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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov zariadenia:

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok

Adresa zariadenia:

Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok

IČO:

302 272 83

Meno riaditeľa zariadenia:

Ing. Štefan Likavčan

Telefonický kontakt:

+421 44 432 40 70

E-mail kontakt:

cdr.ruzomberok@ddrk.sk

Počet zamestnancov zariadenia:
k 31.12.2021

59 zamestnancov

Počet umiestnených detí
k 31.12.2021:

60 detí

Kapacita zariadenia:

73 detí
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok (ďalej len CDR Ružomberok) je štátna
rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je od 1. júla 2011 Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
CDR Ružomberok sa pretransformovalo z pôvodného Detského domova Ružomberok
1. januára 2019 v zmysle novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poslaním CDR Ružomberok je v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon 305/2005 Z. z.) a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny č. 103/2018 Z. z. (ďalej len vyhláška č. 103/2018 Z. z.) ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z. z., Dohovoru o právach dieťaťa
a interných noriem a Programu CDR Ružomberok poskytnutie dočasného prostredia pre
deti v kríze a starostlivosť o deti a mladých dospelých najviac do 25 roku veku života.
Podľa uvedených zákonov a vyhlášky je CDR Ružomberok zariadenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a nahrádza dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo
náhradné rodinné prostredie.
V Centre ostávajú doteraz umiestnené deti v ústavnej starostlivosti, na neodkladnom,
prípadne výchovnom opatrení na základe rozhodnutia príslušného súdu. S deťmi a ich
rodinami sa bude pracovať tak, ako doteraz v zmysle novelizovaného zákona č.
305/2005 Z. z. a vyhlášky č. 103/2018 Z. z.
Od 01.01.2019 CDR Ružomberok rozšírilo svoju pôsobnosť o výkon opatrení
SPODaSK ambulantnou a terénnou formou. Vykonávanie týchto opatrení v Centre sa
realizuje vďaka Národnému projektu Podpora deinštitucionálizácie náhradnej
starostlivosti III (ďalej len „NP DEI NS III“). Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
vykonáva vybrané opatrenia ambulantnou a terénnou formou v okrese Ružomberok
v štyroch špecifikáciách: Sanácia – zanedbávanie, NRS, výchovné problémy
a rodičovský konflikt.
Základný účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(ďalej len „SPODaSK“) ambulantnou a/alebo terénnou formou spočíva vo vytvorení
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podmienok na aktívnu účasť klienta a podmienok na systematickú intervenciu subjektov
participujúcich na riešení nepriaznivej životnej situácie klienta. Výkon opatrení
terénnou a/alebo ambulantnou formou sa realizuje v závislosti od identifikovaných
potrieb klienta a nepriaznivej životnej situácie, v ktorej sa klient aktuálne nachádza. Pri
poskytovaní pomoci dieťaťu a jeho rodine sa kladie predovšetkým dôraz na najlepší
záujem dieťaťa, ale aj na spoluprácu rodičov alebo osôb na riešení krízovej situácie,
koordináciu a podporu aktívnej participácie rodiny s využitím jej vlastných zdrojov
(Interná norma č. IN - 012/2019).
Základný účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(ďalej len „SPODaSK“) ambulantnou a/alebo terénnou formou spočíva vo vytvorení
podmienok na aktívnu účasť klienta a podmienok na systematickú intervenciu subjektov
participujúcich na riešení nepriaznivej životnej situácie klienta. Výkon opatrení
terénnou a/alebo ambulantnou formou sa realizuje v závislosti od identifikovaných
potrieb klienta a nepriaznivej životnej situácie, v ktorej sa klient aktuálne nachádza. Pri
poskytovaní pomoci dieťaťu a jeho rodine sa kladie predovšetkým dôraz na najlepší
záujem dieťaťa, ale aj na spoluprácu rodičov alebo osôb na riešení krízovej situácie,
koordináciu a podporu aktívnej participácie rodiny s využitím jej vlastných zdrojov
(Interná norma č. IN - 012/2019).

2.1 Účel, druh a forma organizácie
V zmysle novelizovaného zákona 305/2005 Z. z. a programu CDR Ružomberok
budeme v našom zariadení v súčinnosti s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávať:
 pobytové opatrenia § 45 ods. 1. písm. a)
- opatrenia dočasne nahradzujúcich dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo náhradné
rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia;
 opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody § 47 ods. 1
- opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1
písm.

a)

prvého

bodu

po

predchádzajúcom

písomnom

odporúčaní

orgánu
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.
 ambulantné § 45 ods. 4 písm. b) a terénne opatrenia § 45 ods. 4 písm. c)
- § 73 ods. 6 písm. a) – opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely určenia miery
ohrozenia dieťaťa;
- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods.
3 písm. b) bod 2;
- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - § 11 ods.3
písm. b) bod 4;
- poradensko – psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri
krízových situáciách - § 11 ods.3 písm. d);
- opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových / rozchodových situáciách - §11 ods. 2
písm. a),b),c);
- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3) písm. b) bod 1;
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3;
- § 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia podľa § 44 a ods. 1 písm. a) a b) – poskytovanie
podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom;
- § 73 ods. 6 písm. e) – poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po
ukončení náhradnej starostlivosti;
- uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti
zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. d).

2.2 Vízia a koncepcia organizácie
Vízia
Víziou našej organizácie aj naďalej zostáva zabezpečiť deťom rodinný život
transformáciou centier pre deti a rodiny na zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej
úrovni. Dieťaťu poskytneme dočasné prostredie v krízovej situácii jeho biologickej
rodiny. Súbežne budeme poskytovať odbornú pomoc aj rodine dieťaťa s cieľom skorého
návratu dieťaťa späť do rodiny formou prípadových konferencií. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím, kde sme svoju pozornosť venovali najmä napĺňaniu
6

individuálnych potrieb dieťaťa, sa do budúcnosti chceme viac zameriavať na
komplexnú starostlivosť o rodinu a jej rodinných príslušníkov.
Našou snahou bude aktívne spolupracovať s participujúcimi subjektmi, mapovať
záchrannú sociálnu sieť detí a ich rodín, poskytovať sociálne a psychologické
poradenstvo pre rodinu a blízke osoby dieťaťa,

intenzívnejšie podporovať rodinné

vzťahy.
Stratégia
Nezanedbateľným zámerom nášho Centra je rozvíjať potenciál vlastných zamestnancov,
zapájať do činnosti rodiny, uplatňovať multidisciplinárny princíp, čo predstavuje
vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri nastavení adekvátnej
a odbornej pomoci dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do nášho zariadenia. Taktiež sa
budeme snažiť prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, vytvárať rodinné podmienky
pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj, samostatnosť.

2.3 Krátkodobé ciele organizácie
V uplynulom období sme sa v našom Centre venovali najmä napĺňaniu individuálnych
potrieb dieťaťa, v súčasnosti sa zameriavame na komplexnú starostlivosť o rodinu
a jednotlivých rodinných príslušníkov detí. V rámci možností zintenzívnime kontakt
detí s biologickou rodinou prostredníctvom krátkodobých pobytov počas víkendov
a dlhšie trvajúcich v období prázdnin. Odbornú pomoc za súčinnosti príslušných úradov
práce sociálnych vecí a rodiny budeme poskytovať súbežne dieťaťu aj rodine
s perspektívou návratu dieťaťa späť do jeho biologickej rodiny.
Prostredníctvom prípadových konferencií sa budeme snažiť nájsť optimálne riešenie pre
dieťa a vzniknuté situácie, ktoré boli podnetom pre odobratie dieťaťa z jeho
prirodzeného rodinného prostredia a nariadenia ústavnej starostlivosti v našom
zariadení. Zameriame sa na individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa a prípravu na jeho
osamostatnenie a ďalšie uplatnenie v živote.
Vykonávaním opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou sa zameriame na
možnosti pomoci a podpory rodinám s cieľom zvýšiť dostupnosť odbornej pomoci.
Vďaka rozvoju a podpore ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s rodinou je
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umožnené, aby viac detí zotrvávalo v prirodzenom, resp. náhradnom

rodinnom

prostredí, poprípade sa do tohto prostredia vracali, ak došlo k ich vyňatiu.
Našim zámerom je tiež rozvíjať odborné znalosti a zručnosti vlastných zamestnancov.
Odbornú a kvalitnú výchovná činnosť s deťmi budeme zabezpečovať:


zvyšovaním odbornej úrovne zamestnancov CDR Ružomberok – celoživotným
vzdelávaním (kontinuálnym vzdelávaním), pravidelnými supervíziami, interným
vzdelávaním, prednáškami s odborníkmi, metodickými stretnutiami, zakúpením
a štúdiom odbornej literatúry;



vytváraním priestoru pre psychohygienu zamestnancov, podporou tímovej
spolupráce zamestnancov - spoločnými stretnutiami, pobytmi na podporu
stmeľovania zamestnancov samostatne usporiadaných skupín, profesionálnych
náhradných rodín a členov odborného tímu.

Bezpečnú integráciu mladých dospelých do spoločnosti budeme realizovať:


skvalitnením procesu osamostatňovania sa mladých dospelých - podporou
mladých dospelých pri ich osamostatňovaní sa, prípravou na budúce povolanie,
prípravou k zodpovednému rodičovstvu a partnerským vzťahom a narábaniu
s finančnými prostriedkami.

Starostlivosť o deti budeme realizovať výlučne v samostatne usporiadaných skupinách
v rodinných

domoch,

ak

nie

je

možné

poskytovať

deťom

starostlivosť

v profesionálnych náhradných rodinách. Pre mladých dospelých nášho Centra máme
k dispozícii samostatnú bytovú jednotku na sídlisku Klačno.

