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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 31.12.2020

62 zamestnancov

Počet umiestnených detí
k 31.12.2020:

55 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“). Do 30.09.2019 boli vykonávané
predmetné vybrané opatrenia v troch špecifikáciách pre okres Ružomberok: Sanácia –
zanedbávanie, NRS a rodičovský konflikt a v jednej špecifikácii pre okres Liptovský
Mikuláš: NRS. Vzhľadom na aktuálnosť potreby zmeny v danej oblasti nastala úprava
vo výkone opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou, ktorá bola schválená
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a po predchádzajúcej dohode s Centrom pre
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deti a rodiny Liptovský Hrádok, t. j. od 01.10.2019 odborný tím Centra pre deti a rodiny
Ružomberok vykonáva vybrané opatrenia ambulantnou a terénnou formou iba pre okres
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
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

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;
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- 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
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.
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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
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
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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;



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.
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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
Takmer počas celého roku 2020 nás sprevádzala celosvetová pandémia koronavírusu
spôsobujúceho ochorenie COVID-19, pričom plynulý a bezpečný chod nášho zariadenia
sme museli prispôsobiť aktuálnym pandemickým opatreniam. Dňa 2. marca 2020 nám
bol z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len Ústredie PSVaR) doručený prvý
e-mail s informáciami a opatreniami ohľadne pandémie.
Od tohto termínu sme boli pravidelne informovaní o aktuálnych usmerneniach a s nimi
súvisiacich pandemických opatreniach z Ústredia PSVaR a Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Vedenie nášho Centra vypracovalo Krízový plán
fungovania CDR Ružomberok, ktorý pravidelne aktualizovalo v zmysle vyhlášok Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a platnej legislatívy.
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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 Dištančne vzdelávať 8 detí,
takmer v rovnakom čase, keď každé dieťa navštevuje iný ročník a stupeň vzdelávania,
s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa, nebolo vždy jednoduché. Popritom varenie,
vyplnenie voľného času mladším deťom, práca s deťmi s 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. Zo začiatku mali radosť,
že nechodia do školy, no časom im škola a prezenčná forma výučby začali veľmi
chýbať. Kontakt s rodičmi už nemali taký intenzívny, ako v období pred pandémiou,
k tomu obmedzenia a zákaz vychádzania.
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 koláčikov, spoločenské hry. V prípade
priaznivého počasia sme pre naše deti pripravili pohybové a športové aktivity v areáli
CDR, výlety do prírody 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.
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Za uplynulé obdobie roku 2020 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 2020 bolo Centru pre deti a rodiny Ružomberok
z Úradu

práce

Prostredníctvom

sociálnych
odborných

vecí

a rodiny

zamestnancov

doručených
–

29

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.
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Integráciu detí do komunity širšieho prostredia sme, pred vypuknutím pandémie
koronavírusu, realizovali:


vyplnením voľného času detí – deti navštevovali záujmové krúžky, športové
kluby, skauting, využívali športoviská v meste ako klzisko, plaváreň, ihriská,
fitnes centrá;



zintenzívnili sme spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou
ružomberského katolíckeho kruhu a zabezpečili deťom účasť na krúžkoch
v oblasti výtvarnej výchovy a hry na hudobných nástrojoch.

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 presúva na rok 2021.
Prostriedky, ktoré boli určené na vybudovanie oddychovej zóny, sa Centrum rozhodlo
investovať do stavby altánku. Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí bolo hlavnou
myšlienkou enviromentálneho projektu pod záštitou Mondi SCP a.s. Ružomberok.
Centrum uspelo so svojim projektom „S radosťou do záhrady“ a s pomocou ďalšieho
sponzora O.Z. Nezábudka získalo potrebné financie. Nový altánok bude slúžiť deťom
v rámci voľného času, pri organizovaní spoločenských podujatí, či zamestnancom
Centra pri rôznych pracovných stretnutiach.

Altánok v areáli CDR Ružomberok
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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

činnosť,

felinoterapiu,) 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 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 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.
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

Dlhodobým zámerom nášho Centra je skvalitňovať odborné znalosti a zručnosti
vlastných zamestnancov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu spôsobujúceho
ochorenie COVID-19 a dodržiavanie pandemických opatrení sa členovia nášho
odborného tímu zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí, stretnutí a whorshopov
v menšom počte, ako v uplynulých rokoch:


Ústredie PSVaR Bratislava zorganizovalo pracovné stretnutie riaditeľov
a zástupcov centier ohľadom usmernenia k oblasti profesijného rozvoja v CDR
a aplikácií

povinností

vyplývajúcich

zo

zákona

č.

