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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:

dd.ruzomberok@stonline.sk

Počet zamestnancov zariadenia:

61 zamestnancov

Počet umiestnených detí
k 31.12.2019:

57 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 (podľa) 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 opatrení SPODaSK
ambulantnou a terénnou formou v centre sa realizuje vďaka Národnému projektu
Podpora deinštitucionálizácie náhradnej starostlivosti III (ďalej len „NP DEI NS III“).
V čase od 01.01.2019 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
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opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou, ktorá bola schválená Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny a po predchádzajúcej dohode s Centrom pre deti
a rodiny Liptovský Hrádok. Odo dňa 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.
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 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);


špecifikácia: sanácia - zanedbávanie

- 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);


špecifikácia : rodičovský konflikt

- § 73 ods. 6 písm. a) – opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely určenia miery
ohrozenia dieťaťa;
- 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;
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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;


špecifikácia : NRS

- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3 písm. b) bod 1;
- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods.
3 písm. b) bod 2;
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3;
- 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) ;
- § 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia podľa § 44 a ods. 1 písm. a) a b) – poskytovanie
podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom;


špecifikácia : výchovné problémy

- § 73 ods. 6 písm. a) - opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely určenia miery
ohrozenia dieťaťa;
- odborné metódy práce

na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných

problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3;
- poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových
situáciách - § 11 ods. 3 písm. d);
- 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 zostáva zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou
detských domovov 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
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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.
Stratégia
Naším zámerom je rozvíjať vlastných zamestnancov, zapájať rodiny, prizývať
k spolupráci odbornú verejnosť, vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho
rozvoj a 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 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.
V zmysle vykonávania 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.
V hlavnej budove Centra pre deti a rodiny 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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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, zakúpením odbornej literatúry,
metodickými stretnutiami;



vytváraním priestoru pre psychohygienu zamestnancov, podporou tímovej
spolupráce zamestnancov - spoločné stretnutia, pobyt 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 narábaním
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. Plánujeme zakúpiť bytovú jednotku pre
mladých dospelých nášho Centra.

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.

Potreby regiónu zabezpečujeme nasledovne:
-

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 nášho zariadenia je 73 miest, ktoré 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 je schválená kapacita 14 miest.

2.4 Splnené plánované úlohy
Za uplynulé obdobie roku 2019 sme:
 individuálne pracovali s dieťaťom a jeho rodinou a spolu so zainteresovanými
subjektmi sa stretávali na prípadových konferenciách;
 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, s cieľom
udržania a rozvoja vzťahu, vyhľadávali sme širšiu rodinu a súrodencov mimo
Centra;
Integráciu detí do komunity širšieho prostredia sme realizovali:
 vyplnením voľného času detí – deti navštevovali záujmové krúžky, športové
kluby, skauting, využívali športoviská v meste ako klzisko, plaváreň, ihriská,
fitnes centrá;
11

 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.;
 prostredníctvom výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou
bola rodinám, ktoré boli odporučené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Ružomberok do nášho centra, ponúkaná dostupná pomoc a podpora zo strany
odborného tímu centra. Za rok 2019 bolo Centru pre deti a rodiny Ružomberok
z Úradu

práce

Prostredníctvom

sociálnych

vecí

odborných

a rodiny

zamestnancov

doručených
–

39

sociálnych

odporúčaní.
pracovníkov

a psychológov sme deťom a ich rodinám v rámci okresu Ružomberok
poskytovali sociálne a psychologické poradenstvo s cieľom stabilizovať situáciu
v ich

prirodzenom,

prípadne

náhradnom

rodinnom

prostredí.

Práca

s jednotlivými rodinami je 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 sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pre dieťa a rodinu.
V septembri 2019 sme začali s výstavbou rodinného domu pre samostatne usporiadanú
skupinu na sídlisku Klačno. Predpokladaný termín ukončenia stavby rodinného domu je
september 2020.
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3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok vychádzalo z Organizačnej štruktúry platnej
a účinnej od 01.11.2019 schválenej zriaďovateľom Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave.
Organizačná štruktúra CDR Ružomberok

13

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, 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 /priestor na
psychologickú činnosť, muzikoterapiu, felinoterapiu, relaxačno - oddychová miestnosť/
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 sa nachádza novovybudovaný drevený altánok, športové
ihrisko, trávnatá plocha s pieskoviskom, preliezkami a lavičkami. Jeho súčasťou je aj
športový sklad a parkovací priestor pre vozidlá.
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.
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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.
Okolie a záhrady rodinných domov sú k dispozícii 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

Vzhľadom na náš zámer rozvíjať a skvalitňovať odborné znalosti a zručnosti vlastných
zamestnancov sa členovia nášho odborného tímu zúčastnili nasledovných vzdelávacích
podujatí, stretnutí a whorshopov:


Dňa 16. januára 2019 nás navštívili zamestnanci Úradu komisára pre deti
v Bratislave ohľadom monitorovania poskytovanej starostlivosti v našom
zariadení.