Cieľovou skupinou nášho zariadenia je:


dieťa – na pobytové opatrenie na základe súdneho rozhodnutia;



dieťa - na pobytové opatrenie na základe dohody so zákonným zástupcom;



mladý dospelý – pobytové opatrenie po ukončení ústavnej starostlivosti v CDR
Ružomberok na základe dohody medzi mladým dospelým a CDR Ružomberok;



dieťa – z nefunkčnej biologickej prípadne náhradnej rodiny;



dieťa – z náhradného rodinného prostredia;



rodičia – zanedbávanie osobnej starostlivosti, rodičovský konflikt, nedostatočné
rodičovské zručnosti;
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rodina – biologická rodina dieťaťa, náhradná rodina.

Pre okres Ružomberok zabezpečujeme potreby regiónu prostredníctvom ambulantnej
a terénnej práce ako aj pobytové opatrenia pre dieťa na základe dohody.

Kapacita organizácie
Celková kapacita CDR Ružomberok je 73 miest a tie sú situované nasledovne:
1/ Kalvárska 35, Ružomberok, kmeňová budova, jedna samostatne usporiadaná skupina,
počet miest 10;
2/ Kalvárska 35, Ružomberok, kmeňová budova, samostatná skupina pre mladých
dospelých, počet miest 10;
3/ Pod Paračkou 30, Likavka 034 95 Likavka, samostatne usporiadaná skupina
v rodinnom dome, počet miest 9;
4/ I. Houdeka 15, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome, počet miest 10;
5/ J. Sladkého 19A, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome počet miest 10;
6/ J. Sladkého 21, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome počet miest 10.
V profesionálnych náhradných rodinách, ktoré sa nachádzajú v Ružomberku – Likavke,
Ružomberku - Černovej, Závažnej Porube, Bobrovci, Spišskom Podhradí, Podhorí
a Muráni je schválená kapacita 14 miest pre deti nášho zariadenia.

2.4 Splnené plánované aj neplánované úlohy v súvislosti s pandémiou
Podobne ako v predchádzajúcom roku, aj počas celého roku 2021 nás sprevádzala
celosvetová pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, pričom
plynulý a bezpečný chod nášho zariadenia sme museli prispôsobiť aktuálnym
pandemickým opatreniam. Odo dňa 2. marca 2020, kedy nám bol z Ústredia práce
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len Ústredie PSVaR) doručený prvý email
s informáciami ohľadom pandémie, sme boli opakovane informovaní o prípadných
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zmenách či úpravách v rámci opatrení počas pretrvávajúcej pandémie aj v roku 2021.
Počas roku 2021 nás zasiahla druhá a tretia vlna pandémie, čo zasiahlo aj chod v našom
zariadení hlavne v organizovaní rôznych činností pri práci s deťmi, ako aj rodinami.
Aj v tomto roku sme boli pravidelne informovaní o aktuálnych usmerneniach a s nimi
súvisiacimi pandemickými opatreniami z Ústredia PSVaR a Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Vedenie nášho Centra vypracovalo ešte v roku
2020 Krízový plán fungovania CDR Ružomberok, ktorý sa počas nasledujúceho roku
2021 pravidelne aktualizoval v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a platnej legislatívy.
Od 1.1.2021 do 24.1.2021 platilo Uznesenie Vlády SR č. 808, zo dňa
31.12.2020, ktoré pojednávalo o predĺžení núdzového stavu v SR, ako aj o platných
obmedzeniach a výnimkách v rámci pohybu občanov SR na našom území počas trvania
núdzového stavu. V zmysle pokynov zo strany Ústredia PSVaR BA sa dňa 12.01.2021
konalo hromadné testovanie detí a zamestnancov Centra antigénovými testami
dostupnými z rezerv poskytnutými samotným Ústredím, testy boli vykonané
kvalifikovaným

zdravotníckym

externým

personálom.

Informácie

o

priebehu

a výsledkoch testov boli poskytnuté určenému pracovníkovi Ústredia. Následne boli
v platnosti ďalšie uznesenia Vlády SR, ktorými sme bol informovaní o ďalších
pokynoch počas pandémie, zároveň sa predlžoval núdzový stav do 7.02.2021
(Uznesením Vlády SR č. 30 zo dňa 18.01.2021). V uzneseniach bola upravená
podmienka vstupu na pracovisko na základe negatívneho antigénového alebo PCR testu
resp. boli známe výnimky z tohto testovania vždy v závislosti od aktuálnej pandemickej
situácie v danom okrese v rámci Slovenska. Celoslovensky boli k dispozícii pre
občanov zriadené bezplatné mobilné odberové miesta, čo bolo dostupné aj pre našich
zamestnancov v rámci mesta Ružomberok. Všetky nariadenia boli plnené zodpovedne
v danom rozsahu, neboli porušované žiadne podmienky. Zároveň bola dňa 20.01.2021
zverejnená vyhláška MZ SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, pričom
usmernením

MPSVaR

SR

boli

vydané

pokyny

k očkovaniu

zamestnancov

poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov subjektov sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Následne po vydaní uznesenia po prejavení záujmu bolo
možné zaočkovať našich zamestnancov proti ochoreniu COVID-19 v určenom
očkovacom centre v rámci mesta, pričom prihlasovanie bolo vykonávané individuálne,
dobrovoľne, elektronickou formou cez portál MZ SR. Každý zaočkovaný zamestnanec
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bol v rámci Centra evidovaný, pričom ku dňu 31.12.2021 sme v zariadení postupne
dosiahli u zamestnancov pomerne vysoké percento zaočkovanosti proti ochoreniu
COVID-19, a to 81, 35%.
Od 8.02.2021 Vláda SR schválila pre územie Slovenska sprísnenie tzv. Covid automatu,
podľa ktorého sa riadilo aj naše Centrum v rámci opatrení či výnimiek počas stále
trvajúcej pandémie. V rámci stupňa epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch
boli nastavené jednotlivé pravidlá pre jednotlivé stupne v daných okresoch. Celkovo
bolo určených sedem stupňov (farebných škál) epidemiologickej situácie pre okresy.
Naše Centrum aj jeho činnosť ovplyvňovalo, v akom stupni v rámci Covid automatu
sme sa aktuálne nachádzali. Postupne s príchodom najprv jarných, potom letných
mesiacov sa situácia zlepšovala a postupne sa uvoľňovali aj opatrenia v rámci
pandémie. V letnom období bolo možné organizovať aj skupinové športové či rekreačné
aktivity pre deti, ktoré spestrili tento rok a tak pomohli deťom revitalizovať a zlepšovať
ich duševnú a fyzickú pohodu, ktorá pomerne dosť utrpela následkom obmedzení
vyplývajúcich z opatrení počas pandémie.

Usmernením z Ústredia PSVaR BA zo dňa 18.06.2021 bolo možné v spolupráci
s rodičmi detí a po písomnom vyjadrení súhlasu rodičov zaočkovať deti nad 12 rokov
z nášho zariadenia proti ochoreniu COVID19. Počas letných prázdnin a krátko po nich
sme na základe dobrej spolupráce rodičov primerane informovali o možnosti
zaočkovania ich detí, v prípade súhlasu nám rodičia písomne vyjadrili svoje stanovisko
k tejto veci. Po konzultácii s príslušným pediatrom daného dieťaťa a po získaní
informácií o možnosti očkovania deti od 12 rokov v okrese nášho mesta sa zrealizovalo
postupne zaočkovanie detí v zdravotníckom zariadení v Liptovskej Osade u MUDr.
Druskovej, pričom k 31.12.2021 bolo v našom zariadení zaočkovaných 17 detí od 12 do
18 rokov, čo predstavuje 28,33 % z celkového počtu detí a 58,62 % z počtu detí nad 12
rokov.

Počas celej pandémie bolo Centrum dostatočne zásobené ochrannými pomôckami pre
deti a zamestnancov, zároveň bola sústredená zvýšená pozornosť na realizáciu potrebnej
dezinfekcie vnútorných priestorov zariadenia, kde sa denno-denne pohybovali deti ako
aj zamestnanci. Boli upravené podmienky pre vstup cudzích osôb do kmeňovej budovy
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Centra, ako aj na samostatne usporiadané skupiny. V prípade ochorenia detí alebo
zamestnancov Centra, vychovávatelia samostatne usporiadaných skupín odborne a
kvalitne zabezpečovali starostlivosť o choré deti na skupine. Deti mali k dispozícii
dostatok vitamínov, ovocia, ochranných pomôcok. Počas tohto obdobia pracovníci
ochotne

a radi

zastúpili

práceneschopných

kolegov.

Zamestnanci

samostatne

usporiadaných skupín pracovali obetavo. Spolu s odborným tímom sa podieľali na
dopoludňajšom vzdelávaní detí, či vypĺňaní voľnočasových aktivít s deťmi. Podľa
aktuálnej situácie v rámci vzdelávania detí na školách dochádzalo k častému prestupu
z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Bolo náročne zabezpečiť tento spôsob pre
približne 8 detí a zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie. Vyžadovalo si to spoluprácu
a pravidelnú systematickú komunikáciu s učiteľmi škôl, vzájomnú spoluprácu
vychovávateľov a odborného tímu, zabezpečenie techniky pre zapojenie sa na dištančné
vzdelávanie. V rámci Centra sa postupne zlepšilo zabezpečenie internetovej siete na
jednotlivých skupinách, ako aj zabezpečenie potrebných notebookov pre deti tak, aby
bol zabezpečený dostatočný počet na každom rodinnom dome. S pomocou občianskeho
združenia Nezábudka, sponzorských prostriedkov i bežných prostriedkov Centra sa
podarilo zabezpečiť štyri nové notebooky a zo zdrojov OZ Nezábudky a Ústredia
PSVaR BA dvadsať použitých notebookov na účely vzdelávania detí. Popri vzdelávaní
sa nezabúdalo na zabezpečovanie bežného chodu v domácnosti na jednotlivých
skupinách ako varenie, upratovanie, voľnočasové aktivity, odborná práca s deťmi so
špeciálnymi potrebami či psychiatrickými poruchami, práca s deťmi s nízkym
intelektom. Práca v našom Centre bola v tomto období veľmi náročná pre
vychovávateľov,

