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Vysvetlivky:
NPDI III – Národný projekt deinštitucionalizácie
CPPR – Centrum podpory profesionálnych rodín
MD – Mladý dospelý
FO – Fyzická osoba
PNR– Profesionálny náhradný rodič
SP DDD – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
SPODaSK – Sociálno-právna ochrana deti a sociálna kuratela
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1. Základné údaje o organizácii
Centrum pre deti a rodiny so sídlom v Nitre, Dlhá 179, 949 01 Nitra (predtým detský
domov) je zariadenie zriadené na účel (ďalej len „centrum“):
➢ vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení
výchovného opatrenia alebo na základe požiadania dieťaťa (pobytové opatrenia);
➢ výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z.z.,
ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému
odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu
výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení
(ambulantné výchovné opatrenia);
➢ vykonávania opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
krízových situácií dieťaťa; porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu
dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom
rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí, v medziľudských vzťahoch
(ambulantné opatrenia);
➢ na realizáciu prípravy na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva;
➢ poskytovanie poradenstva mladému dospelému (ďalej iba „MD“) po ukončení
náhradnej starostlivosti.
Dňa 01.11.1996 bol zriadený Krajským úradom Nitra ako Dojčenský ústav. Od
01.01.1997 objekt slúžil ako Detský domov Nitra a od 01.09.2001 bol premenovaný na
Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti. Od 01.01.2004 sa stal novým
zriaďovateľom Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Od 01.09.2005 bol detským domovom, ktorého
zriaďovateľom je od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Od
1.1.2019 je Centrom pre deti a rodiny Nitra.
Centrum sídli v účelových priestoroch na Dlhej ulici č. 179 v Nitre. V oplotenom areáli
sa nachádza objekt tvorený jednopodlažnou vstupnou časťou a štyrmi dvojpodlažnými
pavilónmi spojenými s komunikačnými priestormi a osobným výťahom. Súčasťou areálu
centra je trávnatá plocha s multifunkčnými detskými ihriskami pre pohybový
a interaktívny rozvoj detí, asfaltové plochy a 2 samostatne stojace plechové sklady.
Pozemok má celkovú výmeru 10 661 m2, zastavaná časť má výmeru 2 068m2.
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Názov

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Sídlo zariadenia

Dlhá 179, 949 01 Nitra

IČO

35628391

Schválený počet zamestnancov

74, z toho 5 v rámci NP DEI III

Kapacita

75

Priestorové usporiadanie

Kmeňová budova centra a
vlastné bytové priestory profesionálnych
náhradných rodičov
4 samostatne usporiadané skupiny detí - 35
miest, z toho:
• 2 samostatné skupiny - 19 miest
• 2 špecializované samostatné skupiny
pre deti s kombinovanými
postihnutiami - 16 miest
17 profesionálnych náhradných rodičov 34 miest
1 samostatne usporiadaná skupina diagnostická/pilot na odľahčenie PNR
(bez kapacity)
1 samostatná usporiadaná skupina pre
mladých dospelých - 6 miest
PaedDr. Bc. Ľubica Dragúňová
riaditel.nitra@ded.gov.sk

Štruktúra kapacity

Riaditeľ
Vedúci úseku starostlivosti o deti

Mgr. Andrea Margetínyová
margetinyova@cdrnitra.sk

Vedúci Centra podpory
profesionálnych rodičov

Mgr. Eva Piačková
piackova@cdrnitra.sk

Vedúci ekonomicko – prevádzkového
úseku

Ing. Viera Bafrncová
bafrncova@cdrnitra.sk
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V rámci vnútornej organizácie sú samostatné skupiny členené:
a) Samostatná skupina Bociani (SS Bociani) je vo vymedzenej časti budovy centra v I.
pavilóne na prízemí
formou bytovej jednotky. Jedná sa o skupinu detí
z profesionálnych náhradných rodín, ktoré budú prechodne ubytované v centre na
„odľahčovacej skupine“ z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek, dlhodobej
práceneschopnosti, účasti na pracovných stretnutiach a vzdelávacích aktivitách
profesionálnych náhradných rodičov, kedy nemôžu zabezpečiť starostlivosť o deti
v ich rodine.
b) Samostatná skupina Žirafy (SS Žirafy) je vo vymedzenej časti budovy centra v I.
pavilóne na poschodí formou bytovej jednotky.
c) Špecializovaná samostatná skupina s opatrovateľskou starostlivosťou Včielky (ŠSS
Včielky) je vo vymedzenej časti budovy centra v II. pavilóne na prízemí formou
bytovej jednotky.
d) Špecializovaná samostatná skupina s ošetrovateľskou starostlivosťou Slimáčikovia
(ŠSS Slimáčikovia) je vo vymedzenej časti budovy centra v II. pavilóne na poschodí
formou bytovej jednotky
e) Samostatná skupina pre mladých dospelých (SS MD) je vo vymedzenej časti budovy
centra v III. pavilóne na prízemí formou bytovej jednotky.
f) Samostatná skupina Pandy (SS Pandy) je vo vymedzenej časti budovy centra v III.
pavilóne na poschodí formou bytovej jednotky.
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2. Poslanie, ciele a strednodobý výhľad organizácie
Poslaním centra je:
➢ zabezpečiť deťom vyňatým z prirodzeného rodinného prostredia a mladým
dospelým (ďalej iba „MD“)dočasné kvalitné podmienky pre život, ich rozvoj
a samostatnosť v samostatne usporiadaných skupinách centra v čo najvyššej
možnej miere približujúcich sa životu v rodine;
➢ poskytnúť deťom (od narodenia do 6 rokov) kvalitnú starostlivosť a podmienky
v dočasnom rodinnom prostredí – v profesionálnych náhradných rodinách;
➢ motivovať biologické a širšie rodiny maloletých detí k aktívnej participácii pri
vytváraní, obnovovaní životných podmienok a pracovať s nimi na posilňovaní
rodičovských kompetencií potrebných na zabezpečenie optimálnej starostlivosti
o deti s cieľom návratu do prirodzeného rodinného prostredia;
➢ zabezpečiť náhradné rodinné prostredie deťom;
➢ realizovať kvalitnú prípravu MD na osamostatnenie sa s cieľom plnohodnotnej
integrácie do spoločnosti po odchode z centra;
➢ odborne a erudovane realizovať prípravu záujemcov o profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti;
➢ poskytovať mentorstvo pre prácu s profesionálnymi náhradnými rodinami pre
centrá v Leviciach, Kolíňanoch a Žitavciach;
➢ vykonávať opatrenia ambulantnou a terénnou formou pre deti, plnoleté fyzické
osoby (ďalej iba „FO“) a MD odbornými metódami:
- po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v krízových situáciách v prirodzenom
alebo náhradnom rodinnom prostredí; na predchádzanie vzniku,
prehlbovania či opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho
vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom, náhradnom rodinnom
prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,
- na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného oparenia, tak aj pre
rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Ciele centra sú stanovované a dosahované v súlade s „Koncepciou zabezpečovania
vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na
roky 2021 – 2025 a s „Plánom deinštitucionalizácie.“.

