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„Životná orientácia a sociálne kompetencie pestúnov v Sliezskom

abstrakt: Pestúnska starostlivosť je starostlivosť, ktorá sa poskytuje o dieťa rodičov,
ktorí sa oň nemôžu osobne starať. Najčastejšie je výsledkom rodinnej dysfunkcie, dočasných
alebo trvalých ťažkostí, ktoré rodina zažíva. Dieťaťu, ktorého životné a citové potreby nie je
možné uspokojiť v rodine, sa poskytuje pestúnska starostlivosť.
Boli popísané očakávania týkajúce sa kvalifikácie kandidátov na pestúnsku
starostlivosť v príslušných zákonných predpisoch. Avšak skutočná pripravenosť
Poskytovanie primeraných podmienok pre rozvoj dieťaťa, uspokojovanie všetkých
potrieb a vyrovnávanie vývinových a školských nedostatkov, pričom sa s ním správajú
spôsobom, ktorý prispieva k pocitu dôstojnosti a osobnej hodnoty, nebudú ukladať samotné
ustanovenia právnych aktov. Podmienkou efektívnej pestúnskej starostlivosti by malo byť
vlastníctvo príslušných kompetencií a životná orientácia, ako aj možnosť ich rozvoja a
zdokonaľovania pestúnmi.
V kontexte témy, ktorej predmetom záujmu je pestúnska rodina, autor práce zaradil
tieto kapitoly: prvá kapitola je prehľadom literatúry a doterajších výsledkov výskumu. Táto
kapitola tiež rozoberá terminológiu charakteristickú pre tému diplomovej práce. Ďalšia
kapitola práce sa týka podmienok na získanie štatútu pestúnskej rodiny. Táto kapitola
rozoberá formálne požiadavky a vzdelávanie pestúnov, možnosti zdokonaľovania a
získavania kompetencií a sociálnu prácu s náhradnou rodinou. Tretia kapitola je - Sociálna
práca s náhradnou rodinou v kontexte podmienok náhradnej starostlivosti. Štvrtá kapitola je
empirická časť práce, obsahujúca metodológiu práce: metódy, výskumné problémy, ciele
práce. Na konci je bibliografia, resumé a záver. Druhá kapitola predstavuje problematiku smohodnotenia a zmyslu pre koherenciu v situácii berobótie. Pojmy sú charakterizované z
hľadiska rôznych autorov a je prezentovaný ich vzťah v rôznych aspektoch ľudského života.
Tretia kapitola je venovaná metodológii výskumu autorky a analýze a interpretácii
výsledkov vlastného výskumu. Na základe zozbieraného výskumného materiálu boli overené
hypotézy, ako aj empirická a teoretická reflexia danej problematiky.