sociálnych

pracovníkov,

psychológov

a tiež

profesionálnych

náhradných rodičov. Pre deti toto obdobie tiež nebolo jednoduché. Aj ony sa museli
prispôsobiť novovzniknutej a nečakanej situácii. Bolo zjavné, že výhody nechodenia do
školy pre deti už neboli výhodami, ale skôr nutnou izoláciou. Deti postupne vyhľadávali
kontakty, pri opätovnom nastúpení na prezenčnú formu sa deti do školy tešili. Osobný
kontakt detí s rodičmi a príbuznými bol tiež značne obmedzený a zúžil sa na formy
neosobné pomocou sociálnych sietí, či cez telefonáty. V čo najväčšej možnej miere sme
umožňovali kontakty detí s rodičmi a príbuznými v exteriéri vo vymedzených
priestoroch Centra s dodržiavaním protipandemických opatrení. Pri uvoľňovaní detí na
krátkodobé pobyty boli rodičia poučení o možných rizikách nedodržiavania opatrení,
o príznakoch ochorenia a o postupe, ako postupovať v prípade podozrenia z nakazenia
sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 počas pobytu detí v rodinách.
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Ukázala sa však naša spolupatričnosť, lojálnosť a láska k práci, ktorú vykonávame.
Uistili sme sa, že aj takáto náročná situácia nás dokáže zomknúť. Vydali sme zo seba
maximum, na čo sme aj právom hrdí.
Počas týchto náročných dní sme sa usilovali nepodľahnúť tlaku okolia a v deťoch
podporovať presvedčenie o bezpečnom prostredí. Čas trávený s deťmi sme využívali
efektívne a obohacujúco. Voľnočasové aktivity na samostatne usporiadaných skupinách
sme zamerali najmä na kreatívnu tvorbu, pečenie koláčov, spoločenské hry. V prípade
priaznivého počasia sme pre naše deti pripravili pohybové a športové aktivity v areáli
CDR, výlety do prírody, turistiku a dopriali sme im pravidelný pobyt na čerstvom
vzduchu. Takto spoločne strávený čas nám umožnil lepšie vzájomné spoznávanie sa,
budovanie a prehlbovanie priateľstiev a vzťahov medzi deťmi aj zamestnancami.
Aj profesionálni náhradní rodičia nášho Centra reagovali flexibilne na vzniknutú
situáciu a zabezpečili zvereným deťom adekvátnu a plnohodnotnú starostlivosť.

Za uplynulé obdobie roku 2021 sme tiež:
 individuálne pracovali s dieťaťom a jeho rodinou a spolu so zainteresovanými
subjektmi sa stretávali, v rámci možností, osobne na prípadových konferenciách,
alebo komunikovali telefonicky;
 spolu s dieťaťom sme priebežne spracovávali životnú históriu dieťaťa a jeho
rodiny, dieťaťu vedieme Knihu života, genogram, ekomapu, fotodokumentáciu,
video;
 udržiavali a podporovali pravidelné kontakty dieťaťa s rodinou, v súvislosti
s pandémiou zintenzívnili najmä telefonické hovory s cieľom udržania a rozvoja
vzťahu, vyhľadávali sme širšiu rodinu a súrodencov mimo Centra;
 boli v neustálom osobnom, alebo telefonickom kontakte s profesionálnymi
náhradnými rodičmi nášho Centra, vzájomne sa informovali o aktuálnej situácii
v ich domácnostiach, konzultovali a odporúčali výchovné postupy, viedli
poradenské rozhovory, riešili aktuálne problémy detí i profesionálnych
náhradných rodičov;
 prostredníctvom výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou
bola rodinám, ktoré boli odporučené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Ružomberok do Centra, ponúkaná dostupná pomoc a podpora zo strany
odborného tímu centra. Za rok 2021 bolo Centru pre deti a rodiny Ružomberok
13

z Úradu

práce

Prostredníctvom

sociálnych
odborných

vecí

a rodiny

zamestnancov

doručených
–
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sociálnych

odporúčaní.
pracovníkov

a psychológov, bolo deťom a ich rodinám v rámci okresu Ružomberok
poskytované sociálne a psychologické poradenstvo s cieľom stabilizovať ich
situáciu v

prirodzenom, prípadne náhradnom rodinnom prostredí. Práca

s jednotlivými rodinami bola vo väčšine prípadov založená na dlhodobej
spolupráci.
 Vykonávanie opatrení SPODaSK ambulantnou a/alebo terénnou formou sa
realizuje vďaka NP DEI NS III. Cieľom predmetného projektu je podpora
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, osobitne zvýšenie dostupnosti
odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania opatrení SPODaSK pre dieťa
a rodinu.
Integráciu detí do komunity širšieho prostredia sme, i keď v obmedzenej forme
z dôvodu pandémie a po uvoľnení opatrení, realizovali:
 vyplnením voľného času detí – deti navštevovali záujmové krúžky, športové
kluby, vonkajšie športoviská v meste a okolí – klzisko v Čutkove, plaváreň,
prírodné vodné nádrže v meste i okolí mesta dostupné pre verejnosť, ihriská,
parky
 zapojili sme športovo nadané deti do členstva vo futbalových športových
kluboch pri Ružomberku, kde sa deti stretávajú aj s bežnými deťmi, ako aj do
iných krúžkov v rámci mesta pre podporu voľnočasových aktivít.
V septembri 2019 sme začali s výstavbou rodinného domu pre samostatne usporiadanú
skupinu na sídlisku Klačno. Pôvodný termín ukončenia stavby stanovený na september
2020 sa z dôvodu pandémie a pozastavenia stavebných prác bolo ukončená výstavba
v roku 2021. Kolaudácia rodinného domu sa uskutočnila v októbri 2021.
Zároveň sme v rámci deinštitucionalizácie dozariaďovali byt pre mladých dospelých
s kapacitou 5 na sídlisku Kľačno v Ružomberku, ktorý bol súčasťou projektu IROP
v rámci deinštitucionalizácie. Zabezpečil sa tiež 6-miestny osobný automobil Citroen
Berlingo na účely potrebné pri starostlivosti o maloleté deti či mladých dospelých.
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3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok vychádzalo z Organizačnej štruktúry platnej
a účinnej od 01.01.2020 schválenej zriaďovateľom Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave.
Organizačná štruktúra CDR
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Opis vonkajších a vnútorných priestorov
V kmeňovej budove nášho zariadenia, na adrese Kalvárska 35, Ružomberok, sa
nachádzajú kancelárske priestory, v ktorých sídli :
 administratíva:
-

riaditeľ (1 samostatná kancelária);

-

úsek starostlivosti o dieťa (1 samostatná kancelária pre psychológov a
špeciálneho pedagóga), 2 kancelárie pre sociálnych pracovníkov;

-

ekonomicko - prevádzkový úsek (1 samostatná kancelária, skladové priestory
v suteréne);

-

odborný tím Centra, ktorý vykonáva opatrenia SPODaSK ambulantnou alebo
terénnou formou práce;

-

zasadacia miestnosť.

V budove Centra sa nachádzajú priestory na odborné činnosti (relaxačno - oddychová
miestnosť priestor na psychologickú činnosť, muzikoterapeutickú, arteterapeutickú
činnosť) a voľnočasové aktivity pre deti a mladých dospelých (športová miestnosť pre
stolný tenis, biliard, guľôčkový bazén, knižnica).
 2. samostatne usporiadaná skupina :
-

3 spálne (4+4+2 lôžka), obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC

 3. samostatná skupina pre mladých dospelých :
-

3 spálne (3+2+5 lôžka), obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC.

V areáli CDR Ružomberok je tiež situovaný novovybudovaný drevený altánok, ktorý
v zmysle prijatých pandemických opatrení využívame aj na pracovné stretnutia
s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a na stretnutia rodičov s deťmi, prípadne na
stretnutia súrodencov. K dispozícii máme tiež športové ihrisko, trávnatú plochu
s pieskoviskom, preliezkami a lavičkami. Súčasťou areálu je aj športový sklad a
parkovací priestor pre vozidlá.
V hlavnej budove CDR Ružomberok sa tiež nachádzajú priestory pre výkon odborných
činností v rámci pobytovej a ambulantnej starostlivosti. Ambulancie centra sú
v kmeňovej budove situované na druhom poschodí (kancelárie č. 43, 44 a 45).
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Kancelária č. 43

