokrát obete násilia prenášajú 
svoje zlé skúsenosti z detstva na 
svojich potomkov a tiež sa k nim 
správajú násilne. Každá forma násilia 
má dlhodobé následky, no u 
niektorých foriem sú obzvlášť 
pravdepodobné.  
 
 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Zdravotné následky môžu byť 

rôzneho druhu, môžu poškodiť 

mentálne zdravie, vytvárajú 

reťazový efekt, nakoľko zasahujú 

nielen obete násilia, ich rodiny, 

deti.  

 

 



„Program obnovy  rodiny„ 

 

Sociálny systém a ním 

poskytované istoty prestali byť 

funkčnými a rodina tak ostala 

osamotená v riešení 

novovzniknutých problémov. 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Za jeden z najzákladnejších prvkov 

ovplyvňujúcich fungovanie rodiny 

považujem zamestnanosť, resp. 

nezamestnanosť. Zamestnanosť 

rodičov môže, ale aj nemusí 

zabezpečiť rodinu ekonomicky.  

 



„Program obnovy  rodiny„ 

Pri snahe zarobiť čo najviac 

peňazí neostáva veľakrát čas 

na spoločné rodinné aktivity a 

výchovu detí.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 

 Celá rodina sa orientuje na 

uspokojenie najmä hmotných 

potrieb, čo podmieňuje aj 

atmosféru v rodine.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 Ak dôjde k strate zamestnania, je 

situácia podobná. Rodina je 

vystavená vnútornému tlaku, 

ktorý je tým väčší, čím dlhšie 

nezamestnanosť trvá  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

    Deti a mládež sú čoraz viac 
odkázané na seba. V snahe nájsť 
seba samého a svoju cestu 
životom si vytvárajú svoje 
náhradné „rodiny“ – partie. Ak je 
orientácia partie pozitívna, je to v 
poriadku.  
 



„Program obnovy  rodiny„ 

 V súčasnosti je to však bohužiaľ 

tak, že deti žijú rýchlym tempom 

svojich rodičov, priskoro 

dospievajú a sú nútené riešiť 

problémy, ktoré nemajú možnosť 

zvládnuť.  

 

 



„Program obnovy  rodiny„ 

 Veľa rodičov zistí, čo ich dieťa 
robí a s kým sa stretáva až vtedy, 
keď je najhoršie. Nie je to 
zapríčinené len ich 
zaneprázdnenosťou alebo 
nezáujmom.  



„Program obnovy  rodiny„ 

 

 V podstate aj rodičia sú vystavení 

množstvu nových situácií, ktoré 

sa musia naučiť zvládať.  

 



„Program obnovy  rodiny„ 

  

Vyrastali v úplne iných 
podmienkach, kde niektoré veci 
neboli prípustné alebo vôbec 
dostupné. Preto často nevedia, ako 
vzniknutý problém riešiť, alebo 
zaujmú nesprávny postoj.  



Ďakujem  za pozornsoť  
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