Fórum

riaditeľov

a zamestnancov

Detských

domovov

Žilinského

samosprávneho kraja v spolupráci s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave organizovalo pracovné stretnutie ohľadne aktuálnych informácii
týkajúcich sa fungovaní CDR. Stretnutie sa uskutočnilo 20. februára 2019
o 09.00 hod v CDR Bytča, Horný Kelčov.


Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Johnson and Controls
zorganizovali whorshop v rámci projektu „Život mladých pod kontrolou“
ohľadom rozvoja sociálno-finančného vzdelávania pre znevýhodnené deti
a mladých dospelých žijúcich v Centrách. Whorshop sa uskutočnil v dňoch od
11. – 13. marca 2019 v Penzióne Almada vo Zvolene.



Občianske združenie Návrat v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti v zariadeniach zorganizovalo vzdelávanie sociálnych pracovníkov
na tému „Sociálna diagnostika“. Vzdelávanie sa uskutočnilo v dňoch 25. – 27.
marca 2019 v Hoteli Galileo v Žiline.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Výskumno vzdelávacím inštitútom prof.
Freybergha pre dieťa a rodinu VŠZaSP sv. Alžbety, Fórom riaditeľov
a zamestnancov Detských domovov a Ústredím PSVaR zorganizovali odborný
seminár „Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – ako zapojiť
a iniciovať potenciál širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa a komunity“. Seminár
sa uskutočnil 27. marca 2019 v Ružomberku.



CDR Banská Bystrica zorganizovalo 4. odbornú konferenciu: „Výchova,
prevencia poradenstvo - sexuálne správanie detí“. Konferencia sa uskutočnila
6. mája 2019 v CDR Banská Bystrica.
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Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zorganizovala tréning trénerov
prevencie obchodovania s ľuďmi, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 19. marca
2019.



Ústredie PSVaR Bratislava zorganizovalo metodické stretnutie ohľadom tvorby
výchovných plánov dieťaťa a oboznámenia sa z IN č. 12/2019. Stretnutie sa
uskutočnilo 7. mája 2019 v CDR Liptovský Hrádok.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Výskumno vzdelávacím inštitútom prof.
Freybergha pre dieťa a rodinu VŠZaSP sv. Alžbety, Fórom riaditeľov
a zamestnancov Detských domovov a Ústredím PSVaR zorganizovali odbornú
konferenciu „Korene agresivity v ranom detstve“, ktorá sa uskutočnila v dňoch
14. – 15. mája 2019 v Kúpeloch Nimnica.



ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne pracovné
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2019 v Ružomberku.



Náruč – pomoc deťom v kríze zorganizovalo dňa 13. mája 2019 v Detskom
krízovom centre Náruč v Žiline vzdelávanie určené profesionálnym náhradným
rodičom „Špecifiká pri práci s deťmi umiestnenými u profesionálnych rodičov“.



ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne pracovné
stretnutie „Bezpečná škola“, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 2019 v Ružomberku.



ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne pracovné
stretnutie „Psychológ pri výsluchu“, ktoré sa uskutočnilo 30. mája 2019
v Ružomberku.



Ústredie PSVaR Bratislava v rámci NP DEI III zorganizovalo pracovné
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 2019 v Martine. Hlavnou témou
pracovného stretnutia boli pobyty na dohodu, plánovanie vykonávania opatrení
SPODaSK pobytovou formou, plánovanie vykonávania opatrení ambulantnou
a terénnou formou, vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa.



ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne
vzdelávanie na tému „Syndróm CAN“ ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2019
v Ružomberku.
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SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím PSVaR v súvislosti so
zapojením sa do výskumného projektu vzťahovej väzby detí a mladých
dospelých v prostredí náhradnej rodinnej starostlivosti zorganizovali stretnutie –
tvorivý priestor pre spoločnú diskusiu a analýzu, ktoré sa uskutočnilo 16.
septembra 2019 v Košiciach.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím PSVaR zorganizovali v dňoch
23. – 24.9.2019 odbornú konferenciu „Význam a úloha muža v procese
starostlivosti a výchovy detí v rizikových rodinách“ Konferencia sa uskutočnila
v Liptovskom Jáne.



Diagnostické

centrum

Záhorská

Bystrica

zorganizovalo

medzinárodnú

konferenciu „Križovatky XI“ so zameraním na ADHD detí „ADHD – móda,
alebo fakt? Náročné situácie vo výchove, prevýchove a resocializácii“.
Konferencia sa konala v dňoch 10. – 11.10.2019 v Bratislave - Záhorskej
Bystrici.


ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne pracovné
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2019 v Ružomberku.



Náruč – pomoc deťom v kríze v spolupráci so ŽSK zorganizovali medzinárodnú
odbornú konferenciu „Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spoločne dokážeme
viac II.“ ktorá sa uskutočnila 15. októbra 2019 v Žiline.



Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD v spolupráci s Ústredím PSVaR
Bratislava zorganizovalo pracovné stretnutie ohľadne Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a profesijného
rozvoja, vzdelávania

a hodnotenia zamestnancov, ktoré sa uskutočnilo 17.

októbra 2019 v CDR Zlatovce.


Dobré

centrum

zorganizovalo

v Ružomberku

v zastúpení

MUDr.

Jankou

Noskovou

v priestoroch CDR Ružomberok dňa 17.10.2019 vzdelávanie

zamestnancov so zameraním na FAS (fetálny alkoholový syndróm).


Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD v spolupráci s Ústredím PSVaR
Bratislava zorganizovalo pracovné stretnutie „Šport vo výchove“ zamerané na
rozvoj kompetencií v oblasti športu určeného pre pracovníkov CDR. Stretnutie
sa uskutočnilo v dňoch od 21. – 25.októbra 2019.
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SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Výskumno vzdelávacím inštitútom prof.
Freybergha pre dieťa a rodinu VŠZaSP sv. Alžbety, Fórom riaditeľov
a zamestnancov DeD

a Ústredím PSVaR zorganizovali odborný seminár

„Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR“, ktorý sa uskutočnil v dňoch
od 23. – 24. októbra 2019.


Fórum riaditeľov a zamestnancov Detských domovov v spolupráci s MPSVaR
Bratislava, Ústredím PSVAaR a SPDDD Úsmev ako dar zorganizovali
konferenciu sociálnych pracovníkov ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. – 6.
novembra 2019 v Tatranských Matliaroch.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala odborný seminár „Práca s rodinou
v prirodzenom prostredí“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. novembra 2019
v Košiciach.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala 19. ročník medzinárodnej konferencie
„Mosty“ , ktorá sa konala v dňoch 11. - 13. novembra 2019 v Častej –
Papierničke.



Nízkoprahové

denné centrum

pre deti a rodiny PREROD v spolupráci

s Mestským úradom Ružomberok zorganizovali 12. ročník Žiackej konferencie,
ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2019.


Odborný tím CDR RK sa v mesiaci november 2019 zapojil do vyplnenia a
spracovania testov ohľadne projektu VEGA 1/0341/17 Trnavskej univerzity
v Trnave: „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých
indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“.



Ústredie PSVaR zorganizovalo regionálne metodické stretnutie pre CDR
Žilinského samosprávneho kraja so zameraním na

plán práce ako súčasť

IPRODu, spoluprácu CDR s orgánmi SPODaSK pri plánovaní SP a na tvorbu
plánov osamostatnenia sa mladého dospelého. Metodické stretnutie sa
uskutočnilo 27. novembra 2019 v CDR Liptovský Hrádok, pracovisko Kráľová
Lehota.


ÚPSVaR Ružomberok v súvislosti s implementáciou Národného projektu
„Podpora ochrany detí pred násilím“ zorganizoval multidisciplinárne pracovné
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 2019 v priestoroch ÚPSVaR
Ružomberok.
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Ústredie PSVaR v spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov Detských
domovov

zorganizovalo dňa 28. novembra 2019 v L. Mikuláši II. ročník

„Konferencie profesionálnych náhradných rodičov“.


SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím PSVaR, Fórom riaditeľov
a zamestnancov Detských domovov Výskumno vzdelávacím inštitútom prof.
Freybergha pre dieťa a rodinu VŠZaSP sv. Alžbety zorganizovali odbornú
konferenciu „Príprava mladých dospelých na samostatný život“. Konferencia sa
uskutočnila v dňoch 3. – 4. decembra 2019 v Kúpeľoch Nimnica.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Výskumno vzdelávacím inštitútom prof.
Freybergha pre dieťa a rodinu VŠZaSP sv. Alžbety, Fórom riaditeľov
a zamestnancov Detských domovov a Ústredím PSVaR zorganizovali odborný
seminár „Postavenie pomocného vychovávateľa v centrách pre deti a rodiny“.
Seminár sa uskutoční 10.- 11. decembra 2019 v Piešťanoch.



Ústredie PSVaR zorganizovalo dňa 5. decembra 2019 pracovné stretnutie na
pôde CDR Ružomberok ohľadne tvorby usmernenia k oblasti profesijného
rozvoja v CDR.



CDR Istebné uskutočnilo dňa 16. decembra 2019 pracovné stretnutie sekcie
vychovávateľov.

Pre zamestnancov prijatých v rámci projektu NP DEI NS III, ktorí vykonávajú opatrenia
SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v centre, boli za obdobie roku 2019
organizované rozličné vzdelávacie aktivity, pracovné a metodické stretnutia.
Z uvedených aktivít uvádzame nasledovné :


Dňa 13.02.2019 sa uskutočnilo metodické stretnutie k realizácii aktivít
národného projektu v rokovacích priestoroch hotela Satel, kde cieľom stretnutia
bolo predstaviť rámec NP DEI NS III, priblížiť proces práce s rodinou z pohľadu
psychológa a sociálneho pracovníka/asistenta sociálnej práce a poukázať na
špecifiká výkonu opatrení SPODaSK pri jednotlivých problematikách (sanácia,
výchovné problémy, rodičovský konflikt, náhradná rodinná starostlivosť).