Kancelária č. 44

Kancelária č. 45
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Ďalšie štyri samostatne usporiadané skupiny sídlia na nasledovných adresách:
1/ Rodinný dom, Pod Paračkou 30 je jednopodlažný dom s menšou záhradou, kde sa
nachádza altánok a garáž. V prízemí domu sa nachádza chodba, obývacia miestnosť,
jedáleň s kuchyňou, komora a WC so sprchovým kútom. Na poschodí domu sa
nachádzajú tri spálne pre deti (2+3+4 lôžka), miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa
a WC.
2/ Na ulici I. Houdeka 15 sa nachádza jednopodlažný rodinný dom so suterénom.
V priestoroch suterénu je situovaná kotolňa a skladové priestory. Na prízemí domu je
garáž, predsieň, chodba, kuchyňa s jedálňou, komora, obývacia miestnosť, kúpeľňa
s WC, práčovňa. Na prvom poschodí sa nachádzajú chodba, štyri spálne (2+2+3+3
lôžok), miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí väčšia
záhrada s altánkom a hojdačkou pre deti.
3/ V rodinnom dome na ulici J. Sladkého 19A je jedno podlažie. Na prízemí sa
nachádza chodba, kúpeľňa spolu s WC, obývacia miestnosť, spálňa (2 lôžka), miestnosť
pre vychovávateľov, práčovňa, garáž. Na poschodí sú tri spálne (3+2+3 lôžka), kuchyňa
s komorou, jedáleň, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí terasa, menšia záhrada
s altánkom.
4/ V rodinnom dome na ulici J. Sladkého 21 je jedno podlažie. Na prízemí sa nachádza
chodba, kúpeľňa spolu s WC, obývacia miestnosť, spálňa (2 lôžka), miestnosť pre
vychovávateľov, práčovňa, garáž. Na poschodí sú tri spálne (3+2+3 lôžka), kuchyňa
s komorou, jedáleň, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí terasa, menšia záhrada
s altánkom.
Na účely CDR Ružomberok sú v roku 2021 zriadené ešte dva objekty v meste
Ružomberok, a to novopostavený rodinný dom na sídlisku Kľačno 5668/6 a trojizbový
byt pre mladých dospelých na ul. Veterná 2051/29-55, do ktorých sa plánuje
nasťahovanie detí a mladých dospelých v roku 2022.
Rodinný dom na ul. Kľačno 5668/6 v Ružomberku je dom typu bungalov, zložený
z dvoch častí. Ide o účelovo postavený objekt financovaný z IROP, ktorý poskytuje
rodinné ubytovanie pre jednu samostatne usporiadanú skupinu s kapacitou 9 detí, ako
aj administratívne zázemie pre účely centra. Každá časť má samostatne zriadený vchod.
V obytnej časti rodinného domu sa nachádza na prízemí závetrie, predsieň, chodba,
kuchyňa, WC s výlevkou, sklad potravín -komora, obývacia izba s jedálňou, pracovňa
vychovávateľa, 4 izby-spálne /1+2+3+3 lôžka/, 2x kúpeľňa, technická miestnosť, sklad.
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V časti administratívneho zázemia sa nachádza zádverie, vstupný priestor- chodba,
návštevná miestnosť, predsieň, WC so sprchou, miestnosť na upratovacie potreby s
výlevkou, 3 kancelárie, kancelária riaditeľa, WC a sprcha ženy, WC muži, kuchynka,
krytý vstup do budovy, krytá terasa.
V podkroví sa nachádza pochôdzny neobytný odkladací priestor.
Vonkajšie plochy: Pri rodinnom dome sú spevnené plochy, besiedka, prístrešok na
bicykle, prístrešok na nádoby TKO a triedený odpad, záhrada. Celý objekt je oplotený.
Sťahovanie jednej samostatne usporiadanej skupiny z kmeňovej budovy CDR do tohto
novopostaveného domu sa plánuje v 1. polroku roku 2022.
V novozriadenom byte na ul. Veterná 2051/29-55, Ružomberok sa bude poskytovať
ubytovanie pre mladých dospelých CDR. Funkčne bude plniť tento objekt svoj účel
v 2.polroku 2022 po nasťahovaní mladých dospelých. Samostatná skupina pre mladých
dospelých na ul. Veterná 2051/29-55 Ružomberok, predstavuje byt nadobudnutý na
základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.10.2020, vkladom do katastra nehnuteľnosti dňa
6.11.2020 pre jednu samostatnú skupinu mladých dospelých, kde môže byť
umiestnených 5 osôb - mladých dospelých. Je organizačnou súčasťou Centra pre deti a
rodiny, so sídlom na ul. Kalvárska 35, Ružomberok. Ide o trojizbový byt na 3. poschodí,
kde sa nachádza chodba so vstavanou skriňou, kuchyňa spolu s jedálenskou časťou, WC
spolu s kúpeľnou, obývacia izba, 2 izby-spálne /2+3 lôžka/ so vstavanými skriňami,
loggia. Súčasťou bytu sú aj pivničné priestory.
V každom z objektov sa nachádza priestor, kde majú deti vytvorené optimálne
podmienky pre zachovanie súkromia. Každé dieťa má svoj osobný priestor na spanie,
hru, trávenie voľného času a prípravy do školy, odloženie osobných vecí. V rámci
zabezpečenia podmienok pri vykonávaní osobnej hygieny má dieťa utvorený svoj
vlastný priestor a čas pre napĺňanie týchto potrieb, ktorý je vopred určený na základe
vzájomnej dohody detí samostatne usporiadanej skupiny. V súvislosti s dištančnou
formou vzdelávania sme v uplynulom roku nemali na každej samostatne usporiadanej
skupine k dispozícii dostatočné množstvo výpočtovej techniky pre všetky deti. Na
začiatku roka 2021 sa nám podarilo zabezpečiť pre každý objekt primeraný počet
notebookov. Okolie a záhrady rodinných domov sú uspôsobené pre voľnočasové
aktivity detí a vybavené trampolínami, stolnotenisovými stolmi a prístreškami pre
odkladanie bicyklov a športového náradia.
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4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁCIE

Z dlhodobého hľadiska je zámerom nášho Centra skvalitňovať odborné znalosti
a zručnosti vlastných zamestnancov. Napriek tomu, že pandémia koronavírusu a s tým
súvisiace dodržiavanie prijatých protipandemických opatrení do značnej miery
negatívne ovplyvnili ponuku i možnosť ďalšieho vzdelávania, členovia nášho
odborného tímu sa aj tak – hoci v menšom počte - zúčastnili viacerých vzdelávacích
podujatí, stretnutí a workshopov:


Ústredie PSVaR Bratislava v spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov
detských domovov, Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako

dar,

Freyberghovým

ústavom

a katedrou

prenatálnej

psychológie

a psychológie zdravia VŠZaSP sv. Alžbety zorganizovalo dňa 05.02.2021
interaktívny webinár na tému: Úloha sociálneho pracovníka CDR a SPODaSK
pri rodičovských konfliktoch.


Pod záštitou Ústredia PSVaR Bratislava oslovila koordinátorka Podpory
ochrany detí pred násilím Ing. Dagmar Stachová aj naše Centrum s ponukou
spolupráce pri prevencii násilia páchaného na deťoch a medzi deťmi. Išlo
o šírenie preventívneho programu pod názvom KOZMO a jeho dobrodružstvá,
ktorý pochádza z dielne neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. v Nitre.
Program bol prioritne určený pre implementáciu do predškolských a školských
zariadení, ako aj zariadení pracujúcich s detským kolektívom. Vzhľadom na
špecifické obdobie pandémie bolo možné sa s ním oboznámiť aj v online
priestore.



V súvislosti s implementáciou Národného programu Podpora ochrany detí pred
násilím sa dňa 06.05.2021 online formou uskutočnilo multidisciplinárne
vzdelávanie na tému „ Krízová intervencia – Ako bezprostredne reagovať na
oznámenie dieťaťa o páchanom násilí.“



Aktualizačné vzdelávanie s názvom „Inovačné metódy v práci odborného
zamestnanca“ bolo realizované pod vedením PhDr. Radoslavy Pastvovovej
a PhDr. Marianny Molnárovej z občianskeho združenia InMedio Cultura.
v Banskej Bystrici v termíne 21.05.2021. V rámci neho odznelo viacero tém
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ako napr. Nadväzovanie kontaktu s klientom, Rozšírenie vedomostí v oblasti
diagnostiky, efektívne metódy a prístupy v poradenskej práci a i.


Odborného semináru na tému: „Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti, “
sa za naše Centrum zúčastnila psychologička Mgr. Jarinová.
Konalo sa online formou dňa 25.05.2021.



S ponukou na preventívne diagnostické vyšetrenie ciev pre zamestnancov
oslovila naše zariadenie spoločnosť Cardiocare, Bratislava. Vyšetrenie bolo
zrealizované dňa 03.06.2021 a zúčastnilo sa ho 23 zamestnancov.



Dňa 29.06.2021 sa v Dolnom Kubíne v Kultúrnom dome stretli sociálni
pracovníci Slovenska pod záštitou Ústredia práce soc. vecí a rodiny Bratislava,
kde sa rekapitulovalo obdobie pandémie a s ním spojené ťažkosti v centrách,
ako aj prezentovali praktické ukážky problematiky spojenej s novelizáciou
Zákona č. 305/2005 v znení neskorších predpisov, účinného od 1.01.2021.
Komunikované boli aj usmernenia ohľadom očkovania detí umiestnených
v zariadeniach a iné záležitosti spojené so starostlivosťou o deti v zariadeniach.



Ústredie PSVaR Bratislava zrealizovalo pre kmeňových sociálnych pracovníkov
centier pre deti a rodiny online pracovné stretnutie, ktorého témou bola
implementácia IN 024/2021 – zabezpečenie odbornej pomoci prostredníctvom
iných právnických a fyzických osôb pre dieťa umiestnené v centre pre deti
a rodiny na základe rozhodnutia súdu. Pracovné stretnutie pre Žilinský kraj sa
uskutočnilo dňa 07.07.2021 a za naše Centrum sa ho zúčastnili 2 sociálne
pracovníčky, ktoré následne s obsahom stretnutia oboznámili aj ostatných
kolegov.



Dňa 25.08.2021 sa v CDR Bytča uskutočnilo pracovné stretnutie Žilinského
kraja na tému „Funkcionalita ústredného portálu verejnej správy.“ Stretnutie
viedla lektorka p. Erika Kusyová a za naše zariadenie sa ho zúčastnili riaditeľ
centra, 2 ekonomickí a 2 sociálni pracovníci.



Pod záštitou Ústredia PSVaR Bratislava sa pôde Katolíckej univerzity
v Ružomberku konalo dňa 07.09.2021 multidisiplinárne pracovné stretnutie za
účelom nadviazania a prehĺbenia spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím.
Cieľom pracovného stretnutia bolo predstavenie činnosti Detského advokačného
centra Náruč v Žiline a ich nového konzultačného programu pomoci dieťaťu
s podozrením na sexuálne zneužívanie alebo týranie, taktiež výmena skúseností
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z praxe v oblasti ochrany detí. Zorganizovala ho koordinátorka ochrany detí pred
násilím na ÚPSVaR Ružomberok Ing. Dagmar Stachová a zúčastnili sa ho
okrem CDR Ružomberok aj zástupcovia Detského advokačného centra Náruč Žilina, Diagnostického centra Ružomberok, Liečbno - výchovného sanatória
v Ľubochni, Detského centra Slovensko, ako aj pracovníci odd. SPODaSK na
ÚPSVaR Ružomberok.