138/2019

Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Stretnutie sa
uskutočnilo 14. januára 2020 na pôde nášho CDR Ružomberok.


SPDDD Úsmev ako dar ponúkla pre zamestnancov centier možnosť absolvovať
tréningový program „Koordinácia/facilitácia rodinných konferencií – stretnutí
rodinných kruhov“ v časovej dotácii 130 hodín, akreditovaný Ministerstvom
školstva SR. Prvé výcvikové stretnutie sa uskutočnilo od 6. do 7. februára 2020
v Liptovskom Mikuláši. Ďalšie stretnutia sa uskutočnili len so zamestnancami
vybraných Centier.



Fórum riaditeľov a zamestnancov Detských domovov Slovenskej republiky
v spolupráci

s Ústredím

PSVaR

zorganizovalo

pracovné

stretnutie

zamestnancov centier. Témou stretnutia bola o. i. aplikácia zákona č. 138/2019
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


Dňa 22. – 24. júna 2020 sa uskutočnilo odborné vzdelávanie pedagogických,
odborných a ostatných zamestnancov CDR Ružomberok. Témou vzdelávania
boli psychologické témy: deti a emócie; úzkosť a úzkostnosť u detí; strachy a
obavy u detí;

riziko sebapoškodzovania u detí a adolescentov. Lektorom

vzdelávania bola Mgr. Barbora Jarinová psychologička z CDR Ružomberok.


Ústredie PSVaR Bratislava zrealizovalo metodické stretnutie pre pomocných
vychovávateľov Centier pre deti a rodiny Banskobystrického, Žilinského
a Trenčianskeho kraja ohľadom základných legislatívnych východísk pre prácu
pomocného vychovávateľa a pomocného vychovávateľa s EA v Centre pre deti
a rodiny – exkurz zákonmi a mapovania potrieb v oblasti vzdelávania, podpory
a ďalšieho rozvoja pomocných vychovávateľov. Metodické stretnutie sa
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uskutočnilo 25. júna 2020 v zasadacej miestnosti mestského úradu v Liptovskom
Hrádku.


Aktualizačné vzdelávanie z názvom Psychologická starostlivosť o dieťa v CDR
bolo realizované v termínoch 29.7.2020, 5.8.2020, 26.8.2020 a 31.8.2020
vrámci, ktorého odznelo viacero prednášok a praktických workshopov na témy
ako Efektívna komunikácia, Pocity a potreby, Práca s emóciami u detí, strachy
a úzkosti, Systemický prístup pri práci s klientom, ako aj samostatná práca
odborných zamestnancov pod vedením lektoriek Mgr. Barbory Holíkovej, PhD.
a Mgr. Barbory Jarinovej, psychologičiek CDR Ružomberok.



Centrum pre deti a rodiny Martin zorganizovalo pracovné informačné stretnutie
vo veci nadviazania spolupráce pri využívaní unikátneho modelu plánovania pre
ohrozené dieťa a jeho rodinu so zapojením rodiny a iných blízkych osôb dieťaťa
prostredníctvom „Stretnutia rodinného kruhu“. Stretnutie sa uskutočnilo 8. júla
2020 v priestoroch CDR Martin.



Fórum riaditeľov a zamestnancov Detských domovov Slovenskej republiky
v spolupráci s Ústredím PSVaR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodina
SR a SPDDD Úsmev ako dar zorganizovalo, v rámci konferencie sociálnych
pracovníkov, celoslovenské pracovné stretnutie centier ohľadom mladých
dospelých v centrách. Išlo o náhľad do aktuálnej problematiky mladých
dospelých v centrách, ako aj možnosť zodpovedania nevyriešených otázok
k danej problematike kompetentnými orgánmi. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch
30. – 31. júla 2020 vo Svite.



Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Slovenskej republiky,
Sekcia odborných zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja organizovali
pracovné stretnutie dňa 27. augusta 2020 o 9.30 hod. v CDR Ružomberok.
Programom

stretnutia

bola

výmena

aktuálnych

informácií

odborných

zamestnancov v rámci Žilinského kraja, zostavoval sa plán činnosti fóra na rok
2020, uskutočnili sa konzultácie IN ÚPSVaR č. 029/2020 Zásady práce OZ
v zariadeniach SPODASK. Zamestnanci konzultovali aktuálne možnosti
vzdelávania v kraji aj mimo kraja. Stretnutie moderovala Mgr. Alžbeta Kudlová,
predsedkyňa fóra sekcie OZ pri FRaZ DeD SR – Žilinského kraja.


Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov bolo
realizované v mesiacoch január až máj 2020 a október až december 2020 pod
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vedením uvádzajúceho odborného zamestnanca Mgr. Barbory Holíkovej, PhD.
Cieľom

vzdelávania

bolo

získanie

ďalších

vedomostí

v oblasti

psychodiagnostiky, poradenskej práce s rizikovým klientom, ako aj osvojiť si
ďalšie nové témy potrebné pre výkon odbornej práce, realizácia konzultácií
a praktická skúška začínajúceho odborného zamestnanca s klientom.
Pre zamestnancov prijatých v rámci projektu NP DEI NS III, ktorí vykonávajú opatrenia
SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v centre, boli v roku 2020 realizované
nasledovné aktivity:


v dňoch 29.07.2020 a 30.07.2020 boli pod vedením kmeňového zamestnanca –
psychologičky Mgr. Barbory Holíkovej PhD., realizované vzdelávacie
programy. Dňa 29.07.2020 bol program

fokusovaný

na psychológov

ambulantnej a terénnej formy a na kmeňových zamestnancov - psychológov na
tému Psychologická starostlivosť o dieťa v CDR – efektívna komunikácia a dňa
30.07.2020 na tému Psychologická starostlivosť o dieťa v CDR – pocity
a potreby.


Vzdelávací program pre sociálnych pracovníkov NP DEI NS III, podaktivity 1.2
a podaktivity 1.4, t. j. pre sociálnych pracovníkov ambulantnej a terénnej formy
a pre sociálnych pracovníkov na výkon opatrení na súdne rozhodnutia, sa
uskutočnil dňa 30.07.2020 a bol zameraný na tému Potreby a pocity a ich vplyv
na komunikáciu.



Dňa 25.08.2020 sa uskutočnila Metodická návšteva metodičky Žilinského kraja
pre ambulantnú a terénnu formu vykonávania opatrení SPODaSK v rámci NP
DEI NS III, Mgr. Miroslavy Žihalovej. Témou tohto stretnutia bola podpora
práce s dieťaťom a jeho rodinou – postupy, metódy a techniky práce s dieťaťom
a jeho rodinou, vedenie spisovej dokumentácie.



Vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov terénnej a pobytovej formy práce,
realizovanej dňa 30.8.2020, vrámci ktorého odznel workshop na tému
Mapovanie potrieb a pocitov klientov, pod vedením lektorky Mgr. Barbory
Holíkovej, PhD.
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Metodická návšteva pre sociálnych pracovníkov ambulantnej a terénnej formy

V rámci NP DEI NS III bola v roku 2020 realizovaná podaktivita 1.2.2 Podpora
skvalitnenia odborných činností vykonávaných zamestnancami/zamestnankyňami
centra - skupinová supervízia. Cieľom supervíznych stretnutí bola pomoc a podpora
skvalitnenia odborných činností vykonávaných zamestnancami Centra.
Uvedené aktivity boli realizované v priestoroch CDR Ružomberok pod vedením
akreditovanej supervízorky Mgr. Lindy Lukáčovej, DiS.
Skupinová supervízia bola realizovaná v dňoch 05.02.2020, 25.06.2020, 28.07.2020,
18.08.2020, 08.09.2020, 06.10.2020 a dňa 10.11.2020, a to pre skupinu sociálnych
pracovníkov ambulantnej a terénnej formy, sociálnych pracovníkov na výkon opatrení
súdnymi rozhodnutiami a kmeňových zamestnancov Centra – sociálnych pracovníkov
v celkovom počte 13,5 hodín.
Skupinovú supervíziu pre profesionálnych náhradných rodičov nášho zariadenia
zabezpečovala Mgr. Zdenka Maťková v rozsahu 8 hodín.
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Skupinová supervízia – sociálni pracovníci

V rovnakých termínoch, t. j. 05.02.2020, 25.06.2020, 28.07.2020, 18.08.2020,
08.09.2020, 06.10.2020 a 10.11.2020 sa uskutočnili supervízne stretnutia pre skupinu
psychológov ambulantnej a terénnej formy a kmeňových zamestnancov Centra –
psychológov v celkovom počte 13,5 hodín.