2.1. Dlhodobé ciele
a) skracovať dĺžku pobytu dieťaťa v centre návratom do prirodzeného rodinného
prostredia alebo zabezpečením náhradného rodinného prostredia;
b) rozvíjaním vlastných zamestnancov, rozširovaním ich profesionálnych
kompetencií a kvalifikačných predpokladov, riadenými procesmi v organizácii
vytvárať čo najkvalitnejšie podmienky pre deti s dôrazom na ich rozvoj,
individualitu a napĺňanie špecifických potrieb;
c) vytváranie podporného pracovného prostredia pre zamestnancov;
d) pozitívna propagácia centra, prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci a vysoko
profesionálna spolupráca so zainteresovanými subjektami;
e) kvalitná príprava záujemcov o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti;
f) výmena profesionálnych skúseností a poznatkov v rámci mentorstva.
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2.2. Krátkodobé ciele na rok 2021
a) zriadenie snoezelen miestnosti vrátane vyškolenia personálu v danej oblasti;
b) vybudovanie vonkajšieho inkluzívneho ihriska pre handikepované deti;
c) vybudovanie relaxačnej zóny pre staršie deti za účelom rozšírenia možnosti
fyzického rozvoja a zmysluplného trávenia voľného času;
d) otvorenie samostatnej skupiny pre mladých dospelých;
e) sadovnícke úpravy vo vonkajších priestoroch centra.
f) otvorenie SUS diagnostickej/ pilot na odľahčenie PNR

3. Odpočet splnených úloh za rok 2021
Dlhodobé ciele
a) V r. 2021 sa podarilo 6 deťom zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, u 2 detí
prebehol úspešne proces sanácie s návratom do prirodzeného rodinného prostredia a
3 MD odišli z centra na základe žiadosti o ukončenie poskytovania pobytového
opatrenia, 6 detí bolo premiestnených do iného zariadenia.
b) V r. 2021 bolo 14 zamestnancov zaradených do Plánu profesijného rozvoja a 64,5
zamestnancov do Plánu supervízie. Zamestnanci mali zároveň možnosť výberu
vzdelávacích aktivít podľa tém, ktoré ich zaujímajú.
c) Informovanosť zamestnancov bola zabezpečená na pravidelných osobných
pracovných stretnutiach v obdobiach, keď to dovolila pandemická situácia, online
pracovnými stretnutiami, ale aj vytváraním podmienok pre neformálne konzultácie
na pracovisku. V rámci kolektívnej zmluvy boli dojednané viaceré opatrenia
v záujme zamestnancov.
d) Centrum spolupracuje s dobrovoľníckou organizáciou BUDDY, s Doc. PhDr.
Ľubou Pavelovou, PhD. z neziskovej organizácie Budúcnosť, s akreditovaným
subjektom SPDDD Úsmev ako dar.
e) Príprava pre záujemcov na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti bola
naplánovaná v marci 2020, ale z dôvodu usmernenia Ústredia PSVaR na základe
pokynov ÚVZ bola pred jej spustením zastavená. V septembri 2020 bola
začatá realizáciou prípravy, ale po troch zrealizovaných blokoch prípravy sa
príprava znova pozastavila z rovnakého dôvodu. Príprava bola dokončená v máji
2021, vzišlo z nej 7 úspešných uchádzačov o vykonávanie PNR, z toho 3 rozšírili
rady PNR v CDR Nitra.
f) Centrum v rámci mentorstva poskytovalo poradenstvo a vymieňalo si pracovné
skúsenosti s mentorovanými centrami – Kolíňany, Žitavce, Levice v oblasti
profesionálneho náhradného rodičovstva. V r.2021 spolupracovala mentorka
s mentorovanými centrami, poskytovala im individuálne poradenstvo v konkrétnych
situáciách, o ktorom vedie písomné záznamy. Plní vo vzťahu k mentorovaným
centrám úlohy ústredia a participovala na príprave podmienok na spustenie
prípravy v mentorovaných centrách – napr. poradenstvo k celej príprave, témam,
zhodnoteniu prípravy; poskytnutie materiálov a prezentácií k soc. témam,
poradenstvo k zhodnoteniu prípravy konkrétnych účastníkov
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Krátkodobé ciele - odpočet za rok 2021
a)

b)

c)
d)
e)

g)

V roku 2021 sa za pomoci sponzorov podarilo zriadiť bielu snoezelen
miestnosť pre našich klientov. Pre prácu v snoezelen miestnosti bolo
vyškolených 12 zamestnancov.
V októbri 2021 bolo odovzdané do užívania inkluzívne ihrisko pre
hendikepované deti. Deti majú do tohto ihriska priamy vstup zo svojej
terasy. Predmetné ihrisko bude prednostne slúžiť pre deti
z opatrovateľskej a ošetrovateľskej skupiny.
V rámci vybudovania relaxačnej vonkajšej zóny pre staršie deti sa nám
podarilo vybudovať vonkajší „pingpongový“ stôl.
Skupinu mladých dospelých sme otvorili v máji 2021.
Za pomoci sponzora sme uskutočnili vo vonkajších priestoroch centra
sadovnícke úpravy – malinové a jahodové sadenice, výsadba stromčekov
a hotel pre hmyz.
Kompletne boli zrekonštruované a vybavené priestory a potreby pre
spustenie samostatnej diagnostickej skupiny Bocianov/pilot na odľahčenie
PNR od 01/2021.Okrem týchto priestorov sa sponzorsky zabezpečilo aj:
- paletové sedenie na terasu;
- sedacia súprava;
- nábytok do detskej izby;
- komponenty do herne;
- potreby pre dojčatá – postieľka, kočík, vanička na kúpanie;
- hračky a potreby pre kreatívne činnosti.

4. Koncepčná činnosť
Koncepčná činnosť v centre sa odvíjala od „Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych
rozhodnutí v detských domovoch na roky 2021 – 2025 a od „Plánu transformácie
a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach.

4.1. Organizačná štruktúra centra
Centrum poskytuje starostlivosť deťom a MD v šiestich samostatne usporiadaných
skupinách a v 14 profesionálnych náhradných rodinách.
2 samostatne usporiadané skupiny / počet detí 19
1 samostatne usporiadaná skupina pre deti s opatrovateľskou starostlivosťou / počet detí 8
1 samostatne usporiadaná skupina pre deti s ošetrovateľskou starostlivosťou / počet detí 8
1 samostatne usporiadaná skupina-samostatná diagnostická skupina (pilot na odľahčenie
PNR)
1 skupina pre mladých dospelých / 6 MD
17 profesionálnych náhradných rodičov / počet detí 34
Šesť samostatných skupín je umiestnených v kmeňovej budove centra, profesionálne
náhradné rodiny poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch. Podľa § 51
ods.4 zákona č.305/2005 Z.z. vykonávanie pobytového opatrenia súdu (neodkladné
opatrenie, výchovné opatrenie, rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti) má
prednosť v profesionálnej náhradnej rodine pred vykonávaním v samostatne usporiadanej
skupine.
9