Dňa 07.10.2021 bolo dištančnou formou realizované multidisciplinárne
vzdelávanie na tému: Šikanovanie žiaka pedagógom. Konalo sa v spolupráci
s UPSVaR, odd. podpory ochrany detí pred násilím. Tohto vzdelávania sa
zúčastnila špeciálna pedagogička nášho zariadenia.



Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo pod vedením PhDr. Evy Černičkovej a PhDr.
Desanky Kanderovej, PhD. celoslovenské vzdelávanie psychológov centier pre
deti a rodiny (určené pre pobytovú aj ambulantnú formu) pod názvom „
Poskytovanie psychologickej krízovej intervencie v ZSS/CDR.“ Cieľom
vzdelávania bolo preškoliť všetkých odborných zamestnancov poskytujúcich
psychologické služby v štátnych zariadeniach. Po absolvovaní tohto vzdelávania
by tak bola zabezpečená vzájomná zastupiteľnosť psychológov (v ZSS a CDR)
v prípade krízových situácií v súvislosti s pandémiou Covid – 19.



Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov bolo
realizované v mesiacoch január až apríl 2021 a júl až december 2021 pod
vedením uvádzajúceho odborného zamestnanca Mgr. Barbory Holíkovej, PhD.
Cieľom

vzdelávania

bolo

získanie

ďalších

vedomostí

v oblasti

psychodiagnostiky, poradenskej práce s rizikovým klientom, ako aj osvojenie si
nových tém potrebných pre výkon odbornej práce, realizácia konzultácií, ako aj
teoretická a praktická skúška začínajúceho odborného zamestnanca.


V rámci metodickej činnosti v oblasti syndrómu CAN nadviazalo Ústredie
PSVaR, odbor VOvZ spoluprácu s informačným centrom na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR. V rámci
tohto projektu sa vzdelávania v problematike obchodovania s ľuďmi on -line
formou vzdelával dňa 26.10.2021 33 zamestnancov nášho zariadenia.



Webinár pre vychovávateľov a členov OT s témou Večer odpoustenia, Večer
svedectva a odputsenia otcovi, Lamačské chvály, Nie 7krát, ale 77krát
v rpiebehu roka 2021
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Pre zamestnancov prijatých v rámci projektu NP DEI NS III, ktorí vykonávajú opatrenia
SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v centre, boli v roku 2021 realizované
nasledovné aktivity:
V rámci NP DEI NS III bola v roku 2021 realizovaná podaktivita 1.2.2 Podpora
skvalitnenia odborných činností vykonávaných zamestnancami/zamestnankyňami
centra - skupinová supervízia. Cieľom supervíznych stretnutí bola podpora skvalitnenia
odborných činností vykonávaných zamestnancami ambulantnej a terénnej formy.
Uvedené aktivity boli realizované v priestoroch CDR Ružomberok pod vedením
akreditovanej supervízorky Mgr. Lindy Lukáčovej, DiS.
Skupinová supervízia bola realizovaná v dňoch 12.05.2021, 01.06.2021, 22.06.2021,
07.09.2021, 28.09.2021, 20.10.2021, 09.11.2021, 16.11.2021 a dňa 30.11.2021,
osobitne pre skupinu sociálnych pracovníkov ambulantnej a terénnej formy a osobitne
pre skupinu psychológov ambulantnej a terénnej formy, v celkovom počte 16,5 hodín
pre sociálnych pracovníkov a 16,5 hodín pre psychológov.

Skupinová supervízia – sociálni pracovníci
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Skupinová supervízia – psychológovia

4.1 Rozvoj zamestnancov
Odborný rast a rozvoj zamestnancov CDR Ružomberok sme sa, síce v menšom počte
vzhľadom na pandémiu, snažili aj v uplynulom roku zabezpečiť prostredníctvom
odborných školení, seminárov, prednášok a supervízie. Tá mala pôvodne prebiehať
podľa naplánovaného harmonogramu – Plánu supervízie na rok 2021, avšak zo
zdravotných dôvodov pani supervízorky, s ktorou boli termíny vopred dohodnuté,
nebolo možné časovo naplniť daný plán úplne. Nesplnené aktivity sa tak presunuli do
plánu na nasledujúci rok 2022.
Výška finančných prostriedkov na zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie
za rok 2021 bola vynaložená v sume 729,- €. V roku 2021 dosiahla výška finančných
prostriedkov na vzdelávanie sumu 1 693 €. Celkovo sa v rámci rozvoja zamestnancov
vynaložilo 2 422,- € na ich rozvoj a vzdelávanie.
V rámci podpory vzdelávania a profesionálneho rozvoja zamestnancov centra boli aj
počas pandemickej situácie ako podporný článok nastavení naši odborní zamestnancipsychológovia, ktorí v neľahkej situácii pomáhali vychovávateľom zmierňovať
dôsledok možného vyhorenia, či konzultovať možné osobné zlyhania počas náročnej
práce vo výchovnej činnosti ešte sťaženej počase pandemickej situácie, kedy sa často
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pracovalo na skupinách v nariadených karanténach, v menšom personálnom počte, či
nad rámec štandardného počtu odpracovaných hodín v danom mesiaci.

4.2 Spolupráca s odbornou verejnosťou
Náš zámer, nahradiť dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie,
nám napomáha napĺňať odborná verejnosť, ktorú prizývame k spolupráci. CDR
Ružomberok má zriadenú internetovú stránku, kde sa široká verejnosť môže dozvedieť
o živote detí, aktivitách, organizácii a práci v našom Centre.
V súčinnosti s ÚPSVaR Ružomberok sa zúčastňujeme koordinačných stretnutí
k problematike násilia na deťoch, ktoré organizuje Národné koordinačné centrum
Bratislava v spolupráci s Ústredím PSVaR Bratislava.
Sme členmi tímu pracovnej skupiny pre mesto Ružomberok na vypracovanie
komunitného plánu mesta.
Spolupracujeme so Spoločnosťou priateľov deti detských domovov Úsmev ako dar,
Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Mondi SCP, Nadáciou Supra, Komunálnou
poisťovňou, Občianskym združením Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov,
Nadáciou Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná, Občianskym združením
Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, Panta Rhei, OZ Lokál Komunitná nadácia Liptov,
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok, Centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva Liptovský Mikuláš.

Naša organizácia je prezentovaná v Zlatých stránkach spoločnosťou MEDIATEL spol.
s. r. o. Bratislava v zmysle Zmluvy o uverejnení inzercie. Poplatok za túto službu bol
v roku 2021 spoločnosti uhradený vo výške 150 €.
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5

AKTIVITY

DETÍ

A

MLADÝCH

DOSPELÝCH

V ČASE

PANDÉMIE
Počas celého roku 2021 nás hlavne v jarnom, jesennom a zimnom období sprevádzali
dôsledky

opatrení

z dôvodu

vypuknutia

celosvetovej

pandémie

koronavírusu

spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Aktivity detí boli obmedzené hlavne na
individuálne formy, resp. sa diali prevažne mimo interiérových hromadných podujatí.
V teplejšom období sa deti viac mohli stretávať aj medzi sebou, realizovali sa aj letné
rekreačné pobyty mimo centra pre tie deti, ktoré nemohli z objektívnych dôvodov tráviť
čas vo svojich biologických rodinách. Bola snaha aj v spolupráci s okolím, napr.
školami, záujmovými krúžkami, aby aj napriek pandémii mali deti a mladí dospelí
CDR Ružomberok vytvorené podmienky pre záujmovú, športovú, kultúrnu a rekreačnú
činnosť.
Veľká činnosť sa zameriavala aj na odbornú formu práce s dieťaťom prevažne
individuálnou formou.

V období nepriaznivého pandemického obdobia sa sedenia

s deťmi vykonávali aj formou „online“, hlavne, keď bolo potrebné zabezpečiť plynulosť
a pravidelnosť stretávaní sa v rámci terapií s dieťaťom, ktoré vyžadovalo pravidelnú
psychologickú intervenciu. V prípade skupinových sedení, či odbornej práce s dieťaťom
sa tieto aktivity konali výlučne s deťmi z jednej samostatne usporiadanej skupiny za
dodržaní opatrení a to priamo na skupinách alebo v priestoroch určených na
terapeutickú prácu v kmeňovej budove CDR. Mohli sa tak vykonávať tvorivé
a osobnosť podporujúce aktivity s arteterapeutickými a muzikoterapeutickými prvkami,
terapie zamerané na rozvíjanie kognitívnych, sociálnych, emocionálnych a morálnych
kompetencií detí a mladých dospelých. Dopomohlo sa tak k sebaprezentácií
a upevňovaniu zdravého sebavedomia detí a mladých dospelých.
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V rámci voľnočasových aktivít v období pandémie sme sa zamerali na činnosti, ktoré
bolo možné realizovať priamo na jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách, ale
najmä v exteriéroch a v prekrásnej prírode okolia Ružomberka.
V rámci dobrých susedských vzťahov boli deti neustále vedené k udržiavaniu poriadku
vo svojom okolí, pomáhali pri upratovaní detského ihriska, pri čistení chodníkov a pod.