Skupinová supervízia – psychológovia
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4.1 Rozvoj zamestnancov
Odborný rast a rozvoj zamestnancov CDR Ružomberok sme aj v uplynulom roku
zabezpečili prostredníctvom odborných školení, seminárov, prednášok a supervízie,
ktorá prebiehala podľa naplánovaného harmonogramu – Plánu supervízie a zúčastnilo
sa jej 48 pracovníkov nášho Centra.
Výška finančných prostriedkov na zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie
bola vynaložená v sume 1 339,30,- €.
Vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia sa tiež zúčastnili vzdelávania na
témy:


Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov centier;



Koordinácia/facilitácia rodinných konferencií – stretnutí rodinných kruhov;



Aplikácia zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch;



Základné

legislatívne

východiská

pre

prácu

pomocného

vychovávateľa

a pomocného vychovávateľa s EA v Centre pre deti a rodiny – exkurz zákonmi
a mapovania potrieb v oblasti vzdelávania, podpory a ďalšieho rozvoja pomocných
vychovávateľov;


Náhľad do aktuálnej problematiky mladých dospelých v centrách;



Psychologická starostlivosť o dieťa v CDR – efektívna komunikácia, pocity
a potreby;



Deti a emócie, úzkosť a úzkostnosť u detí, strachy a obavy u detí, riziko
sebapoškodzovania u detí a adolescentov;



Potreby a pocity a ich vplyv na komunikáciu;



Aktuálne možnosti vzdelávania zamestnancov centier v kraji aj mimo kraja;



Psychodiagnostika, poradenská práca s rizikovým klientom;



Efektívna komunikácia, pocity a potreby, práca s emóciami u detí, strachy a úzkosti,
Systemický prístup pri práci s klientom;



Edukáciu a pomoc pri plnení školských povinností;



Program prevencie a podpory psychického zdravia pre deti.
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V roku 2020 dosiahla výška finančných prostriedkov na vzdelávanie sumu 2 171,03 €.
Vzhľadom na pandemické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 Ústredie
PSVaR, Inštitút vzdelávania EPOS-PEM, Asociácia správcov registratúry, Fórum
riaditeľov a zamestnancov Detských domovov Žilinského samosprávneho kraja a iné
inštitúcie nezorganizovali

v roku 2020

ekonomických zamestnancov centier

prezenčné školenia a stretnutia pre

Slovenskej republiky a tiež ekonomických

zamestnancov CDR Ružomberok.
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 2020 spoločnosti uhradený vo výške 150 €.

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,
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 a Katolíckou univerzitou v Ružomberku.
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5

AKTIVITY

DETÍ

A

MLADÝCH

DOSPELÝCH

V ČASE

PANDÉMIE

Pred vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie
COVID-19 mali deti a mladí dospelí CDR Ružomberok vytvorené podmienky pre
záujmovú, športovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť.
Pravidelne sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré mali za úlohu rozvíjať kognitívne,
sociálne, emocionálne a morálne kompetencie detí a mladých dospelých a dopomáhať
k ich sebaprezentácií a upevňovaniu zdravého sebavedomia.
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
Aj počas veľmi prísnych pandemických opatrení, ktoré prijalo naše Centrum, sme sa
snažili deťom dopriať pobyt na čerstvom vzduchu v našom krásnom Liptove. Navštívili
sme jedinečnú Čutkovskú dolinu, celosvetovo známy Vlkolínec, priehradu Liptovskú
Maru, Keltské nálezisko Archeoskanzen Havránok i Šútovský vodopád. Vyšli sme si na
Brankovský vodopád, opekali na Podsuchej.
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.
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Prechádzka na Šútovský vodopád

S nostalgickým koncom letných prázdnin a slnečným začiatkom školského roka
2020/2021 sme ešte využili pekné teplé počasie na zážitky a dobrodružstvá, ktoré nám
ponúkla okolitá príroda. Na spoločných výletoch deti spolu s vychovávateľmi navštívili
dominantu Liptova – hrad Likavu s najvyšší vodopád v Malej Fatre – Šútovský
vodopád. Tiež sa okúpali na „zlej vode“ v Rojkove a v neďalekej Čutkovskej doline si
deti mohli na vlastnej koži vyskúšať skákanie na obrovskej posteli ako aj mnoho
ďalších atrakcií, ktoré sú súčasťou zábavného parku „Obrovo“.
Spoločne strávenými chvíľami a neopakovateľnými zážitkami sme si upevňovali vzťahy
a načerpali sily do nového školského roka.
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Výlet na Šútovo