Od 15.12.2020 pribudla v organizačnej štruktúre samostatne usporiadaná skupina –
samostatná diagnostická skupina / pilot na odľahčenie PNR. V 12/2020 sa uskutočnilo
výberové konania na pozície 5 zamestnancov skupiny:
- 2 vychovávatelia / z toho 1 koordinátor skupiny;
- 2 pomocní vychovávatelia s ekonomickou agendou;
- 1 pomocný vychovávateľ.
Činnosť skupiny bola spustená od 1.1.2021.
Skupina je situovaná v kmeňovej budove centra. Vytvorenie skupiny nemá vplyv na
navýšenie kapacity počtu detí v centre. Skupina je prioritne určená pre zabezpečenie
krátkodobých pobytov detí z profesionálnych náhradných rodín počas čerpania
dovoleniek PNR podľa Harmonogramu oddovolenkovania a v zmysle napĺňania
schváleného Plánu dovoleniek PNR, ich vzdelávania, účasti na pracovných stretnutiach,
v čase mimoriadnej situácie v PNR (ochorenie, hospitalizácia PNR ).V r. 2021 na skupine
na pobyte bolo celkovo 88 detí.
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4.2. Priestorové podmienky
Centrum sídli v účelových priestoroch na Dlhej ulici č. 179 v Nitre. V oplotenom areáli
sa nachádza objekt tvorený jednopodlažnou vstupnou časťou a štyrmi dvojpodlažnými
pavilónmi spojenými s komunikačnými priestormi.
Vo vstupnej časti s bezbariérovým vstupom sa nachádza kancelária pre sociálnych
pracovníkov, návštevná miestnosť, prevádzková miestnosť a zariadenia na osobnú
hygienu. Komunikačné priestory na prízemí sa členia na spojovaciu chodbu, priestor pre
pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou, konzultačnú miestnosť CPPR,
miestnosť pre sestru – koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sa využíva aj na
vyšetrenie detí lekárom, šatňa pre zamestnancov spojená so zariadením na osobnú
hygienu.
Tri pavilóny, ktoré na prízemí a na poschodí slúžia ako ubytovacia časť pre deti
vo veku od 0 rokov do 25 roku života sa dispozične členia na kuchyňu, jedáleň, herňu pre
deti, izby pre deti a zariadenie na osobnú hygienu. Sú to funkčne členené priestory v
pavilónoch tak, aby na seba navzájom nadväzovali, ale zároveň vytvárali podmienky pre
samostatný chod skupín. Deti s ťažkým zdravotným postihnutím majú vytvorené
bezbariérové prostredie a podmienky zodpovedajúce druhom zdravotného postihnutia.
Na prízemí hospodárskeho pavilónu na prízemí sa nachádzajú priestory pre
upratovačku, vodiča-údržbára a kotolňa pre ohrev vody. Nachádza sa tu aj kuchyňa na
prípravu stravy pre deti zo špecializovaných skupín. Súčasťou prízemia pavilónu sú
priestory pre úsek ambulantnej/terénnej formy starostlivosti. Na poschodí sa nachádza
administratívny trakt: 6 kancelárií, sociálne zariadenie pre zamestnancov, sociálne
zariadenie návštevníkov spoločná herňa pre deti. Ďalej sa tu nachádzajú miestnosť pre
interakcie detí, miestnosť pre výchovnú činnosť, 2 terapeutické miestnosti pre deti a
spoločná kuchynka. Areál tvorí rozsiahla záhrada s multifunkčným ihriskom
a pieskoviskom. Centrum je situované na mestskom sídlisku Nitra – Chrenová s veľkými
možnosťami spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.
Podmienky pre deti v profesionálnych náhradných rodinách sú vytvorené priamo
v domácnostiach zamestnancov centra. Úroveň bytových podmienok a poskytovanej
komplexnej starostlivosti je neustále monitorovaná členmi odborného tímu centra, ktoré
sú s deťmi a PNR v stálom kontakte a minimálne 1x mesačne navštevujú deti v ich
rodinnom prostredí v rámci plánovaných, ale aj náhodných, vopred neavizovaných
návštev. Členovia OT neustále pracujú s PNR na skvalitňovaní interiérových aj
exteriérových podmienok pre deti, sledujú vplyvy pôsobiace na deti v PNR, monitorujú
rodinnú atmosféru a zloženie členov domácnosti, mapujú požiadavky a potreby detí
a sledujú bezpečnosť a ochranu zdravia detí v PNR.

5. Koordinačná a riadiaca činnosť
Všetky opatrenia a činnosti v centre sa riadili platnými predpismi, smernicami, zákonmi
a nariadeniami. V centre sú v zmysle schválenej organizačnej štruktúry úseky:
1. Úsek starostlivosti o deti;
2. Úsek Centra podpory profesionálnych náhradných rodín;
3. Ekonomicko-prevádzkový úsek;
Vykonávanie opatrení ambulantnou/terénnou formou je riadené priamo riaditeľom centra.
Úlohy a ciele jednotlivých úsekov boli pravidelne vyhodnocované na pracovných
poradách úsekov, na spoločných pracovných poradách všetkých zamestnancov centra
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a na pracovných poradách riaditeľa. V centre sú zriadené viaceré komisie, ktoré
zabezpečujú realizáciu riešenia špecifických úloh a problémov centra.

6. Metodická činnosť
6.1.Odborné metódy pri práci s deťmi v samostatne usporiadaných skupinách
a v profesionálnych náhradných rodinách– pobytové opatrenia
Po príchode dieťaťa do centra na základe právoplatného a vykonateľného súdneho
rozhodnutia (neodkladné opatrenie, výchovné opatrenie, rozsudok o nariadení ústavnej
starostlivosti) alebo na požiadanie dieťaťa sa realizuje komplexná odborná diagnostika.
Zamestnanec priameho kontaktu využíva vo svojej práci situačné rozhodovanie, pričom
mapuje potreby a záujmy dieťaťa a pohotovo reaguje na ich saturovanie, na ich rozdielnu
vývinovú úroveň a vyspelosť prostredníctvom použitia nasledovných metód:
vysvetľovania a presviedčania;
cvičenia;
hodnotenia správania;
predkladania vzorov (napodobňovanie s cieľom identifikácie);
provokácie (situačný nátlak – učenie s nazeraním);
tréningu (formovanie dynamických stereotypov);
priraďovania významu (emocionálny náboj, manipulovanie s informáciami
s cieľom interiorizácie);
h) komunitné stretnutia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Používané sú aj metódy situačné:
a) využívanie hodnoty obsiahnutej v náhodnej situácii;
b) organizovanie výchovnej situácie samotným zamestnancom priameho
kontaktu;
c) pravidlami a tvorbou situácie výchovne ovplyvňujúcou vychovávaného
jedinca bez ingerencie zamestnanca priameho kontaktu.
Súčasťou činností samostatne usporiadanej skupiny sú komunitné stretnutia. Na
pravidelných stretnutiach deti s dospelými hodnotia predchádzajúce obdobie, stanovujú
si ciele a úlohy do ďalšieho obdobia. Deti predostierajú svoje potreby a požiadavky,
potrebu riešiť problémy, sú navádzané k riešeniam tak, aby neboli iba pasívnymi
prijímateľmi.
V profesionálnych náhradných rodinách prebiehajú rodinné stretnutia, ktoré sú obsahovo
rovnaké ako v samostatne usporiadaných skupinách. Odborný tím centra zložený zo
sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálneho pedagóga, sestier oskytuje PNR
pomoc a podporu pri riešení špecifických problémov s deťmi v oblasti výchovy
a zabezpečenia potrebnej starostlivosti. Členovia odborného tímu v priebehu roka 2021
vykonali 69 návštev v profesionálnych náhradných rodinách, hoci ich na celý rok bolo
plánovaných cca 150, ale boli zrušené z dôvodu vzniku mimoriadnych opatrení počas
pandemickej situácie (do mája 2021 sa výjazdy v zmysle pokynu Ústredia PSVaR
nerealizovali ).
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Výjazdy do PNR boli realizované s cieľom:
•
•
•
•
•
•
•

monitorovania úrovne poskytovanej starostlivosti o deti;
poskytovania informácií PNR o právnom statuse detí a aktuálnych
zmenách v biologických rodinách detí;
poskytovania odborných odporúčaní PNR pre prácu s deťmi;
overovania efektu aplikovania odporúčaní a volených výchovných metód;
realizácie rozhovorov s deťmi a mapovania ich potrieb/požiadaviek;
zisťovania aktuálnych bytových podmienok zabezpečených pre deti;
psychologickej a špeciálnopedagogickej odbornej práce s deťmi.