Výlety do prírody a turistika
Aj tento rok počas veľmi prísnych pandemických opatrení, ktoré prijalo naše Centrum,
sme sa snažili deťom dopriať pobyt na čerstvom vzduchu na našom krásnom Liptove.
Už začiatkom roku 2021 v zimnom období vzhľadom na uzatvorené športové areály
v meste sme si vytvorili vlastné klzisko pri kmeňovej budove CDR na mieste ihriska.
Deti sa mohli počas niekoľkých mrazivých dní korčuľovať a zabaviť. V zime sa
samozrejme deti venovali aj zimným prechádzkam, sánkovaniu, využívala sa blízka
Kalvária, či Čutkovská dolina.
Postupne s príchodom jari sa postupne začali uvoľňovať aj opatrenia a dali sa
vykonávať mnohé aktivity viac vo vonkajšom prostredí. Naše Centrum s ochotou
pomôcť v rámci dobrovoľníckej dlhodobej činnosti oslovil Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže, občianske združenie V.I.A.C., ktoré v mesiaci apríl vypomáhalo v okolí
domčekov s pomocnými prácami a terénnymi úpravami záhrad a okolia. Zapojili sa
mladí ľudia z okolia Žiliny i Oravy počas jedného dňa. Zároveň sa dňa 30.05.2021
samostatné skupiny zapojili do enviromentálnej aktivity v areáli centra s cieľom naučiť
sa, ako triediť odpad, aké farby majú jednotlivé zberné nádoby, kde sa vyhadzuje
bioodpad. Mnohé deti tieto informácie už dostali či už v rámci envirovzdelávania
v škole ako aj na skupinách, ale táto aktivita ich ešte viac upevnila v tom, ako sa šetrne
správať k našej prírode.
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Počas teplejších dní s prichádzajúcim letom deti trávili čas v okolí Ružomberka.
Navštívili sme jedinečnú Čutkovskú či Hrabovskú dolinu, Malinô Brdo, cyklochodník
Korytničku a iné zaujímavosti. V Hrabovskej doline v pieskovom kráľovstve mohli deti
vidieť mnohé pieskové sochy zo známych detských rozprávok, čo bolo veľkou
atrakciou počas leta 2021.
Deťom pobyt v malebnom prostredí prírody psychicky aj fyzicky prospel, vnímali sme
ho ako účinný spôsob psychohygieny a zlepšenia imunity. Prostredníctvom príjemných
chvíľ v prírode sme vnímali aj pozitíva zvláštnej doby, ktorej sme boli súčasťou
v uplynulom roku.

Výlet vlakom na Korytničkou a Čutkovská dolina
Športové aktivity a športové úspechy
Aj v športovej oblasti sme počas roka 2021 nezaháľali a v rámci každoročného
futbalového turnaja o pohár Karola Poláka sa aktívne a úspešne zapojili aj naše deti.
Dňa 15.6.2021 sa odohrali semifinálové zápasy futbalového turnaja o Pohár Karola
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Poláka, v rámci Majstrovstiev Slovenska vo futbale detí z centier pre deti a rodiny
v Národnom tréningovom centre v Poprade, ktorých sme boli súčasťou. Vyraďovacieho
turnaja sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých krajov detí z centier pre deti a rodiny
z celého Slovenska. Tak ako minulé roky, aj tento rok chlapci z nášho centra
reprezentovali výber Žilinského kraja. Po úspešných zápasoch s viacerými súpermi
sme si vybojovali účasť na celoslovenskom finále, ktoré sa konalo 23. - 25. júna
v Spišskej Novej Vsi. Tu sme si vybojovali pekné 2. miesto.

Na jeseň roku 2021 sa nám podarilo niekoľko chlapcov aktívne zapojiť do členstva vo
futbalovom klube TJ Černová, kde sa deti prezentovali veľmi úspešne a futbal začal byť
veľkou motiváciou pre zvládanie iných činnosti, napríklad školských. Úspechom detí
v tomto športe sa začala dvíhať aj ich sebahodnota a zlepšoval sa aj ich sebaobraz. Je
náročne s toľkým počtom detí skombinovať pravidelné tréningy a turnaje, vyžaduje si to
obetavosť a spoluprácu vychovávateľov, ktorí musia spolupracovať ako jeden tím.
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Letné prázdniny
Počas letných prázdnin sa deti, ktoré sa z objektívnych dôvodov v danom čase nemohli
stretnúť so svojimi rodinami či príbuznými, zúčastnili letných rekreácií v okolí
Ružomberka či vzdialenejšej Orave. Naše deti navštívili počas júla 2021 v spolupráci
s Úsmevom ako dar rekreačné aktivity v Hrabovskej doline s rôznymi zaujímavými
činnosťami v čase od 19.07.2021 do 23.07.202, ako aj letný augustový pobyt v krásnom
prostredí Železného pod hrebeňmi Nízkych Tatier, kde mali zabezpečený zaujímavý
program a animácie. Ten sa konal pod záštitou cestovnej kancelárie Best Camp v čase
od 10.8.2021 do 23.8.2021. V auguste od 25.8.2021 do 31.8.2021 zas v spolupráci s OZ
V.I.A.C. sa zúčastnili letného táborového pobytu v prekrásnej oblasti Oravy v blízkosti
Oravskej priehrady v obci Ústie nad Priehradou, kde naše deti spolu s animátormi
a dobrovoľníkmi realizovali mnoho tvorivých, športových a náučných aktivít. Aj mladí
dospelí a teenageri sa v rámci rozvoja zručností potrebných po odchode zo zariadenia
zúčastnili workshopov na Orave počas leta v už spomínanej obci Ústie nad Priehradou
v mesiaci august 2021. Každoročne nás oslovuje aj organizácia Úsmev ako dar, čo
nebolo inak aj tento rok, a to s ponukou pre dve naše deti do 12 rokov do tzv.
Anglického tábora – „Anglický tábor s Úsmevom“. Tábor sa konal od 5.7.2021 do
11.7.2021.
Okrem cibrenia a zveľaďovania jazykových schopností, bolo ďalším cieľom tábora
podpora medziľudských vzťahov a vytváranie nových kamarátstiev. Deti boli zábavnou
formou vedené k ochrane životného prostredia. Súčasťou programu bola tiež ukážka
miestneho dobrovoľného hasičského zboru, sprevádzaná súťažou. Deti si užili letné dni
plné zábavy aj pri vode na kúpalisku, na večerných diskotékach, či opekačkách.
Najväčším prekvapením však bola návšteva vedúceho jazdnej polície SR, ktorý prišiel
deti pozrieť aj s dvoma koníkmi. Deti si tak mohli vyskúšať jazdu na koňoch, ktoré
pomáhajú dodržiavať poriadok v krajine.
Manažérsky tábor pre mladých dospelých centra sa konal v mesiaci august 2021 od
10.8.2021 do 14.8.2021 v Pastoračnom centre Ústie nad Priehradou, ktorého sa
zúčastnilo 7 mladých ľudí z nášho zariadenia.
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Pre deti z profesionálnych náhradných rodín v menšom

počte bol zrealizovaný

rekreačný pobyt v zahraničí v Grécku, časť Leptokária v čase od 6.7. 2021 do 18.7.2021
Mimo času v letných táboroch naši vychovávatelia organizovali veľa menších výletov
do okolia mesta Ružomberok v rámci Liptova, ako je Hrabovská, Čutkovská dolina,
areál penziónu Gejdák, realizovali sa prechádzky na Malinô Brdo, či Krkavú skalu.
Spoločne strávenými chvíľami a neopakovateľnými zážitkami sme deti navzájom
upevňovali vzťahy a načerpali sily do nového školského roka.
V septembri 2021 s ponukou pre mladých dospelých nás oslovilo opätovne OZ
V.I.A.C., v rámci programu Kolumbus, kde sa mali zúčastniť štyri naše deti a mladí
dospelí, pri nízky záujem zo strany iných centier sa však tento program zatiaľ
nepodarilo realizovať. Skrze organizáciu Úsmev ako dar však mladí dospelí v jeseni
2021 navštívili program spojený aj s duchovnou obnovou – Otcova náruč, kde sa
formou rozhovorov a rôznych aktivít zdokonaľovali v sebapoznaní či v komunikačných
zručnostiach.

Výlet na Obrovú cestu v Hrabovskej doline a výlet na Gejdák Ružomberok
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Činnosti na samostatne usporiadaných skupinách
Počas školského roka sa často deti vzdelávali z domu dištančne, počas povinnej
nariadenej karantény museli tráviť doma aj voľný čas. Na samostatne usporiadaných
skupinách to často nebola ľahká situácia zvládnuť veľa detí a suplovať školu, povinnosti
i voľnočasové aktivity. Napriek tomu sa situácia zvládla, a deti sa podieľali na rôznych
aktivitách vďaka veľkému nasadeniu vychovávateľov ako aj členov odborného tímu. Tí
najviac pomáhali s voľným časom, kedy napríklad počas karantény na skupine deti po
uvoľnení vzali na rôzne okolité miesta do prírody, v jeseni vyrábali helloweenske
tekvice, či opekali v okolí. Vychovávatelia čoraz viac zapájali deti do varenia a pečenia,
do domácich prác či upratovania. Medzi každodenné činnosti detí v tomto období
patrilo dopoludňajšie doučovanie, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a mnoho
aktivít, ako kreatívna tvorba, pohybové a športové aktivity, spoločenské hry a iné. Tento
spoločne strávený čas nám umožnil lepšie vzájomné spoznanie sa, tiež budovanie
a prehlbovanie priateľstiev a vzťahov medzi deťmi aj zamestnancami, ako aj ventiláciu
a odbúranie prípadného nahromadeného napätia. Počas týchto náročných dní sme sa
usilovali nepodliehať celospoločenskému tlaku a v deťoch podporovať presvedčenie
o bezpečnom prostredí a svete.
Čas strávený s deťmi sme štruktúrovali a za asistencie vychovávateľov a zamestnancov
odborného tímu sme ho snažili využiť efektívne a obohacujúco. Namiesto hromadných
podujatí sa tematicky konali podujatia tie isté, ale samostatne, na skupinách ako
karneval, či Mikuláš. Nezabúdalo sa na bežné rituály, ktoré tiež patria k životu, a to
oslava sviatkov, narodenín, či menín detí, kedy sa navzájom deti učia uctiť si jeden
druhého.
Pozitívny prístup a vzájomná zomknutosť nám pomohla zvládnuť záťažové situácie
počas celého uplynulého roka.
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Vyrezávanie tekvíc

Karneval na SuS

Oslávenec narodenín

Vzdelávacie aktivity detí v roku 2021:
Aj tento rok nás v dôsledku pandémie obmedzili vo vzdelávacích skupinových
aktivitách, a to hlavne v sociálno-psychologických výcvikoch, ktoré sa z tohto dôvodu
nemohli konať. Avšak psychologická intervencia sa konala buď v rámci samostatne
usporiadanej skupiny alebo individuálne, konali sa pod vedením psychologičky Mgr.
Barbory Jarinovej a Mgr. Barbory Holíkovej, PhD. Realizovali sa individuálne formy
prevencie podľa aktuálnych potrieb každého dieťaťa. Témy prevencie boli hlavne:


Sexualita, partnerstvo a láska



Šikana a kyberšikana



Copingove zvládacie mechanizmy



Drogy a alkohol

Od leta 2021 sa v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar ako aj OZ V.I.A.C. konalo
niekoľko workshopov, niektoré aj s duchovnou tematikou zamerané na cieľovú skupinu
mladí dospelí. Išlo o rozvojové programy pre upevnenie kompetencií a zručností
mladých dospelých po odchode zo zariadenia. Konali sa prevažne na Orave v Ústí nad
Priehradou.
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Pre deti nášho Centra sme v roku 2021 pripravili nasledovné podujatia a aktivity:


Karneval na skupinách – február 2021

Vzhľadom na trvajúcu pandémiu a obmedzenia ohľadom hromadných podujatí sa náš
každoročný karneval znova nekonal, na skupinách si ale mohli realizovať túto akciu
individuálne podľa záujmu detí.