Činnosti na samostatne usporiadaných skupinách
Z dôvodu dočasného prerušenia školského vyučovania a prijatých protipandemických
opatrení trávili deti z nášho Centra v roku 2020 väčšinu času na samostatne
usporiadaných skupinách. 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 štruktuovali a za asistencie vychovávateľov a zamestnancov
odborného tímu sme ho snažili využiť efektívne a obohacujúco. Medzi každodenné
činnosti detí v tomto období patrilo dopoludňajšie doučovanie, pravidelný pobyt na
čerstvom vzduchu a mnoho rôznych voľnočasových aktivít, medzi ktoré sme zaradili
kreatívnu tvorbu, 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.
Pozitívny prístup a vzájomná zomknutosť nám pomohla zvládnuť záťažové situácie
počas celého uplynulého roka.
26

Spoločná výroba rúšok na samostatne usporiadanej skupine
Deti sa v roku 2020 zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí:


Sociálno-psychologických výcvikov pre deti realizovaných pre vybrané skupiny
podľa veku v mesiacoch január – február 2020 s cieľom prehĺbiť sebapoznanie
a podporu vzájomnej spolupráce pod vedením Mgr. Barbory Holíkovej, PhD. a Mgr.
Alžbety Kudlovej. Stretnutia v ďalších mesiacoch boli prerušené z dôvodu
pandemických opatrení.



Odborná prednáška pod vedením skúseného lektora zameraná na prevenciu AIDS
a iných sexuálne prenosných ochorení sa uskutočnila na pôde nášho Centra dňa
6. februára 2020. Preventívna aktivita bola obohatená skutočnými životnými
príbehmi a fotografiami obetí AIDS. Sexuálne správanie a negatívny vplyv tlaku
okolia v tejto oblasti boli súčasťou ďalšej časti výkladu. Cieľom tejto preventívnej
aktivity bolo vzdelávať mládež a deti v oblasti sexuality a tak zamedziť, či
predchádzať negatívnym dôsledkom predčasného sexuálneho života mladistvých.
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Vzdelávanie v oblasti prevencie a sexuálnych vzťahov



Dvaja mladí dospelí z nášho Centra boli v marci 2020 nominovaní za členov
projektu Domováckeho parlamentu – školy mladých lídrov, ktorého autorom je
SPDDD Úsmev ako dar.



Program prevencie a podpory psychického zdravia pre deti realizovaný v mesiacoch
marec až jún 2020 odborným tímom CDR, ktorý bol zameraný na edukáciu a pomoc
pri plnení školských povinností, voľnočasové aktivity a výlety v prírode, sociálne
a psychologické poradenstvo zamerané na adaptáciu, prijímanie zmien a mapovanie
zdrojov potrebných na zvládnutie krízových situácií v období Covid pandémie.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala v dňoch 22. – 24. júna 2020 v Častej
Papierničke spoločenské podujatie pre deti a zamestnancov centier. Zúčastnili sa ho
dvaja vychovávatelia a šesť detí nášho CDR.
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Pre deti nášho Centra sme v roku 2020 pripravili nasledovné podujatia a aktivity:


Na Valentína, 14. február 2020, sme zaplnili spoločenskú miestnosť farbami
karnevalových masiek. Deti i dospelí si užili karneval v plnej kráse, so súťažami,
zábavou, pizzou a diskotékou.

Valentínsky karneval 2020



Dňa 19. februára 2020 k nám zavítala veľmi milá a inšpiratívna návšteva –
Dávid Králik, pedagóg, učiteľ, bloger, ktorý v našom Centre spolu s deťmi
hravou formou prezentoval svoju knihu o králičkovi Dávidovi a zároveň nám
niekoľko exemplárov svojho diela daroval. Dávid svojou spontánnosťou zaujal
aj deti, ktoré sme v našom zariadení mali len krátky čas. Nechýbala ani gitara,
spev, nápadité hrové aktivity, ako aj pozitívna energia a úsmev na tvári.
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Dávid Králik v našom Centre


Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlásilo v máji 2020 celoslovenskú
súťažnú prehliadku amatérskej literárnej tvorby „Tak píšem ja 2020“. Do tejto
literárnej súťaže sa zapojila mladá dospelá nášho Centra so súťažnou prácou
„Hľadanie šťastia v živote“.