V prípade, že epidemiologická situácia nedovoľovala osobnú návštevu v rodine
(karanténa, pozitívne deti či PNR na COVID–19), s deťmi sa realizovali video
rozhovory, individuálne telefonické rozhovory, stretnutie mimo domácnosti PNR na
neutrálnom mieste a PNR zasielali reporty + fotodokumentáciu či videá z aktivít s deťmi.
Výjazdy do PNR sa realizovali plánované podľa vopred dohodnutého cieľa, s ktorým bol
PNR vopred oboznámený v rámci zaslaného Plánu výjazdov do PNR alebo náhodne so
zameraním na konkrétne ciele členov odborného tímu. Z každého výjazdu sa realizuje
písomný záznam z návštevy, ktorý podpisuje aj PNR .
V roku 2021 spolupracovalo s dobrovoľníckou organizáciou „Tvoj Buddy“ (snažíme sa,
aby každé dieťa nad 12 rokov malo svojho Buddy kamaráta).Prednáškovú činnosť pre
PNR realizovali členovia odborného tímu (psychológovia, soc. prac.), psychologička
úseku CPPR zabezpečila prednášku urológa MUDr. Bielicha k vybraným otázkam
pohlavného dozrievania chlapcov, počas letnej akcie nám OZ Weather zabezpečilo
prednášku k úkazom počasia. V procese osamostatňovania MD spolupracujeme
s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar, pričom naše deti pravidelne
účinkujú s veľkými úspechmi aj na Najmilšom koncerte roka organizovanom týmto
subjektom.
Deťom v centre sú okrem vychovávateľov/PNR k dispozícii členovia odborného tímu,
ktorí sú vyšpecifikovaní pre deti/MD na SUS v kmeňovej budove centra a pre deti/MD
v PNR :
- psychológovia, ktoré majú s deťmi pravidelné individuálne stretnutia, realizujú
psychologické intervencie, poradenstvo a preventívne programy;
- sociálni pracovníci mapujú potreby detí vo vzťahu k biologickej rodine - formy
a intenzitu kontaktov, oslovujú širšiu rodinu, hľadajú a preverujú možnosti
krátkodobých pobytov detí v ich rodinách, sprevádzajú deti počas návštev
príbuzných v centre a na návštevy do prirodzeného rodinného prostredia,
realizujú prípadové konferencie a stretnutia rodinného kruhu, zabezpečujú
v záujme detí kompletnú komunikáciu centra so súdmi, orgánmi činnými
v trestnom konaní, oddeleniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
samosprávou, akreditovanými subjektami a ďalšími zainteresovanými subjektami
pri zabezpečovaní zákonných nárokov detí (zasielanie písomných správ
a hodnotení, spoločné pracovné stretnutia, zastupovanie centra pred súdom...);
zakladajú, vedú a priebežne aktualizovali spisové dokumentácie detí v zmysle
Zák. č. 305/2005 Z.z., Vyhlášky MPSVaR č.103/2018 Z.z. ( t.č. od 1.1.2021
novelizácia Vyhlášky č. 447/2020), aktívne participujú v procese
sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti deťom, pripravujú zábavné
podujatia a zabezpečujú vzdelávacie a preventívne podujatia pre deti;
- špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva individuálne alebo skupinové
13

-

špeciálnopedagogické intervencie. Zúčastňujú sa ich najmä deti s poruchami
učenia a deti s ADHD;
deti sa na psychológov, sociálnych pracovníkov, riaditeľa alebo ktoréhokoľvek
zamestnanca centra obracajú kedykoľvek, keď potrebujú ich radu a pomoc;
okrem vyššie uvedených aktivít a činností sú vykonávané aj ďalšie, najmä na
základe dohovoru so školami, ktoré deti navštevujú. Ide predovšetkým o
špeciálnopedagogické a psychologické vyšetrenia zabezpečované externými
subjektmi.

Pre každé dieťa sa vypracováva Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa a podľa
individuálnych potrieb dieťaťa jeho súčasti :
Plán sociálnej práce
Plán výchovnej práce s dieťaťom, ktorý sa dopĺňa činnosťami, ktoré vyplynú z
aktuálnej situácie v samostatne usporiadaných skupinách a v profesionálnych
náhradných rodinách
Hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra
Plán špeciálnopedagogickej intervencie pre dieťa
Plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
Fyzioterapeutický plán práce s dieťaťom
Výchovná činnosť v samostatne usporiadanej skupine a v profesionálnej náhradnej
rodine je plánovaná na mesiac dopredu. Jej obsah tvorí vychovávateľ alebo PNR za
aktívnej spoluúčasti detí. Aktivity zohľadňujú záujmy detí, ale i možnosti priestorové,
časové a finančné. Na mesačnom vyhodnotení sa podieľajú vychovávatelia a PNR s
deťmi spoločne. Preferované sú hlavne pobyty v prírode, návštevy rôznych výstav,
návštevy plavárne, streetworkového ihriska, návštevy posilňovne. Plánovanie výchovnej
činnosti je zároveň súčasťou odmeny – odmenené dieťa môže vybrať program podľa
vlastného uváženia.
6.2 Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
Školy - počet detí k 31.12.2021
Materské školy – 5 detí (Nesvady, V.Kýr, Nitra, Demandice)
Základná škola pre žiakov so špeciálnymi potrebami– 21 detí ( Nové Zámky, Nitra,)
Základné školy – 23 detí (Nitra, Topoľčianky, Nové Zámky, Šahy, Veľký Kýr, Ivanka pri
Nitre, Cabaj-Čápor, Demandice)
Stredné odborné školy s maturitou – 3 deti (Nové Zámky, Zlaté Moravce)
Stredné odborné školy bez maturity – 2 deti (Nitra)
Odborné učilište – 2 deti (Mojmírovce)
SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím – 1 (Bratislava)
Nadstavbové štúdium – 1 (Nitra)
Záujmovú činnosť navštevovalo v roku 2021
• z profesionálnych náhradných rodín
8 detí
• zo samostatne usporiadaných skupín centra
14 detí
Druhy záujmovej činnosti detí:
Výtvarný a hudobný krúžok v ZUŠ, krúžok šikovných rúk, krúžky jazykové, športové a
tanečné krúžky – deti sa zúčastňovali krúžkov v závislosti od epidemiologickej situácie.
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Počet detí navštevujúcich rodinu
V roku 2021navštevovalo rodinu/FO blízku celkom
27 detí
Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo centra čerpané z dôvodu návštevy
u rodičov a FO blízkych vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 1) pís.
b) zákona č. 305/2005 Z.z. bol vyplatený deťom v celkovej sume 1 461,90 EUR
Pobytové tábory pre deti
V roku 2021sa deti zúčastnili letných pobytových táborov.
Na letné pobytové tábory boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume
6 708,10 EUR zo štátneho rozpočtu.
6.3. Metódy práce s mladými dospelými
Centrum realizuje okrem maloletých detí aj opatrenia pre MD pobytovou formou, ak sa
po ukončení náhradnej starostlivosti MD rozhodne, že ešte nechce odísť z centra a
požiada centrum o možnosť poskytovania starostlivosti v centre aj po dovŕšení
plnoletosti. Dôvodom je väčšinou neukončená sústavná príprava na povolanie a s tým
spojená absencia príjmu, z ktorého by si MD dokázal zabezpečovať existenčné potreby
(stravovanie, ošatenie, bývanie) a nevytvorené rodinné zázemie. V prípade, že sa
dohodne MD so štatutárnym orgánom centra na podmienkach ďalšieho zotrvania
v centre, je s ním uzatvorená „Dohoda o poskytovaní pobytového opatrenia MD v centre
po dovŕšení plnoletosti“, ktorej súčasťou sú „Podmienky dohody“ a „Plán
osamostatnenia sa MD. Mladý dospelý má možnosť uschovať si cenné veci v centre na
základe Zmluvy o úschove. Zmyslom pobytovej formy MD je dosiahnutie vzdelania
zodpovedajúceho rozumovým možnostiam a schopnostiam, získanie zručností pre ľahšie
uplatnenie na trhu práce (vodičský kurz, jazykové kurzy, opatrovateľské kurzy), nájdenie
si práce so stabilným príjmom, pomoc so zabezpečením bývania, hospodárne nakladanie
s finančnými prostriedkami – t.j. až do úplného osamostatnenia sa. Počas pobytu v centre
sú s MD realizované podporné a motivačné rozhovory a pomocníkom je Sprievodná
príručkapre MD v procese prípravy na osamostatnenie, vypracovaná členmi odborného
tímu centra. V procese osamostatňovania sa MD spolupracujeme s akreditovaným
subjektom SPDDD Úsmev ako dar. V roku 2021 bolo v CDR celkovo 9 MD.

6.4.Práca s biologickou rodinou detí v centre
a) Analýza odchodu detí z centra z dôvodu:
• sanácie prirodzeného rodinného prostredia;
• sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, osvojenia);
• dovŕšenia plnoletosti.