Dňa 18.03.2019 sa pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
uskutočnilo v zasadacej miestnosti Centra pre deti a rodiny Ružomberok
metodické stretnutie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorí
vykonávajú opatrenia SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v centrách pre
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deti a rodiny. Témou stretnutia bola „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou
v jednotlivých oblastiach pomoci a podpory v intenciách projektu“.


Dňa 10.04.2019 bolo na pôde CDR Ružomberok uskutočnené metodické
stretnutie psychológov vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo terénnou
formou v centrách pre deti

a rodiny k realizácii. Témou stretnutia bola

„Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou v intenciách projektu a otázky s tým
súvisiace“.


Dňa 30.04.2019 sa pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a v spolupráci

s Fórom

riaditeľov

a zamestnancov

detských

domovov

uskutočnilo 1. stretnutie pracovnej skupiny na pôde Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia pracovnej skupiny bola
tvorba obsahového rámca jednotlivých opatrení SPODaSK, ktoré zabezpečujú
centrá ambulantnou alebo terénnou formou v zmysle programov centier –
„Tvorba programov“.


V dňoch 30.05. – 31.05.2019 v Relax hotel Avena v Liptovskom Jáne sa
uskutočnilo 2. pracovné stretnutie určené pre členov pracovnej skupiny „Tvorba
programov“. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov
v spolupráci so sekciou sociálnych pracovníkov.



Dňa 10.06.2019 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Mestského úradu
v Martine pracovné stretnutie zamerané na nasledovnú problematiku: pobyty na
dohodu (nový typ pobytového opatrenia v CDR), plánovanie vykonávania
opatrení SPODaSK pobytovou formou, plánovanie vykonávania opatrení
ambulantnou a terénnou formou a vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa.



Dňa 19.06.2019 sa v CDR Banská Bystrica uskutočnilo metodické stretnutie
psychológov vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou
v centrách pre deti a rodiny k realizácii. Témou stretnutia bola „Podpora práce
s dieťaťom a rodinou – aktuálne prípady, techniky použiteľné pri práci
s dieťaťom a rodinou, nová interná norma“ (IN12/2019).



Dňa 24.06. - 26.06.2019 sa pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v rámci NP DEI NS III uskutočnila v Hoteli Granit Smrekovica Aktivita 1
Podpora koordinácie práce s rodinou, podaktivita 1.5 Podpora prehlbovania
znalostí a spôsobilostí odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce
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s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.9 Vzdelávanie v programe „Rodičia a rozvod“.
Vzdelávanie v danej téme bolo určené pre psychológov centier pre deti a
rodiny, ktorí pôsobia v rámci NP DEI NS III.


Dňa 30.09.2019 sa v priestoroch CDR Ružomberok uskutočnilo metodické
stretnutie psychológov, sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce,
ktorí vykonávajú opatrenia SPODaSK ambulantnou a terénnou formou
v centrách pre deti a rodiny. Témou stretnutia bola „Podpora práce s dieťaťom
a jeho rodinou v jednotlivých oblastiach pomoci a podpory v intenciách
projektu“.



Dňa 06.11.2019 bolo na pôde Mestského úradu Martin realizované spoločné
metodické

stretnutie

sociálnych

pracovníkov/asistentov

sociálnej

práce

a psychológov vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou
v centrách pre deti a rodiny. Témou stretnutia bol „Výkon opatrení SPODaSK –
práca s podprogramami“.


Zamestnanci CDR Ružomberok sa vzdelávali aj prostredníctvom supervízií pod
odborným vedením supervízorky Mgr. Moniky Boričovej a Mgr. Kataríny
Ontkovej.

4.1 Rozvoj zamestnancov
Rozvoj zamestnancov CDR Ružomberok sme zabezpečili prostredníctvom odborných
školení, seminárov, prednášok a supervízie, ktorá prebiehala podľa naplánovaného
harmonogramu – Plánu supervízie a zúčastnilo sa jej 57 zamestnancov.
Výška finančných prostriedkov na zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie
bola vynaložená v sume 3 012,- €.
Vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia sa tiež zúčastnili vzdelávania na
témy:


Sociálna diagnostika;



Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – ako zapojiť a iniciovať
potenciál širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa a komunity;



Výchova, prevencia poradenstvo - sexuálne správanie detí;



Korene agresivity v ranom detstve;
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Podpora ochrany detí pred násilím;



Špecifiká pri práci s deťmi umiestnenými u profesionálnych rodičov;



Psychológ pri výsluchu;



Význam a úloha muža v procese starostlivosti a výchovy detí v rizikových
rodinách;



Šport vo výchove;



Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR;



Práca s rodinou v prirodzenom prostredí;



Príprava mladých dospelých na samostatný život;



Postavenie pomocného vychovávateľa v centrách pre deti a rodiny.