S príchodom jarných slnečných dní v apríli 2020 sa naše deti podujali, spolu so
zamestnancami, postaviť vtáčie búdky – nové príbytky pre vtáčiky v areáli
Centra. Deti mali možnosť dozvedieť sa, ako sa také búdky stavajú, prečo je to
dôležité a kam je vhodné búdku umiestniť. Tiež v rámci vedenia detí láske
k prírode, deti spolu s vychovávateľkou vyrobili domček pre hmyz.

Príprava obydlí pre vtáčiky v areáli Centra
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Medzinárodný deň detí sme v roku 2020 tiež prispôsobili nepriaznivej situácii
a pretrvávajúcim opatreniam súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 a pri
tejto príležitosti sa nám podarilo zorganizovať kolaudáciu nového altánku.
Vzhľadom na pandemické opatrenia sa tejto akcie nemohol zúčastniť väčší počet
detí. Zamestnanci Centra sa však každému dieťaťu postarali o chutný guláš
a drobnú sladkosť. Deti tento sviatok ďalej oslávili individuálne so svojimi
vychovávateľmi.

Varenie chutného guláša


Pri príležitosti úspešného ukončenia školského roka 2019/2020 a tiež zvládnutia
náročného obdobia pandémie sprevádzaného mnohými obmedzeniami, si
vojenský útvar VÚ 1115 Ružomberok pripravil dňa 30. júna 2020 zaujímavý
program pre deti nášho Centra. Po prevzatí vysvedčení vojaci našim deťom
spríjemnili deň a ukázali niečo zo svojej náročnej práce a výnimočných
zručností. Za priaznivého slnečného počasia mohli účastníci v areáli Centra
vidieť ukážku sebaobrany, obliecť si vojenskú výstroj, držať v ruke skutočnú
zbraň, zasúťažiť si s granátom v ruke a takto si na vlastnej koži vyskúšať bežný
deň vojaka. Pohybové aktivity, akcia so zbraňou v ruke a sebaobrana oslovili
najmä našich chlapcov, ktorí si ukážky profesionálnej práce naplno užili.
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Stretnutie s naozajstnými vojakmi



V mesiaci august 2020 sa nám podarilo prostredníctvom „Nadácie Kia
Slovensko“ získať finančné prostriedky na nákup hudobných nástrojov pre
muzikoterapiu a tiež na renováciu a rekonštrukciu altánkov pri rodinných
domoch, ktoré slúžia ako oddychová zóna pre naše deti.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala 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“.



Dňa 23. septembra 2020 tesne pred vypuknutím II. vlny pandémie koronavírusu,
sme slnečný jesenný deň spestrili deťom zábavnými aktivitami aj vďaka snahe
dobrovoľníčok. Za týmto vydareným popoludním stálo Komunitné centrum
SINAJ spoločne so Žilinským dobrovoľníckym centrom. Dievčatá si pre malé
i veľké deti pripravili mnoho zábavných hier a pohybových aktivít, ktoré sa
vďaka vydarenému počasiu mohli realizovať vo vonkajších priestoroch nášho
Centra. Deti oslovil najmä ich spontánny a kamarátsky prístup, čo mnohým
umožnilo naplno sa uvoľniť v hre a vzájomne sa lepšie spoznať.
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Stretnutie s dobrovoľníčkami z Komunitného centra SINAJ


V októbri 2020 sme boli oslovení neziskovou organizáciou „Robme radosť“
s projektom „Vianoce z krabičky“. Deti z nášho Centra boli pred Vianocami
2020 obdarované zbierkou darčekov (hračky, puzzle, kozmetika, sladkosti,
spoločenské hry) od ľudí – dobrodincov, ktorí chceli urobiť radosť deťom
v centrách počas vianočných sviatkov.



V novembri 2020 nás tiež oslovila firma Renost s.r.o. s ponukou vianočnej
zbierky pre deti nášho Centra. Deti boli obdarené vkusným oblečením,
kozmetikou a hračkami.



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.
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Každé dieťa si vybralo knihu, ktorú chce dostať pod Vianočný stromček, na
oplátku svojmu darcovi pripravilo knižnú záložku.

Projekt OZ Lokál „Daruj knihu“


Vojenský útvar VÚ 1115 v Ružomberku sa rozhodol skrášliť Vianoce 2020
našim deťom v Centre. Vďaka nemalej sume, ktorú sa podarilo vyzbierať
vojenskej základni v Ružomberku na vianočnej zbierke, bolo centrum
obdarované

množstvom rôznych športových doplnkov, náčinia a pomôcok.

Radosť z nich si budú deti užívať počas nasledujúceho roka v športovej
miestnosti, v herni, či na ihrisku, alebo priamo na samostatne usporiadaných
skupinách.