(náhradnej

osobnej

K 31.12.2021 bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti 16 deťom. V roku 2021
dovŕšili plnoletosť 3 MD, ktoré požiadali centrum o ukončenie poskytovania pobytového
opatrenia MD po dovŕšení plnoletosti z dôvodu osamostatnenia. 2 MD boli po dovŕšení
plnoletosti premiestnení do iného zariadenia.
S 61 deťmi udržovala kontakt biologická rodina alebo FO blízke podľa § 64 ods.8
Zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov. Počas pobytov detí v ich rodinnom prostredí bol centrom
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príbuzným vyplácaný príspevok na stravu. Odborný tím centra úzko spolupracoval
s príbuznými detí na vytváraní podmienok pre návrat detí do rodinného prostredia, na
posilňovaní a skvalitňovaní vzťahu rodičov s deťmi a na obnove rodičovských
kompetencií. Na celom procese participovali pracovníci centra, orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí, samosprávy a akreditované subjekty. Všetci zainteresovaní, vrátane
rodičov, PNR, vychovávateľov, sestier a opatrovateliek sa podieľali na tvorbe
Individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa. V centre realizujeme prípadové
konferencie a stretnutia rodinného kruhu. Podľa aktuálnej pandemickej situácie ohľadne
COVID-19 sa vyhodnotenia PSP realizovali osobnou, písomnou, telefonickou alebo emailovou formou. Rodičia boli neustále motivovaní k aktívnej spolupráci pri riešení ich
životnej situácie realizáciou rozhovorov s nimi, návštevami v prirodzenom rodinnom
prostredí, aktívnym zapájaním rodičov do zabezpečovania starostlivosti o deti
a vytváraním podmienok, aby s deťmi trávili čo najviac času. Rodičia mali v centre
vytvorené podmienky na stretávanie sa so svojimi maloletými deťmi (návštevná
miestnosť, vonkajší areál centra s ihriskom a altánkom). Centrum preferovalo
krátkodobé pobyty detí v ich rodinnom prostredí. V prípade, že návrat dieťaťa do
prirodzeného rodinného prostredia nebol možný, boli vykonávané opatrenia smerujúce
k zabezpečeniu náhradného prostredia pre dieťa alebo sa centrum podieľalo na príprave
dieťaťa na jeho budúce osamostatnenie sa. U detí s ťažkým zdravotným postihnutím
centrum poskytovalo komplexnú odbornú starostlivosť s cieľom dosiahnutia maximálnej
možnej samostatnosti detí a dosahovania pokrokov v rámci ich edukácie.
V roku 2021odišli z centra:
Z dôvodu zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS)
0 detí
Z dôvodu pestúnskej starostlivosti (PS)
3 deti
• 15 – mesačné dievča
• 5,5 – ročné dievča
• 3 – ročné dievča
Z dôvodu predosvojiteľskej starostlivosti
2 deti
• 1 – ročné dievča
• 9 – mesačný chlapec
Z dôvodu ukončenia poskytovania pobytového opatrenia mladého dospelého po dovŕšení
plnoletosti
5 MD
• 21 – ročný chlapec
• 18 – ročný chlapec
• 18 – ročné dievča
• 22 – ročné dievča
• 19 – ročné dievča
Z dôvodu ukončenia poskytovania starostlivosti dieťaťu – návrat do biologickej rodiny
1 dieťa
• 16 – ročné dievča
Z dôvodu premiestnenia do iného zariadenia na základe rozhodnutia súdu
5 detí
- 3,5 ročný chlapec
(4-členná súrod.skupina + 1 dievča)
- 2,5 ročný chlapec
- 1,5 ročný chlapec
- 0,5 ročný chlapec
- 5 – ročné dievča
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b) Výška finančných prostriedkov na pracovné cesty – návštevy do rodín
Pracovné cesty - návštevy do profesionálnych a biologických rodín boli uskutočňované
zamestnancami centra pre deti a rodiny služobnými motorovými vozidlami.
Cestovné náhrady celkom v sume 0,- EUR.

6.5.Metódy práce pri vykonávaní opatrení ambulantnou /terénnou formou
Centrum v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti III (NP DEI NS III)“ vykonáva opatrenia SPODSK ambulantnou a terénnou
formou v oblasti sanácie rodiny, rodičovského konfliktu a náhradnej rodinnej
starostlivosti zamerané na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii v prirodzenom
alebo náhradnom rodinnom prostredí a ich rodičom, príp. osobám, ktoré zabezpečujú
starostlivosť o maloleté deti.
Cieľom sanácie rodiny je predchádzať, zmierniť alebo eliminovať príčiny ohrozenia
dieťaťa a poskytnúť rodičom aj dieťaťu pomoc a podporu, k zachovaniu rodiny ako
celku. Konkrétne sa jedná o činnosti smerujúce k odvráteniu možnosti umiestnenia
dieťaťa mimo rodinu, na požiadanie dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou sanácie rodiny sú
činnosti podporujúce udržateľnosť kvalitatívnych zmien v rodine dieťaťa, po jeho návrate
zo zariadenia ústavnej starostlivosti. Cieľovou skupinou sú maloleté deti, u ktorých je
zanedbávaná riadna starostlivosť, rodičia zanedbávajúci riadnu starostlivosť o dieťa,
rodičia s nedostatočnými rodičovskými zručnosťami a deti, u ktorých je ohrozený
fyzický, psychický a sociálny vývin.
Cieľom vykonávania opatrení SPODSK v situácii rodičovského konfliktu je
poskytnutie ambulantnej a terénnej formy pomoci deťom a ich rodinám, ktoré sa ocitli
v situácii rodičovského konfliktu. Zmyslom pomoci dieťaťu a jeho rodine je odbornými
metódami identifikovať problémy rodiny, vzájomnú konšteláciu citových väzieb členov
rodiny, sledovať rodinu ako systém a hľadať vnútorné zdroje rodiny k zvládnutiu emočne
nasýtenej situácie. Podstatou je pochopenie prežívania dieťaťa, ktoré nie je izolovanou
samostatnou bytosťou rodiny a zvládnutie rizikovej situácie čo najcitlivejším
a nezraňujúcim spôsobom. Zároveň je dôležité uvedomenie si rodičovskej role a jej
plnohodnotné pokračovanie aj po rozchode rodičov. Cieľovou skupinou sú maloleté deti
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v situácii rodičovského konfliktu, rodičia dieťaťa v situácii rodičovského konfliktu a
deti, u ktorých je ohrozený fyzický, psychický a sociálny vývin.
Cieľom vykonávania opatrení SPODSK v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti je
poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva pre fyzické osoby, ktoré sa osobne starajú o
deti im zverené do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, potrebuje odbornú
pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia (náhradná osobná
starostlivosť, pestún, poručník) s poskytovaním odborných metód práce:
a) na uľahčenie riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v
medziľudských vzťahoch,
b) poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným
rodičom.
Centrum poskytuje poradenstvo a pomoc mladým dospelým pri riešení problémov po
jeho odchode z centra ambulantnou formou.
Centrum má stanovené hodiny pre klientov, v rámci ktorých im poskytuje poradenstvo
a pomoc prostredníctvom odborných metód priamo v ambulancii centra alebo v teréne na
základe písomnej dohody s klientom, v ktorej sú uvedené podmienky dohody
a spolupráce s centrom, na základe výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu, pričom
centrum si vyhradzuje právo na ukončenie spolupráce s klientom, ktorý podmienky
centra nerešpektuje, nespolupracuje s centrom alebo pristupuje k procesu pomoci
spôsobom nezlučiteľným s jeho reálnym dosiahnutím.