Letné tábory v Hrabovskej doline, Železnom a na Orave v mesiaci júl a august 2021

Vďaka niekoľkoročnej spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar, dobrovoľníkmi z OZ
V.I.A.C. sa podarilo deti, ktoré nemali možnosť navštíviť svoje rodiny, zapúojiť do
letných aktivít či rekreácií, kde získali plno zážitkov, ale i nových priateľstiev.


Deň s vojakmi v Železnom – august 2021

Dňa 12.08.2021 sa deti z CDR Ružomberok zúčastnili prehliadky vojenskej techniky
spojenej s rôznymi aktivitami v areáli Železnô pri Ružomberku. Aktivitu nám
dobrovoľne navrhli z vojenského útvaru ZaNKIS Ružomberok, v spolupráci s nrtm.
pánom Danielom Pecháčkom. Počas tohto dňa mohli naše a ostatné rekreujúce deti
v krásnom areáli Železnô vidieť ukážky vojenských zbraní, techniky, zúčastnili sa
rôznych súťaží, či previezli sa na vojenských autách. Za túto vydarenú akciu navyše
za príjemného slnečného počasia ďakujú deti a zamestnanci centra a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.



Deň s ružomberským raperom Adamom – september 2021

Záver leta sme ukončili dňa 3.9.2021 a týmto dňom sme zároveň odštartovali
úspešný začiatok v novom školskom roku stretnutím detí na našom dvore v centre
na Kalvárskej ulici. Spoločnosť detí doplnil mladý ružomberský raper Adam, ktorý
34

sa na hudobnej scéne prezentuje pod umeleckým menom Adam 2K52. Pekné
počasie tento deň nechýbalo a tiež občerstvenie výbornou pizzou pre deti či
vymýšľanie raperských veršíkov od našich detí.



Mikuláš v CDR Ružomberok – december 2021

Vďaka spolupracovníkom a dobrovoľníkom z nášho zariadenia, ale aj iných firiem sa
nám podarilo privolať Mikuláša na samostatne usporiadané skupiny, ktorý potešil deti
balíčkami so sladkosťami v nemalom množstve. Za každý balíček deti vyčarovali ako
poďakovanie nielen úsmev a ďakovné slová, ale aj peknú básničku či pesničku
o Mikulášovi. Balíčky priniesli aj organizácia Úsmev ako dar ako aj ružomberská firma
Renost.
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Aktivity v spolupráci s inými organizáciami


SPDDD Úsmev ako dar cez obchodný reťazec Kaufland zorganizovali
v mesiacoch august až september 2020 tradičnú výtvarnú súťaž „Maľujeme
s úsmevom“, do ktorej sa zapojili aj deti z nášho Centra s témou „Vianoce“ a
„Ročné obdobia“.



V októbri 2021 sme boli oslovení neziskovou organizáciou „Robme radosť“
s projektom „Vianoce z krabičky“. Deti z nášho Centra boli pred Vianocami
2021 obdarované zbierkou darčekov (hračky, puzzle, kozmetika, sladkosti,
spoločenské hry) od ľudí – dobrodincov, ktorí chceli urobiť radosť deťom
v centrách počas vianočných sviatkov.



Občianske združenie „Z lásky k deťom“ nás opätovne potešili zbierkou pre naše
deti vo forme sladkostí, spoločenských hier a omaľovániek.



V novembri 2021 nás tiež oslovila firma Renost s.r.o. s ponukou vianočnej
zbierky pre deti nášho Centra. Deti boli obdarené vkusným oblečením,
kozmetikou a hračkami, drobná elektronika .



Kníhkupectvo Panta Rhei s.r.o. znova oslovilo naše Centrum s ponukou
zapojenia sa do projektu Mikulášskej zbierky kníh, do ktorého sme sa zapojili.
Každé dieťa, ktoré svojmu darcovi pripravilo vianočný pozdrav s knižným
želaním bolo obdarované knihou.



Rovnako, ako minulý rok, aj tento sme boli oslovení a prijali sme ponuku firmy
Accenture. Zamestnanci firmy sa rozhodli obdarovať všetky naše deti a to
darčekmi podľa vlastného výberu v hodnote 20 €/každé dieťa. Aktivita
s názvom „Stromček vianočných želaní“ bude ukončená ešte pred Vianocami,
tak, aby si každé dieťa mohlo nájsť pod stromčekom darček, ktorý si želalo.



Opätovne sme sa zapojili do projektu OZ Lokál s názvom „Daruj knihu“.
Projekt je určený pre ľudí na Liptove, ktorý chcú v predvianočnom čase
anonymne pomôcť deťom zo soc. slabšieho prostredia a to darovaním knihy.
Každé dieťa si vybralo knihu, ktorú chce dostať pod Vianočný stromček, na
oplátku svojmu darcovi pripravilo knižnú záložku.
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Projekt OZ Lokál „Daruj knihu“


Vojenský útvar v Ružomberku rozbehol aj v tomto roku peknú spoluprácu
s naším zariadením.
Okrem letnej aktivity v auguste 2021, kde deťom okrem predvádzania vojenskej
techniky v Železnom darovali vojaci aj rôzne sladkosti či drobnosti,
zorganizovali pomoc pri sťahovaní nábytku a počas Vianoc zas obdarovali deti
rôznymi športovými doplnkami a drobnosťami. Radosť z nich si budú deti
užívať počas nasledujúceho roka v športovej miestnosti, v herni, či na ihrisku,
alebo priamo na samostatne usporiadaných skupinách.



Spolupráca s mládežníckou kresťanskou organizáciou eRKo – október 2021
Vďaka skvelej myšlienke dobrovoľníkov zo spoločenstva eRkárov, hlavne
Mateja Šuľu si naše deti mohli pochutnať na sladučkých muffinách. Zámerom
tejto výzvy bolo upiecť "dobro" pre deti v okolí, resp. pre deti v blízkom
detskom domove....a tak sa podarilo, že 100 vlastnoručne upečených muffín
poputovalo práve do nášho Centra pre deti a rodiny v Ružomberku. Veľmi sme
sa potešili tomuto záujmu mladých dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa podarilo
vyčarovať úsmev a radosť na tvárach našich detí.



Aj vďaka niektorým fyzickým osobám, ktoré sa rozhodnú darovať našim deťom
kúsok zo seba, sa učia naše deti, že ich životy nie sú bežným ľuďom ľahostajné.
To sa týka aj pána Erika Gonsorčíka, ktorý daroval v decembri 2021 deťom
z centra mikulášske balíčky ako aj rôzne športové pomôcky, lopty či kolobežku ,
všetko v hodnote 1000 €.
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Dlhodobá spolupráca s miestnou reštauráciou Familiya tkvie hlavne v dovoze
pizze pre naše deti pravidelne počas nedieľ bez nároku na zaplatenie, čo
vnímame ako veľké gesto voči našim deťom. Každým víkendom si tak deti
môžu obohatiť obed či večeru výbornou talianskou pizzou z tejto výbornej
reštaurácie, ktorá nielen v čase pandémie pomáha deťom pravidelne spríjemniť
nedeľné popoludnie.

Plánované a neuskutočnené aktivity:


Aj tento rok sme sa chceli zapojiť s deťmi do nácviku kultúrneho programu
v rámci prehliadky umeleckej tvorby centier „Najmilší koncert roka“, ktorého
organizátorom je už tradične SPDDD Úsmev ako dar. Bohužiaľ, vďaka
nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá znemožňovala stretávanie detí, ako aj
časté karantény a oslabenie personálum ktoré nepomohli k tomu, aby sme
docvičili číslo z minulého roku, poprípade nacvičili niečo nové, sme sa ani tento
rok do koncertu nezapojili.



V máji 2021 sme podali dve žiadosti o grant v spolupráci s Nadáciou Volkswagen
s názvom „Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny“. Mali sme
možnosť získať finančné prostriedky na podporu detí v našom Centre vo voľno
časových, športových aktivitách. Cieľom grantu bolo zabezpečiť rôzny športový

materiál a vonkajšie fitness náčinie pre deti, ako aj exteriérový stolnotenisový
stôl. Súčasťou žiadosti bolo vytvorenie krátkeho kreatívneho videa, do ktorého

38

sa zapojili deti hudobne a tvorivo, vytvorením posteru. Tento projekt aj napriek
námahe a aktívnemu zapojeniu detí z jednej skupiny sa nepodarilo vyhrať.


V mesiaci máj 2021 sa tiež jedna mladá dospelá, prostredníctvom Nadácie
Volkswagen, v spolupráci so SPDDD Úsmev ako dar, zapojila do žiadosti
o získanie financií na vodičské oprávnenie pre deti z centier – „Vodičák pre tvoj
štart 2021“. Spomedzi všetkých žiadostí centier z celého Slovenska nadácia
nakoniec vybrala aj nášho uchádzača, realizáciu samotného kurzu autoškoly
však plánujeme riešiť až v roku 2022. Tešíme sa však z úspechu mladej dospelej
z nášho centra, že môže týmto spôsobom získať určité zručnosti pri vybavovaní
potrebných dokladov.