V roku 2019 dosiahla výška finančných prostriedkov na vzdelávanie sumu 2 252,24 €.
Ekonomickí zamestnanci sa v roku 2019 zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí:


školenia Pohľadávky, účtovanie prijatého výživného, účtovanie prijatej úhrady
pohľadávky, ktoré organizovalo Ústredie PSVaR Bratislava;



odborného seminára RIS/MU;, rozpočet; výkazníctvo pod záštitou Ústredie
PSVaR
Bratislava;



Archivácia, správa registratúry, pod záštitou Asociácie správcov registratúry;



odborného seminára ohľadom Verejného obstarávania, ktorý organizovalo
Ústredie PSVaR Bratislava;



odborného seminára Zhodnotenie čerpania rozpočtov, ktorý organizovalo
Ústredie PSVaR Bratislava;



školenia Uplatňovanie novely zákona č. 553/2003 Z. z. pod záštitou Inštitútu
vzdelávania EDOS-PEM;



pracovného stretnutia organizovaného Fórom riaditeľov a zamestnancov
Detských domovov žilinského samosprávneho kraja.

Naše Centrum je prezentované v Zlatých stránkach spoločnosťou MEDIATEL spol. s. r.
o. Bratislava v zmysle Zmluvy o uverejnení inzercie. Poplatok za túto službu bol v roku
2019 spoločnosti uhradený vo výške 150 €.
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4.2 Spolupráca s odbornou verejnosťou

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť, ktorá nám napomáha napĺňať náš zámer
nahradiť dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
V spolupráci 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. CDR Ružomberok má zriadenú internetovú stránku, kde sa
široká verejnosť môže dozvedieť o živote detí, aktivitách, organizácii a práci v detskom
domove.
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, Penziónom Blesk, OZ Lokál Komunitná nadácia Liptov, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Ružomberok, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš a Katolíckou univerzitou
v Ružomberku.

Prednáška a diskusia so študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku
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5 AKTIVITY DETÍ A MLADÝCH DOSPELÝCH

V CDR Ružomberok majú deti a mladí dospelí vytvorené podmienky pre záujmovú,
športovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť. Pravidelne sa zapájajú do rôznych športových a
kultúrnych činností. Zúčastňujú sa futbalových turnajov napr. Majstrovstiev Slovenska
v minifutbale a Majstrovstiev sveta detských domovov vo futbale. Aktívne sa zapájajú
aj súťaží v atletike. Pravidelne sa zúčastňujú športových hier detí z detských domovov
aj na medzinárodnej úrovni.
Deti sa zapájajú aj do projektov v oblasti vzdelávania, rôznych výtvarných a iných
projektov a to v rámci nadácií rôznych organizácií.
Každý rok pre deti organizujeme Deň detí, program v rámci dňa sv. Mikuláša či
karneval. Na tieto akcie sú prizvaní aj rodičia detí.
Počas letných a zimných prázdnin zabezpečujeme pre deti rôzne rekreačné pobyty na
Slovensku a počas leta aj v Grécku.
Spolupracujeme s detskými domovmi a centrami aj na medzinárodnej úrovni, kde
pravidelne organizujeme výmenné pobyty.
Naše Centrum sa pravidelne zúčastňuje aj na benefičnej akcii pod názvom Najmilší
koncert roka Úsmev ako dar. Deti sa aktívne zapájajú do divadelných predstavení,
ktorými reprezentujú Centrum na rôznych podujatiach.
V rámci integrácie sa naše deti zapájajú do lampiónového sprievodu na sviatok sv.
Martina, ktorého cieľom je pomoc sociálne slabším deťom z rodín.
Deti navštevujú záujmové krúžky v Základnej umeleckej škole, skauting, reprezentujú
obec Likavka vo futbale; zapájajú sa do športových aktivít - navštevujú klzisko,
plaváreň, mestské ihriská, Aquapark Dolný Kubín, Kúpele Lúčky, Tatralandia a pod.
Taktiež sa zúčastňujú rôznych kultúrno-spoločenských podujatí (koncerty modernej
hudby), kde sa majú možnosť stretnúť so známymi osobnosťami kultúrneho života.
V rámci dobrých susedských vzťahov sú deti vedené k udržiavaniu poriadku vo svojom
okolí, pomáhajú pri upratovaní detského ihriska, pomáhajú pri čistení chodníkov a pod.
Voľno-časové aktivity sa realizujú aj v priestoroch určených na odborné a voľno-časové
činnosti v kmeňovej budove centra. Nachádza sa tu herňa s guľôčkovým bazénom,
boxovacie vrece, biliardový a stolnotenisový stôl, ako aj stôl na stolový futbal.
K dispozícii je tiež knižnica. V zasadacej miestnosti sa usporadúvajú kultúrne aktivity,
ako napr. /Mikuláš, karneval, divadelné a tanečné predstavenia/. Je tu priestor pre
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realizáciu prednáškových aktivít, preventívnych programov, programov pre mladých
dospelých, nakoľko miestnosť je vybavená dataprojektorom, plazmovým televízorom,
prehrávačom hudby a klavírom.
V exteriéri kmeňovej budovy centra, ako aj rodinných domoch, kde sú umiestnené deti
sa využíva pre voľno-časové aktivity trávnatá plocha, detské ihrisko, altánky,
basketbalové ihrisko, trampolína, mini fitnes, pieskovisko a detské preliezky. Podľa
individuálneho záujmu detí sa bežne využívajú verejné priestranstvá a športové areály,
ako mestská plaváreň, klzisko, prírodné a rekreačné oblasti /Kalvária, Gejdák, Čutkovo,
Hrabovo - Tarzánia/. V blízkosti mesta sa navštevujú Kúpele Lúčky, aqaparky
v Dolnom Kubíne, Oraviciach, Liptovskej Osade.
V Centre majú deti k dispozícii športové náčinie, ako kolobežky, bicykle, korčule, lyže,
sánky a iné. Okrem športových aktivít sa deti s obľubou zapájajú aj do rôznych
výtvarných a kreatívnych činností a súťaží. Tešia sa na prípravu vianočných pohľadníc,
vianočnej a veľkonočnej výzdoby. Väčšina našich detí trávi čas počúvaním hudby,
zvlášť rómskej. Podporujeme a upevňujeme u nich aj vzťah k pohybu a tancu
prostredníctvom tanečného krúžku. Spolupracujeme so Súkromnou základnou
umeleckou školou A. Bernoláka v Ružomberku.
U každého dieťaťa v spolupráci s rodičmi rešpektujeme náboženskú príslušnosť
a v prípade záujmu vedieme deti k napĺňaniu daného presvedčenia. Rodinu a blízke
osoby detí prizývame k významným náboženským udalostiam.
Všetky činnosti majú za účel rozvíjať kognitívne, sociálne, emocionálne a morálne
kompetencie detí a mladých dospelých a dopomáhať ich sebaprezentácií a upevňovaniu
zdravého sebavedomia detí a mladých dospelých.