Vykonávanie opatrení SPODSK ambulantnou a terénnou formou
Na základe odporúčaní orgánu SPODSK
Počet prenesených odporúčaní z roku 2020 do roku 2021

6

Počet prijatých odporúčaní od 1.1.2021 do 31.12.2021

10

Počet ukončených odporúčaní k 31.12.2021

9

Počet nerealizovaných odporúčaní (nepodpísaná dohoda)
k 31.12.2021

3

Počet prenesených odporúčaní z roku 2021 do roku 2022

7

Na základe vydaného výchovného opatrenia
Počet prenesených výchovných opatrení z roku 2020 do roku
2021

0

Počet výchovných opatrení prijatých od 1.1.2021 do 31.12.2021

1

Počet výchovných opatrení ukončených k 31.12.2021

0

Počet prenesených výchovných opatrení z roku 2021 do roku
2022

1

Na základe Rozhodnutia súdu
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Počet prenesených rozhodnutí súdu z roku 2020 do roku 2021

1

Počet rozhodnutí súdu prijatých od 1.1.2021 do 31.12.2021

0

Počet rozhodnutí súdu ukončených k 31.12.2021

0

Počet prenesených rozhodnutí súdu z roku 2021 do roku 2022

1

Naplnenie cieľov v rámci vykonávania opatrení SPODSK
Počet ukončených odporúčaní k 31.12.2021

9

z toho:
Splnený cieľ

3

Čiastočne splnený cieľ

2

Nesplnený cieľ

4

7. Vzdelávanie, supervízie
Centrum každý rok vypracováva Plán vzdelávania, ktorý sa odvíja od potrieb
zamestnávateľa pre zabezpečenie kvalifikovaného personálu na vykonávanie opatrení
v zmysle zákona. č.305/2005 Z.z. a na zabezpečenie všetkých činností centra. Dôraz sa
kladie na skvalitňovanie profesijných kompetencií a osobný rozvoj, prevenciu syndrómu
vyhorenia.
Výška finančných prostriedkov čerpaných na vzdelávanie v r.2021
2519,60 EUR.

Plán vzdelávania na rok 2021
Osvetovo preventívne vzdelávanie zamerané na získavanie základného minima
poznatkov využiteľných v praxi v oblasti obchodovania s ľuďmi - Sociálni pracovníci
v počte 5 osôb - online vzdelávanie dňa 5.10.2021
Osvetovo-preventívne vzdelávanie v problematike obchodovania s ľuďmi
psychológovia v počte 10 osôb

- vychovávatelia,

Príprava mladých dospelých na samostatnosť (konferencia organizovaná
spoločnosťou Úsmev ako dar) Sociálni pracovníci v počte 2 osoby – online vzdelávanie
v dňoch 26.10 – 27.10.2021
Sila kvalitného riadenia a zrelá komunikácia - Vzdelávanie realizované pre vedúcich
zamestnancov: Jelšovce, 11. až 12. mája 2021
Webinár: Okná dokorán motivácie a zmeny
Nitra, 2.-5.6.2021, 1 sociálny pracovník
Online vzdelávanie: Poskytovanie psychologickej krízovej intervencie v ZSS/CDR
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Dňa 04. 10. 2021, 4 psychologičky
Výcviková program Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú
väzbu
V dňoch 27. 09. 2021 – 29. 09. 2021, 1 psychologička
Online vzdelávanie: Manipulátor a manipulovaný
Dňa 25. 11. 2021, 1 psychologička
Online webinár: Dieťa a mládež zneužívajúca návykové látky (vrátane alkoholu)
a jeho rizikové správanie vo vzťahu k technológiám. Teoretické východiská
a intervenčné možnosti riešenia
Dňa 31. 03. 2021, 1 profesionálny náhradný rodič
Odborný seminár NKS: Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti- online
Dňa 25.5.2021, 2 sociálni pracovníci, 1 psychológ
Online vzdelávanie: Mediácia a mediačné techniky
Dňa 8.6.2021, 1 psychológ
Online vzdelávanie IVPR: Situácia detí, svedkov domáceho násilia
Dňa 24.6.2021, 1 psychológ
Vzdelávanie Coachingplus: Práca s párom a rodinou I.- prezenčne, Bratislava
V dňoch 1.7-2.7.2021, 2 sociálni pracovníci, 1 psychológ
Adaptačné vzdelávanie:
od 01.10.2021 1 psychologička
od 03.09.2021 1 vychovávateľka
od 16.09.2021 1 vychovávateľka
od 23.11.2021 1 špeciálna pedagogička
Aktualizačné vzdelávanie:
Zákon 138/2019, Kompetenčný profil zamestnanca, Tvorba atestačného portfólia
V dňoch 26.-27.05.2021, 13 pedagogických a odborných zamestnancov
Online vzdelávanie: Depresia a úzkosť u detí
Dňa 29.03.2021,1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Portfólio pedagogického zamestnanca
Dňa 08.03.2021, 2 vychovávatelia
Online vzdelávanie: Psychiatrické poruchy u detí a mladistvých
Dňa 11.02.2021, 1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Terapia vo vzdelávacom procese
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Dňa 17.02. 2021, 1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Ako viesť efektívny rozhovor „nielen s rodičmi“vo vzdelávacom
procese
Dňa 23.02.2021, 1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Odmeny a tresty vo vyučovacom procese
Dňa 26.02.2021, 1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Efektívna komunikácia so žiakmi a rodičmi
Dňa 08.02.2021, 1 vychovávateľ
Online vzdelávanie: Príprava mladých dospelých na samostatnosť
Dňa 26.10.-27.10.2021, 2 sociálni pracovníci
Rodinná terapia, vzťahová väzba
V dňoch 27.-29.09.2021, 1 psychológ

Účasť na konferenciách, regionálnych a celoslovenských stretnutiach
9.12.2021; online celoslovenské stretnutie koordinátorov CPPR – vedúca úseku CPPR
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov v Slovenskej republike: Tretie
pracovné stretnutie zástupcov vybraných zamestnancov NP DEI NS III
Dňa 18.8.2021, prezenčne v Centre Nitra, 1 psychologička, 1 sociálny pracovník
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov v Slovenskej republike:
Pracovné stretnutie vychovávateľov a pomocných vychovávateľov Nitrianskeho kraja
Dňa 08.09.2021, prezenčne v CDR Žitavce, 3 vychovávatelia
Pracovné stretnutie vychovávateľov a pomocných vychovávateľov Nitrianskeho kraja
Dňa 09.11. 2021, online, 2 vychovávatelia

Plán supervízie 2021:

plánované

zrealizované

Počet hodín individuálnej supervízie:
53
44,0
Počet hodín skupinovej supervízie:
54
57,0
Výška finančných prostriedkov čerpaných na supervíziu celkom 4 171,00 EUR
•

•

Zamestnanci samostatne usporiadaných skupín a PNR mali absolvovať minimálne
6 skupinových supervízií po 1,5 hodine v priebehu roka, čo je 9 hodín skupinovej
supervízie, rozvrhnutých v jednotlivých mesiacoch (apríl až november 2021) s tým,
že skupiny boli rozdelené podľa jednotlivých profesií (1. skupina boli
vychovávatelia a pomocní vychovávatelia zo samostatných skupín 2. skupina boli
PNR).
Na skupinové supervízie sa zamestnanci nahlasovali podľa zverejnených termínov.
Na základe skúseností z predošlého roka, kedy skupina sestier, opatrovateliek
a pomocných vychovávateľov s ekonomickou agendou zo špecializovaných
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•

•
•

samostatných skupín mali problém pripojenia sa na supervíziu on line v čase
opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 a preferovali skôr osobné
stretnutia, boli rozdelení do viac skupín s menším počtom účastníkov, aby sa
nemuseli na SV pripájať on line. Pre skupinu zamestnancov ŠSS a fyzioterapeuta
bolo stanovené absolvovať 4 SSV, čo je 6 hodín skupinovej supervízie. Na
skupinové supervízie sa zamestnanci nahlasovali podľa zverejnených termínov.
Sociálni pracovníci, vedúci pracovníci a sestry mimo skupín s praxou nad 3 roky
mali absolvovať min. 2 hodiny individuálnej supervízie, čo aj bolo zrealizované.
Zamestnanci s praxou do 3 rokov mali absolvovať min. 10 hodín individuálnej
supervízie, nový zamestnanec v tejto kategórii nebol prijatý;
- Odborní zamestnanci (psychológ, špeciálny pedagóg) s praxou nad 3 roky mali
absolvovať min.5 hodín individuálnej supervízie a s praxou do 3 rokov 10 hodín
individuálnej supervízie ročne, čo bolo splnené aj s uplatnením externého
supervízora v rámci odborného psychologického výcviku).
- Miesto špeciálneho pedagóga v roku 2021 bolo obsadené až v novembri
a špeciálny
pedagóg teda absolvoval iba jednu hodinu ISV
V prípade potreby si zamestnanci mohli dohodnúť individuálne aj skupinové
supervízie nad stanovený plán, čo aj bolo v priebehu roka realizované.
Supervízie v centre zabezpečovali 4 externí supervízori a jedna externá
supervízorka z Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.