Plánovaný vianočný koncert Úsmev ako dar, ktorý sa mal konať dňa 25.11.2021
v Inchebe v Bratislave sa nakoniec kvôli obmedzeným protipandemickým
opatreniam zúžil na celkový počet 30 detí z celého Slovenska. Kvôli zlej situácii
sme sa ani tento rok koncertu nezúčastnili z dôvodu zamedzenia šírenia
ochorenia COVID-19. Veríme však, že nás táto udalosť budúci rok už neminie.
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6 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Štatistické údaje o počte a umiestňovaní detí nášho Centra k 31.12.2021:
 počet detí - kapacita:

73

 skutočný stav detí:

60

 počet prijatých detí v r. 2020:

13

 počet detí, ktoré sa vrátili do pôvodnej rodiny:

1

 počet detí zverených do NRS:

0

 počet detí premiestnených do iného zariadenia:

0

 počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v Centre:

5

 priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Centre:

3,30 roka

V našom zariadení vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť detí
a podporujeme ich vo vzdelávaní a integrácii. V uplynulom roku 2021 navštevovalo:
 detské jasle

0 detí

 materskú školu

7 detí

 základnú školu

31 detí

 základnú školu so špeciálnymi potrebami

8 detí

 strednú odbornú školu

8 detí

 odborné učilište

3 deti

 vysokú školu

0 detí

 spolu

57 detí

Dve z našich detí navštevovali súkromnú materskú školu (MŠ) Montessori, kde
poplatok za MŠ sponzorsky platia rodičia detí navštevujúcich MŠ.

40

Štatistické údaje výkonov ambulantných a terénnych zamestnancov CDR
Ružomberok k 31.12.2021:
Počet odporúčaní zaslaných ÚPSVaR Ružomberok,
orgánom SPODaSK za rok 2021

19

Realizované opatrenia v roku 2021 na základe dohody:

15

Nepodpísaná dohoda o spolupráci zo strany rodiny:

1

Predčasne ukončená spolupráca s rodinou:

0

Ukončená spolupráca s rodinou:

3

Počet rodín, v ktorých bolo opakovane vydané nové odporúčanie:

5

Priemerný počet hodín výkonu opatrenia na jednu rodinu:

20

Vykonávanie opatrení SPODaSK ambulantnou a/alebo terénnou formou v centre bolo
v roku 2021 determinované aktuálnou pandemickou situáciou a prijatými opatreniami
na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.
Vykonávanie opatrení SPODaSK ambulantnou a/alebo terénnou formou práce v centre
má dlhodobejší charakter a spolupráca s viacerými rodinami, pre ktoré bolo vydané
odporúčanie orgánom SPODaSK, si vyžaduje pokračovanie v spolupráci aj v roku 2022.
Financovanie
Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2020 bola 5948,64 €, z toho:
 stravné

5 286,21 €

 ubytovanie v internáte

372 €

 záujmová činnosť detí

290,43 €

- výlety, exkurzie, vstupy do kina, divadla, plavárne, lyžiarsky výcvik, záujmová
činnosť- krúžky, fitnes centrum.
Počet detí navštevujúcich rodinu v roku 2020:

40 detí

Výška FP na stravné v rodine:

8 926,16 €
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Rozpočet organizácie

CDR Ružomberok bol na rok 2021 schválený rozpočet vo výške 1 176 691 €,
po úpravách v priebehu roka predstavoval k 31.12.2021 sumu 1 696 735,53 €.
Rozpočet bol k 31.12.2021 vyčerpaný spolu vo výške 1 696 731,91 €, z toho:
 prostriedky štátneho rozpočtu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
 prostriedky EÚ – realizácia národných projektov

1 461 677,82 €
53 673 €
181 381,09 €

V roku 2021 CDR Ružomberok prijalo sponzorské dary vo výške 11 245,29 €.
Vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu v roku 2021 sa počas roka nekonalo veľa
hromadných podujatí, preto neboli použité mimorozpočtové prostriedky, teda ani
prostriedky zo sponzorského účtu.
Letné tábory v roku 2021 boli hradné z bežných prostriedkov vo výške 6 992 €.
Občianske združenie Nezábudka: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských
domovov Nezábudka uhradilo CDR Ružomberok v roku 2021 finančné prostriedky vo
výške 4 250 €.
Pohľadávky
Vzhľadom na platnosť novelizovaného Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele účinného od 01.01.2021 k 31.12. 2021 nevznikli Centru žiadne
nové pohľadávky a celkovo bol stav pohľadávok k 31.12.2021 v sume 0 €.
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok v zmysle IN 063/2020 a IN 064/2020 účinných
od 01.01.2021 neurčuje úhradu za starostlivosť o deti, čím nevznikajú pohľadávky
centru. Staré pohľadávky centra boli na základe spomínaných interných noriem
a v zmysle zákona trvalo upustené.
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Agenda správy majetku detí a mladých dospelých v CDR, vyživovacia povinnosť,
sirotské dôchodky a vreckové.
CDR Ružomberok v mene povereného sociálneho pracovníka eviduje rodičov, ktorí ako
zákonní zástupcovia majú súdom určenú vyživovaciu povinnosť voči zvereným deťom
do nášho zariadenia, pričom k 31.12.2021 eviduje centrum u 37 povinných platiteľov
dlh na výživnom vo výške 22 821,52 € za rok 2021. Sociálny pracovník o povinnosti
platiť výživné určené súdom za rok 2021 zasielal rodičom písomné oznámenie
doporučenou formou, taktiež oboznamoval rodičov o zmenách v rámci zvýšenia sumy
výživného počas roka.
Vzhľadom na to, že od 1.1.2021 sa uplatňuje novela Zákona č. 305/2005, sa úhrada
z výživného a zo sirotského dôchodku podľa § 100 Zákona neurčuje, určený sociálny
pracovník od 1.1.2021 poukazuje prijaté sumy z účtu centra na zriadené účty alebo
vkladné knižky maloletých detí a mladých dospelých. V roku 2021 bolo za týmto
účelom zriadených 18 nových účtov pre deti centra, všetky v Slovenskej sporiteľni v
Ružomberku.
Podľa zákona je tiež deťom a mladým dospelým ako nezaopatreným deťom pravidelne
mesačne vyplácané vreckové vo výške v zmysle novelizovanej Vyhlášky č. 103/2018
v znení neskorších predpisov s nadväznosťou na zvýšenie sumy životného minima
podľa usmernení MPSVaR SR.
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7 CIELE NA ĎALŠÍ ROK
Aj v roku 2021 budeme naďalej v zmysle novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon 305/2005 Z. z.) a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 103/2018 Z. z. (ďalej len vyhláška č.
103/2018 Z. z.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z. z.,
Dohovoru o právach dieťaťa a interných noriem centier vykonávať opatrenia dočasne
nahrádzajúce deťom v kríze ich prirodzené, resp. náhradné rodinné prostredie, ako aj
starostlivosť mladých dospelých najviac do 25. roku veku života.
V súlade s naším zámerom budeme:


vypracovávať v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné aj
s dieťaťom, Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD) dokument,
ktorý zahŕňa sociálnu, výchovnú, pedagogickú a ostatnú činnosť s dieťaťom
umiestneným v Centre;



uplatňovať multidisciplinárny princíp, čo predstavuje vzájomnú spoluprácu
všetkých zainteresovaných subjektov pri nastavení adekvátnej a odbornej
pomoci dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do nášho zariadenia;



výchovnou činnosťou podporovať individuálne záujmy detí a uspokojovať ich
potreby primerane veku;



uplatňovaním individuálneho prístupu s využívaním motivačných výchovných
prostriedkov predchádzať primárnej demotivácii a odporu dieťaťa, ktoré
znehodnocujú nastavené výchovné pôsobenie;



pri zadávaní povinnosti dieťaťu sa budeme usilovať posilňovať jeho dôveru vo
vlastné schopnosti a tým podporovať jeho pozitívny sebaobraz;



pokračovať vo vykonávaní odborných aktivít s deťmi v rámci terapeutickej
činnosti (s prvkami muzikoterapeutickej činnosti, arteterapeutickej činnosti,
hrových činností a pod.), taktiež v poradenskej a preventívnej činnosti (vrátane
preventívnych programov s externými odborníkmi);

 zapájať rodiny detí do spolupráce, organizovať prípadové konferencie s cieľom
čo najkratšieho pobytu dieťaťa v Centre;
 uplatňovať právo dieťaťa vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí;
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 aktívne spolupracovať s participujúcimi subjektmi; mapovať záchrannú sociálnu
sieť detí a ich rodín;
 v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné prostredie tak, aby bol
zabezpečený všestranný fyzický, psychický a sociálny rozvoj detí;
 integrovať deti do bežnej populácie;
 pomáhať mladým dospelým po ukončení pobytu v našom zariadení úspešne sa
zaradiť do bežného života;
 poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo pre rodinu a blízke osoby
dieťaťa, intenzívnejšie podporovať rodinné vzťahy;
 zabezpečovať prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva
(ďalej len PNR) a zároveň poskytovať záujemcom o PNR všetky informácie
súvisiace s prípravou;
 vykonávať pobytové opatrenie súdu v profesionálnej náhradnej rodine, ktorá
poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých
v rodinnom dome alebo byte poskytnutom centrom alebo v rodinnom dome
alebo

byte,

ktorého

je

profesionálny

náhradný

rodič

vlastníkom,

spoluvlastníkom alebo nájomcom;
 vykonávať opatrenia SPODaSK ambulantnou a/alebo terénnou formou práce
v záujme výchovy a starostlivosti o deti v ich prirodzenom, resp. náhradnom
rodinnom prostredí, a to prostredníctvom poskytovania odborného poradenstva a
adresnej pomoci a podpory rodinám prostredníctvom odborných tímov Centra;
 pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov Centra s cieľom zvyšovania ich
kvalifikácie a zabezpečiť realizáciu supervízie.
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