Deti sa v roku 2020 zúčastnili troch letných táborových pobytov:


SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala letný rozvojový tábor „Anglický tábor s
úsmevom“ v čase od 6. do 12. júla 2020 vo vzdelávacom zariadení Ekonomickej
univerzity v obci Virt, neďaleko Patiniec. Hlavnou myšlienka tábora bola
edukácia detí rozvíjanie komunikačných schopností v anglickom jazyku. Okrem
vzdelávania mali deti vytvorený priestor aj na letné voľnočasové aktivity
obohatené prechádzkami v okolí, či pobytom v prírode.
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„Anglický tábor s úsmevom“


OČKOLANDIA s.r.o. zabezpečila letný prázdninový pobyt pre deti z centier
v „Rekreačnom zariadení Javorinka“ v rekreačnej oblasti Dubník, v Starej Turej
v čase od 3. do 17. augusta 2020.



SPDDD Úsmev ako dar tiež zorganizovala letný tanečný tábor „Tanec života“ v
čase od 10. do 15. augusta 2020 v Banskej Belej. Vďaka tomuto podujatiu si
naše deti mohli užiť spoločné chvíle, vybudovať nové kamarátstva a objaviť
v sebe skrytý potenciál pre umenie v podobe tanca, hudby, či výtvarnej tvorby.
Tábor sa niesol v duchu umeleckej prezentácie, bol orientovaný najmä na tanec
a rôzne pohybové aktivity. Priestor bol vytvorený aj na voľnočasové aktivity,
spoločné hry a šantenie, kde sa naplno prejavila spontánnosť a kreativita
všetkých detí.
Veríme, že aj takáto skúsenosť, umelecký zážitok, či nové priateľstvá detí
z centier obohacujú ich vnútorný svet a napomáhajú im v osobnostnom raste.
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Letný tanečný tábor „Tanec života“

Deti sa zúčastnili aj nasledovných športových podujatí:


Dňa 17. septembra 2020 sa na ihrisku Národného tréningového centra v Poprade
uskutočnil futbalový turnaj „Appelia Cup 2020“ o Pohár Karola Poláka.

„Appelia Cup 2020“
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Dňa 21. septembra 2020 sa v Ružomberku uskutočnilo celoslovenské kolo
v stolnom tenise pod záštitou podujatia „Športové hry detí z CDR 2020“.
Organizátorom podujatia bolo CDR Ružomberok v participácii s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím PSVaR, Fórom riaditeľov
a zamestnancov DeD, Spoločnosťou priateľov detí z DeD – Úsmev ako dar
a Nestlé Slovensko s.r.o.

Stolnotenisový turnaj detí CDR Slovenska v Ružomberku 2020

Plánované a neuskutočnené aktivity:


V mesiaci február 2020 sme sa tak, ako každý rok, zapojili s deťmi do nácviku
kultúrneho programu v rámci prehliadky umeleckej tvorby centier „Najmilší
koncert roka“, ktorého organizátorom je už tradične SPDDD Úsmev ako dar.
Plánovali sme sa prezentovať dvoma hudobnými číslami „Hudba nás spája“ a
„Gitarové Romále“ za sprievodu tradičných aj netradičných hudobných
nástrojov, ktoré v našom Centre používame aj v rámci muzikoterapie.
Vystúpenie sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu zrušenia koncertu v súvislosti
s prijatými pandemickými opatreniami.
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V máji 2020 sme podali žiadosť 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 sa zapojili deti
hudobnou formou - prostredníctvom rapu. Vo videu požadovali priestor pre
športové aktivity v ich obydlí v čase pandémie. Aj keď sme sa posunuli do
užšieho kola, grant sa nám nakoniec nepodarilo získať.


V mesiaci máj 2020 sa tiež dvaja naši budúci mladí dospelí, prostredníctvom
Nadácie Volkswagen, v spolupráci so SPDDD Úsmev ako dar, zapojili do
žiadosti o získanie financií na vodičské oprávnenie pre deti z centier – „Vodičák
pre tvoj štart 2020“. Spomedzi všetkých žiadostí centier z celého Slovenska
nadácia vybrala 27 uchádzačov, pričom naši dvaja adepti, žiaľ, neboli úspešní.
Napriek tomu sa mohli do tejto aktivity zapojiť a získať tak určité zručnosti pri
vybavovaní potrebných dokladov.