Plán supervízie NP DEI NS III 2021:______________plánované___
Počet hodín skupinovej supervízie- psychológ:
6
Počet hodín skupinovej supervízie- sociálni pracovníci:
6

__zrealizované
6
5

Financovanie supervízií bolo zabezpečené z rozpočtu NP DEI NS III. Supervízie
v centre pre NP DEI NS III vykonával v roku 2021 Mgr. Vladimír Hambálek,
zazmluvnený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Supervízie prebiehali prezenčnou
aj online formou (z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19) od júna do novembra
2021. Skupinové supervízie boli rozdelené podľa jednotlivých profesií- sociálni
pracovníci, psychológ.

8. Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v centre bola realizovaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na
rok 2021. Vedúci jednotlivých úsekov vykonávali kontrolnú činnosť na základe
vlastných Plánov kontrolnej činnosti schválených riaditeľom. V rámci kontrolnej
činnosti sa pozornosť zameriavala na plánované či náhodné vykonanie kontrol vo
vzťahu :
• k úrovni poskytovanej starostlivosti deťom v centre/v PNR;
• k podmienkam vytváraných pre deti v centre a v prof. náhr. rodinách;
• ku kvalitatívnej úrovni vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v centre v zmysle zákona č.305/2005 Z.z;
• k plneniu si pracovných povinností zamestnancov.
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V priebehu roka 2021 bola vykonaná:
- kontrola zo strany prokurátora v centre so zameraním na to, či maloleté deti sú
umiestnené v centre na základe právneho podkladu, či súdne rozhodnutia majú vyznačené
doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, či nedochádza k porušovaniu práv a právom
chránených záujmov detí v centre. Závery oboch kontrol boli vyhodnotené bez zistenia
akýchkoľvek pochybení.
- kontrola výdavkov NP DEI III zo strany Ústredia práce, soc. vecí a rodiny. Kontrola
nezistila nedostatky.
V CDR boli v roku 2021zaznamenané 4 mimoriadne udalosti.
1. Trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu hanobenia národa,
rasy a presvedčenia podľa § 423 ods.1 písma) Tr. zákona
2. Podnet na začatie trestného stíhania pre neplnenie vyživovacej povinnosti
3. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania zločinu
týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods.1 písm.a) Tr.zákona
4. Útek dieťaťa zo zariadenia
5. Mimoriadna udalosť, ktorá svojou povahou môže vzbudiť široký ohlas verejnosti
(napadnutie vychovávateľa dieťaťom)

9. Štatistika
Kapacita detí /skutočný stav k 31.12.2021

75/68

Počet odídených detí / Počet prijatých detí

17/18

MD, ktorí odišli z centra v r. 2021/ počet MD v centre
k 31.12.2021

5/4

Počet premiestnených detí do iných zariadení

5

Počet detí odídených z dôvodu sanácie

2

Počet detí odídených do NRS-pestúnstvo, osvojenie

6

Priemerná dĺžka pobytu detí v centre v rokoch

8,40
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10. Rozpočet organizácie
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
Schválený počet zamestnancov k 31.12.2021
Priemerný evid. počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2021
Zhodnotenie zamestnanosti k 31.12.2021:
Počet voľných (neobsadených) pracovných miest
Počet osôb pracujúcich na dohodu
Počet zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
Počet zamestnancov pracujúcich na polovičný úväzok

74 (69+5 NP DEI III)
71,3

0
1
2
2
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Názov

EK

200 Príjmy

Schválený
rozpočet
v EUR

Upravený
rozpočet
v EUR

Čerpanie
rozpočtu
v EUR

%
plnenia k
upravenému
rozpočtu

7 723,00

99,56

99,56

100,00

1 382 939,00

1 754 886,13

1 754 886,12

100,00

826 301

1 009 884,50

1 009 884,50

100,00

0,00

64 039,84

64 039,84

100,00

288 792,00

363 588,83

363 588,83

100,00

171 670,00

258 688,09

258 688,08

100,00

1 500,00

1 198,97

1 198,97

100,00

37 200,00

44 394,62

44 394,62

100,00

54 335,00

106 722,89

106 722,89

100,00

634 Dopravné

5 200,00

7 035,48

7 035,48

100,00

635 Údržba

3 200,00

21 612,83

21 612,83

100,00

565,00

396,28

396,28

100,00

637 Služby

69 670,00

77 327,01

77 327,01

100,00

640 Bežné transfery

96 176,00

122 724,71

122 724,71

100,00

z toho: Nemocenské dávky

2 500,00

5 398,24

5 398,24

100,00

0,00

0,00

0,00

-

600 Bežné výdavky
z toho:
610

Mzdy, platy ,
služobné príjmy

z toho: Odmeny
620 Poistné a príspevok
do poisťovní
630 Tovary a služby
v tom:
631 Cestovné
632 Energie, voda,
komunikácie
633 Materiál

636 Prenájom

700 Kapitálové výdavky
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11. Iné aktivity centra
Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou
verejnosťou...)
▪ zmluvná spolupráca centra s dobrovoľníkmi z OZ PROVIDA (program Buddy);
▪ spolupráca s canisterapeutkou – deti s ťažkým zdravotným postihnutím;
▪ pozývanie a účasť zástupcov inštitúcií a participujúcich subjektov na podujatiach
organizovaých centrom;
▪ v priebehu roka 2021 sa napriek pandemickým opatreniam poskytovala
supervidovaná odborná prax vysokoškolským študentom - celkovo u 8 ich
študentov (3 psychológ, 1 soc. prac., 4 vedúca úseku CPPR).
▪ návšteva z Pizzérie Rosticceria Tropea;
▪ spolupráca s nadáciou Kotrmelec;
▪ vedenie FB stránky vychovávateľmi samostatne usporiadaných skupín.
Prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci
▪ spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave MD
o v procese osamostatňovania sa odchovancov z centra a s odborníkmi
v práci s MD;
▪ spolupráca s personálno-poradenskou spoločnosťou Lugera&Makler – Téma
uplatnenia sa na trhu práce;
▪ spolupráca s pracovníčkou Tatrabanky – Téma finančná gramotnosť;
▪ spolupráca s gynekológom MUDr. Kapusta – Téma hygiena a intímne zdravie.
Organizované aktivity pre deti z centra v rámci centra a mimo centra (deti zo
samostatne usporiadaných skupín, špecializovaných samostatných skupín a prof.
náhradných rodín)
▪ jún – samozber jahôd (soc. prac. + deti zo skupín);
▪ júl – Botanická záhrada SPU Nitra – deti z PNR ( vedúca úseku CPPR + psych.;
▪ prázdninová veselica „ Podporme sa navzájom „ – 6/2021 pre všetky deti
z centra /PNR + zamestnancov centra.) – úsek CPPR;
▪ sponzorské vybavenie paletového sedenia pre odľahčovaciu skupinu od
DHL Nitra – úsek CPPR;
▪ úzka spolupráca odborného tímu v akcii Vianočná zbierka kníh – Panta Rhei
11/2021;
▪ akcia „Vianočný stromček“OZ Mapenzi – vedúca úseku CPPR;
▪ sponzor „ Darček do 100,- eur „ vedúce úsekov;
▪ zapájanie do výskumov – Stredisko pre ľudské práva – MD – úsek CPPR;
▪ vedenie FB stránky a spravovanie webovej stránky, príprava fotografií
a popisov na FB ( Bociani, PNR) - úsek CPPR;
▪ postavenie altánku na terase špecializovanej samostatnej skupiny;
▪ výlety: ZOO Bojnice;
▪ jaskyňa Driny;
▪ účasť na koncerte Follow;
▪ výlet na Smolenický zámok;
▪ turistika na Žibricu;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

výlet do ZOO Bojnice;
návšteva Ponitrianskeho múzea;
návšteva Domu ilúzií v Bojniciach;
návšteva Agrokomplexu (Trádície slovenského vidieka) ;
pobytový výlet na Dobrej vode (ŤZP deti) ;
účasť v letnom pobytovom tábore na Ostrom Grúni;
účasť na letnom pobytovom tábore v Čilistove;
účasť na letnom pobytovom tábore v Štiavnických Baniach;
návšteva Cyrilometodských slávností a jazda vláčikom (ŤZP deti);
výlet do Bratislavy (paddleboardovanie na jazere) ;
návšteva Jump arény a Laser game;
turistika na hrad Gýmeš;
výlet na Kalváriu a na Nitriansky hrad;
turistický výlet na Zobor a do Svoradovej jaskyne;
návšteva Hyde parku;
návšteva múzea holokaustu v Seredi;
výlet na ranč pod Babicou v Bojnej (ŤZP deti) ;
návšteva Eko parku v Piešťanoch (ŤZP deti);
účasť na hokejovom zápase HC Nitra vs HC Dukla;
zapojenie sa do akcie Maľujeme s úsmevom.