Deti sa v roku 2019 zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí:


Občianske združenie ACET v zastúpení prednášajúceho p. Slaného zabezpečilo
pre deti nášho CDR preventívnu aktivitu – prednášku „Druhá tvár“ so
zameraním na prevenciu závislostí. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch CDR
dňa 15. mája 2019.
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Prednáška „Druhá tvár“


Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Johnson and Controls
zorganizovali whorshop v rámci projektu „Život mladých pod kontrolou“
ohľadom rozvoja sociálno-finančného vzdelávania pre znevýhodnené deti
a mladých dospelých žijúcich v Centrách. V tejto súvislosti sa dňa 11. apríla
2019 v našom CDR uskutočnila vzdelávacia aktivita s lektorkou Dr. Juríčkovou
a dňa 18. apríla 2019 aktivita s našimi zamestnancami. Obe boli zamerané na
rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti detí nášho zariadenia.

Projekt „Život mladých pod kontrolou“
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Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva, Nosko Health
Prevention zorganizovalo pre deti v našom zariadení súbor prednášok a aktivít
zameraných na „Prevenciu fajčenia“. Stretnutia sa uskutočnili v dňoch 15.10.,
22.10., 05.11., 12.11. a 19.11.2019.



Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva, Nosko Health
Prevention zabezpečilo pre pracovníkov odborného tímu 4. SUS pracovné
stretnutie „Interpretácia kazuistík detí s FAS a odporúčanie pre prácu s nimi“,
ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 2019.

Pre deti nášho Centra sme v roku 2019 pripravili nasledovné podujatia a aktivity:



Karneval detí a zamestnancov, ktorý sa uskutočnil v našom zariadení
22. februára 2019;

Karneval v CDR Ružomberok



SPDDD Úsmev ako dar dňa 6. apríla 2019 v Prievidzi zorganizovala 18. ročník
regionálneho kola prehliadky tvorivosti detí z detských domovov a náhradných
rodín „Najmilší koncert roka 2019“. Zúčastnili sa ho aj deti z nášho Centra
s divadielkom „Tri prasiatka“.
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Divadielko Tri prasiatka


Deti z nášho Centra sa v marci 2019 aktívne zapojili do ekologickej výtvarnej
súťaže „Máme plán B?“, ktorú organizovalo Slovenské banské múzeum
v Banskej Štiavnici.



V mesiaci máj a jún 2019 sa deti z nášho Centra zúčastnili projektu „Výskum
vzťahovej väzby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku“, ktorého
hlavným riešiteľom je SPDDD Úsmev ako dar.



O. Z. Fantázia detí zorganizoval v Mošovciach, stredisku Drienok, dňa 8. júna
2019 „Detský festival“ s bohatým kultúrnym programom a zaujímavými
atrakciami.