Muzikoterapeutické činnosti v našom Centre
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6 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Štatistické údaje o počte a umiestňovaní detí nášho Centra k 31.12.2020:


počet detí - kapacita:

73



skutočný stav detí:

55



počet prijatých detí v r. 2020:

8



počet detí, ktoré sa vrátili do pôvodnej rodiny:

3



počet detí zverených do NRS:

0



počet detí premiestnených do iného zariadenia:

1



počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v Centre:

5



priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Centre:

2,80 roka

V našom zariadení vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť detí
a podporujeme ich vo vzdelávaní a integrácii. V uplynulom roku 2020 navštevovalo:


detské jasle

0 detí



materskú školu

7 detí



základnú školu

23 detí



základnú školu so špeciálnymi potrebami

10 detí



strednú odbornú školu

7 detí



odborné učilište

3 deti



vysokú školu

0 detí



spolu

50 detí

Dve z našich detí navštevovali súkromnú materskú školu (MŠ) Montessori, kde
poplatok za MŠ sponzorsky platia rodičia detí navštevujúcich MŠ.
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Štatistické údaje výkonov ambulantných a terénnych sociálnych pracovníčok CDR
Ružomberok k 31.12.2020:
Počet odporúčaní zaslaných ÚPSVaR Ružomberok,
orgánom SPODaSK za rok 2020

29

Realizované opatrenia v roku 2020 na základe dohody:

25

Nepodpísaná dohoda o spolupráci zo strany rodiny:

0

Predčasne ukončená spolupráca s rodinou:

2

Ukončená spolupráca s rodinou:

15

Počet rodín, v ktorých bolo opakovane vydané nové odporúčanie:
Priemerný počet hodín výkonu opatrenia na jednu rodinu:

6
30

Vykonávanie opatrení SPODaSK ambulantnou a/alebo terénnou formou v centre bolo
od mesiaca marec 2020 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 mnohými rodinami, u ktorých bolo doručené
odporúčanie orgánom SPODaSK, si vyžaduje pokračovanie v spolupráci aj v roku 2021.

Financovanie
Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2020 bola 2956,90 €, z toho:


stravné

2 250,50 €



ubytovanie v internáte

51 €



záujmová činnosť detí

655,40 €

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

34 detí

Výška FP na stravné v rodine:

8 066,96 €
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Rozpočet organizácie

CDR Ružomberok bol na rok 2020 schválený rozpočet vo výške 1 112 893 €,
po úpravách v priebehu roka predstavoval k 31.12.2020 sumu 1 781 783,94 €.
Rozpočet bol k 31.12.2020 vyčerpaný spolu vo výške 1 781 778,26 €, z toho:


prostriedky štátneho rozpočtu

- bežné výdavky

1 445 724,47 €

- kapitálové výdavky

199 262,29 €



136 791,50 €

prostriedky EÚ – realizácia národných projektov

V roku 2020 CDR Ružomberok prijalo sponzorské dary vo výške 7 845,18 €.
Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2020 predstavuje sumu 67 522,32 €, z toho :


pohľadávky za aktuálne účtovné obdobie

247,33 €



predpis úhrad

3 786,55 €



pohľadávky predpísané v minulých účtovných obdobiach 67 274,99 €

Počet rodičov, ktorých evidujeme v zozname dlžníkov k 31.12.2020 je 44.
Organizované

aktivity

v Centre

a mimo

Centra

boli

uhradené

z mimorozpočtových prostriedkov nasledovne:


Materiál na karneval

165,52 €



Prenájom stolnotenisovej haly

192 €



Zakúpenie vecných darov, medailí a cien na športové hry

540,49 €



Nákup občerstvenia a materiálu na športové hry

73,85 €



Nákup potravín na guláš

15,70 €



Zakúpenie cien a občerstvenia na Deň detí

285,12 €



Materiál na kreatívnu činnosť

951 €



Stretnutie s Voj. útvarom VÚ 1115 Ružomberok občerstvenie

15,76 €



Vstup do fitnescentra

26 €
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Doplnenie materiálno technického vybavenie Centra:


Záhradný nábytok

1 299,98 €



Záhradný párty stan

97,65 €



Záhradný bazén s príslušenstvom

327,30 €

Výška finančných prostriedkov na letný tábor predstavovala v roku 2020 sumu 4 050 €
a boli hradené z bežných výdavkov.

Občianske združenie: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov
Nezábudka uhradilo CDR Ružomberok v roku 2020 finančné prostriedky vo výške
2472,73 €.
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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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