Spoločenstvo rodín a Spoločnosť Ježišova - Jezuiti s podporou Farského úradu
Ružomberok a Mesta Ružomberok zorganizovali dňa 23. júna 2019 „Deň
rodiny“ v priestoroch jezuitskej záhrady.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci so spoločnosťou Kaufland v Zuberci pod
Grapou organizoval v čase od 5. augusta do 7. augusta 2019 vzdelávací pobyt
pre mladých dospelých vo veku od 15 do 20 rokov, kde sa prostredníctvom
zážitkovej aktivity a workshopov pripravovali na uľahčenie štartu do života.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci so spoločnosťou Kaufland v Zuberci pod
Grapou organizoval v čase od 6. septembra do 8. septembra 2019 vzdelávací
pobyt pre mladých dospelých vo veku od 15 do 20 rokov, kde sa
prostredníctvom zážitkovej aktivity a workshopov pripravovali na uľahčenie
štartu do života.
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SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci so spoločnosťou Kaufland v Zuberci pod
Grapou organizoval v čase od 8. novembra do 10. novembra 2019 vzdelávací
pobyt pre mladých dospelých vo veku od 15 do 20 rokov, kde sa
prostredníctvom zážitkovej aktivity a workshopov pripravovali na uľahčenie
štartu do života.



SPDDD Úsmev ako dar dňa 14. novembra 2019 v Bratislave zorganizoval 37.
ročník Vianočného benefičného koncertu „Úsmev ako dar“.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala tradičnú výtvarnú súťaž „Maľujeme
s Kauflandom“.



Nadácia Volkswagen Slovakia ponúkla nášmu Centru:

- preplatenia vodičského kurzu vybratým mladým dospelým;
- ponuku zapojiť sa do Vianočného projektu 2019: „Auto tolerancie“.

Vianočný projekt 2019: „Auto tolerancie“


Zapojili sme sa 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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Kníhkupectvo Panta Rhei s.r.o. 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 ak o minulý rok, aj tento sme boli oslovený 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.

Deti sa zúčastnili letných táborových pobytov a rekreácii:


OZ Dubáčik zorganizoval letný tábor v čase od 12.08. do 26.08.2019
v Belianskej doline.



SPDDD Úsmev ako dar zorganizovala letný rozvojový tábor „Anglický tábor
s úsmevom“ v čase od 15. do 21. júla 2019.

Letný rozvojový tábor „Anglický tábor s úsmevom“
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V čase od 3. júla do 13. júla 2019 sa uskutočnil ozdravný pobyt pre deti
a zamestnancov

CDR „Chorvátsko – Letovisko Seget Vranjica vo ville

Vranjica“.


V čase od 5. augusta do 17. augusta 2019 sa uskutočnil letný prázdninový pobyt
v Grécku – Leptokárii.

Letný prázdninový pobyt v Grécku – Leptokárii

Deti sa zúčastnili aj na viacerých športových podujatiach:


14. apríla 2019 sa uskutočnili „Športové hry Centier pre deti a rodiny Žilinského
kraja 2019 vo volejbale“ v Hornom Kelčove.



20. mája 2019 sa v Poprade uskutočnil futbalový turnaj „Appelia cup 2019“.
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22. mája 2019 sa v Martine uskutočnili Krajské športové hry v atletike.

Krajské športové hry v Martine


23. mája 2019 sa uskutočnil v Ružomberku stolnotenisový turnaj detí CDR
Slovenska, ktorého sme boli spoluorganizátori.

Stolnotenisový turnaj detí CDR Slovenska v Ružomberku
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30. mája 2019 sa uskutočnil futbalový turnaj detských domovov „Memoriál
Jána Kotlára o putovný pohár RC Martin“.

Memoriál Jána Kotlára o putovný pohár RC Martin



6. júna 2019 sa v Ružomberku uskutočnil 8. ročník futbalového turnaja „Don
Bosco RK-up 2019.“



18. – 19. júna 2019 sa v Štrbe uskutočnil futbalový „Pohár Karola Poláka
2019“.
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6 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Štatistické údaje o počte a umiestňovaní detí nášho Centra k 31.12.2019:
 počet detí - kapacita:

73

 skutočný stav detí:

57

 počet prijatých detí v r. 2019:

3

 počet detí, ktoré sa vrátili do pôvodnej rodiny:

5

 počet detí zverených do NRS:

1

 počet detí premiestnených do iného zariadenia:

1

 počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v Centre:

3

 priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Centre:

4,60 roka

V našom zariadení vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť detí
a podporujeme ich vo vzdelávaní a integrácii. V uplynulom roku 2019 navštevovalo:
 detské jasle

1 dieťa

 materskú školu

4 deti

 základnú školu

26 detí

 základnú školu so špeciálnymi potrebami

15 detí

 strednú odbornú školu

3 deti

 odborné učilište

6 detí

 vysokú školu

0 detí

 spolu

55 detí

Dve z našich detí navštevovali súkromnú materskú škôlku 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 31.12.2019:


počet odporúčaní zaslaných ÚPSVaR Ružomberok,
orgánom SPODaSK za rok 2019
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realizované opatrenia na základe dohody
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nepodpísaná dohoda o spolupráci zo strany rodiny:

1



predčasne ukončená spolupráca s rodinou:

9



ukončená spolupráca s rodinou:

8



počet rodín, v ktorých bolo opakovane vydané nové odporúčanie:

5



priemerný počet hodín priameho výkonu opatrenia na jednu rodinu:

22



priemerný počet hodín priameho výkonu opatrenia v prípade
dlhodobej a intenzívnej spolupráce:

36

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 2020.

Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2019 bola 8069,16 €, z toho:
 stravné

6 522,61 €

 ubytovanie v internáte

245,76 €

 záujmová činnosť detí

1 300,79 €

- výlety, exkurzie, vstupy do kina, divadla, plavárne, lyžiarsky výcvik, záujmová
činnosť- krúžky, fitnes centrum.
Počet detí navštevujúcich rodinu v roku 2019:

44 detí

Výška FP na stravné v rodine:

12 237,03 €
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Rozpočet organizácie
CDR Ružomberok bol na rok 2019 schválený rozpočet vo výške 945 153 €, po
úpravách v priebehu roka predstavuje k 31.12.2019 sumu 1 397 964,87 €.
V zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z., § 17,
ods. 1, 4 bol rozpočet navýšený o sumu 37,42 €.
Rozpočet bol k 31.12.2019 vyčerpaný spolu vo výške 1 397 962,52 €, z toho:
 prostriedky štátneho rozpočtu
- bežné výdavky

1 265 238,89 €

- kapitálové výdavky

11 000 €

Navýšenie kapitálových výdavkov zo sponzorského účtu

4 800 €

 transfer od ÚPSVaR Ružomberok
podľa osobitného predpisu
 prostriedky EÚ – realizácia národných projektov

37,42 €
116 886,21 €

V roku 2019 CDR Ružomberok prijalo sponzorské dary vo výške 18 546,82 €.

Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2019 predstavuje sumu 204 224,49 €, z toho :
 pohľadávky za aktuálne účtovné obdobie

2 071,97 €

 predpis úhrad

1 897,57 €

 pohľadávky predpísané v minulých účtovných obdobiach 202 152,52 €
Počet rodičov, ktorých evidujeme v zozname dlžníkov k 31.12.2019 je 60.

Organizované aktivity v Centre a mimo Centra uhradené z mimorozpočtových
prostriedkov vo výške 2 915,32 €:
 Materiál na karneval

40,77 €

 Tričká s potlačou

310 €

 Prenájom stolnotenisovej haly

256 €
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 Nákup potravín na guláš

154,94 €

 Nákup materiálu a cien na športové hry

569,08 €

 Občerstvenie pre deti

174,74 €

 Divadelné predstavenie pre deti

150 €

 Zakúpenie trampolíny a materiálu na Deň detí

541,17 €

 Mimoriadne vreckové pre deti

160 €

 Letný tábor pre deti

335 €

 Mimoriadne vreckové

60 €

 Mimoriadne vreckové + suroviny na grilovanie

163,62 €

Výška finančných prostriedkov na letné tábory a zimný tábor:

11 055 €

 z prostriedkov štátneho rozpočtu

6 030 €

 z mimorozpočtových prostriedkov

5 025 €

Občianske združenie: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov
Nezábudka uhradilo CDR Ružomberok finančné prostriedky vo výške 2118,88 €.
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7 CIELE NA ĎALŠÍ ROK
Naďalej aj v roku 2020 budeme 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 poskytovať dočasné prostredia
pre deti v kríze a starostlivosť o deti a mladých dospelých najviac do 25 roku veku
života.
V súčinnosti 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, dokument, ktorý zahŕňa sociálnu, výchovnú, pedagogickú a ostatnú
činnosť s dieťaťom umiestneným v Centre tzv. Individuálny plán rozvoja
osobnosti dieťaťa (IPROD);



zabezpečovať 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 a potreby detí;



uplatňovaním motivačných výchovných prostriedkov predchádzať primárnemu
demotivovaniu a odporu dieťaťa, ktoré znehodnocujú nastavené výchovné
pôsobenie;



pri zadávaní povinnosti dieťaťu sa budeme usilovať posilňovať dôveru v jeho
schopnosti;

 zapájať rodiny detí k spolupráci, organizovať prípadové konferencie, s cieľom
čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v Centre;
 uplatňovať práva dieťaťa vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí;
 aktívne spolupracovať so zainteresovanými subjektmi;
 v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol
zabezpečený potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť;
 integrovať deti do komunity širšieho prostredia;
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 úspešne zaradiť mladých dospelých po ukončení pobytu v našom zariadení do
bežného života;
 poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo pre rodinu a blízke osoby
dieťaťa, intenzívnejšie podporovať rodinné vzťahy;
 zabezpečovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti
a zároveň poskytovať záujemcom 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 detí v prirodzenom, prípadne náhradnom
rodinnom prostredí, a to prostredníctvom poskytovania adresnej pomoci
a dostupnej odbornej pomoci a podpory rodinám prostredníctvom odborných
tímov.
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