Projekty a sponzorstvo
Rekapitulácia
príjmu a čerpania prostriedkov na Daroch a grantoch k 31.12.2021
v EUR
Zostatok na účte k 1.1.2021

16 519,12
Príjem - DARY A GRANTY

Prijatie finančných darov spolu

17 935,31

z toho:
1. Fyzická osoba

5,00

2. Fyzická osoba

100,00

3. syncreon Slovakia s.r.o., Nitra

8 193,36

4. Fyzická osoba

1,00

5. Fyzická osoba

30,00

6. Fyzická osoba

1,00

7. Nadácia Tatra Banka, Bratislava
8. Fyzická osoba

1 500,00

9. Nitrianska komunitná nadácia, Nitra

1 182,00

10. Nadačný fond FEED THE HUNGRY, Praha
11. Fyzická osoba

30,00

200,00
50,00
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12. Fyzická osoba

1,00

13. Fyzická osoba

10,00

14. Fyzická osoba

1,00

15. Fyzická osoba

50,00

16. Fyzická osoba

10,00

17. Fyzická osoba

1,00

18. Fyzická osoba

50,00

19. Fyzická osoba

1,00

20. Fyzická osoba

50,00

21. Fyzická osoba

1,00

22. Fyzická osoba

50,00

23. Fyzická osoba

1,00

22. Fyzická osoba

50,00

23. Fyzická osoba

1,00

24. Fyzická osoba

10,00

25. Nadácia Volkswagen, Bratislava

704,95

26. Nadácia Pontis-Jaguar Land Rover Slovakia,Bratislava

300,00

27. Fyzická osoba

50,00

28. Red Oak Golf Club, Nitra

4 800,00

29. Fyzická osoba

1,00

30. Fyzická osoba

50,00

31. Fyzická osoba

20,00

32. Fyzická osoba

1,00

33. Hecter Slovakia s.r.o., Nitra

200,00

34. Fyzická osoba

80,00

35. Fyzická osoba

20,00

36. Fyzická osoba

50,00

37. Fyzická osoba

50,00

38. Fyzická osoba

18,00

39. Fyzická osoba

10,00

40. Fyzická osoba

1,00
Čerpanie - DARY A GRANTY

Čerpanie finančných darov spolu

22 062,24
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z toho:
1. Snoezelen - koberec

373,32

2. Snoezelen - vybavenie

1 505,95

3. Germicídne žiariče 3 ks

1 182,00

4. Snoezelen - vibračná posteľ

2 499,00

5. Snoezelen - farby

97,21

6. Snoezelen - občerstvenie

50,00

7. Snoezelen - vybavenie

499,00

8. Snoezelen - úprava priestorov

950,06

9. Snoezelen - úprava priestorov

1 727,54

10. Snoezelen - elektroinštalačné práce

916,00

11. Snoezelen - elektroinštalačné práce

500,00

12. Futbalové bránky

1 000,00

13. Deské inkluzívne ihrisko

8 020,16

14. Office Home 1 ks

260,00

Zostatok na účte

12 392,19

Prehľad získaných grantov
Poskytnutá
suma v
EUR

Nadácia
Nadácia PontisJaguar Land
Rover Slovakia
Nadácia
Volkswagen
Slovakia
Nadácia televízie
Markíza

Projekt

Termín
ukončenia

1 000,00 Ihrisko – futbalové bránky

31.05.2021

4 704,95 Snoezelen miestnosť

31.08.2021

8 000,00 Detské inkluzívne ihrisko

31.12.2021

Náklady na vytvorenie snoezelen miestnosti
Zdroj

Popis nákladov

Suma v
EUR

Štátny rozpočet 2020

Interiérové vybavenie

2 688,27

Štátny rozpočet 2021

Stavebné a elektroinštalačné práce,
farby

2 740,81

Grant Volkswagen

Interiérové vybavenie

4 704,95

Grant Tatrabanka

Stavebné a elektroinštalačné práce,
občerstvenie pre dobrovoľníkov

1 500,00

SPOLU

11 634,03
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Zmluvy o darovaní uzavreté v roku 2021

Poradové
Číslo
číslo
zmluvy po
zmluvy zverejnení

Dátum
uzatvorenia
zmluvy/
vystavenie
ocenenia
VD

1.

515/2021

05.01.2021

2.

516/2021

07.01.2021

3.

519/2021

08.02.2021

4.

520/2021

08.02.2021

5.

521/2021

12.02.2021

6.

538/2021

22.02.2021

7.

523/2021

24.02.2021

8.

526/2021

04.03.2021

9.
10.
11.

531/2021
532/2021
x

19.04.2021
22.04.2021
27.04.2021

12.

533/2021

20.05.2021

13.

536/2021

31.05.2021

14.
15.

550/2021
560/2021

18.10.2021
30.11.2021

16.
17.

562/2021
565/2021

02.12.2021
20.12.2021

18.

568/2021

30.12.2021

Darca

Občianske združenie PRO VIDA,
Strážna 11, Bratislava
Mast-Jaegermeister SK s.r.o.,
Košická 56, Bratislava
FEED THE HUNGRY, nadačný
fond, U Pekarky, Praha
Syncreon Slovakia s.r.o., Štúrova ,
Nitra
Kto Pomôže Slovensku (4 fyzické
osoby)
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Nitra
Nadácia Tatra banky, Hodžovo
nám. 3, Bratislava
Nitrianska komunitná nadácia,
Nitra
Nadácia Križovatka, Na piesku 8,
Bratislava
Nadácia Agel, Bratislava
Šmoulinka o.z. Vlčkovce 421
Takenaka EUROPE GmbH,
Pivovarská 16, Žilina
Nadácia Pontis, Zelinárska 2,
Bratislava
Red Oak Golf Club, Pražská 11,
Nitra
Hechter Slovakia s.r.o., Nitra
Homo Nitriensis, Nitra
Nadácia Agel, Bratislava
Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o.,
Gorkého 3, Bratislava
SPOLU

Suma v
EUR

Dar

PC 3 ks, notebook
1 185,00 2 ks
220,00 notebook 1 ks
200,00 finančný dar
8 193,36 finančný dar
148,80 germicídny žiarič
notebook 5 ks 575,00 použité
finančný dar 1 500,00 práce snoezelen
finančný dar germicídny žiarič
1 182,00 3 ks
plienky Pampers
413,18 64 bal.
3 900,00 ochranné rúška
399,00 notebook 1 ks
stôl na stolný tenis,
4 307,60 deliaca priečka
zmena termínu
0,00 čerpania grantu
4 800,00 finančný dar
200,00 finančný dar
zdvíhacie
599,00 zariadenie pre ZŤP
3 900,00 ochranné rúška
982,65 kolobežky
32 705,59

Ocenenie a úspechy detí
- ďalšie dieťa v roku 2021 prijaté na vysokoškolské štúdium.
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12. Krátkodobé ciele na rok 2022
▪ vybudovanie veľkometrážnej trampolíny v rámci relaxačnej vonkajšej zóny pre
staršie deti za účelom rozšírenia možností fyzického rozvoja a zmysluplného
trávenia voľného času;
▪ realizácia letného pobytu detí s vychovávateľmi v bungalovoch - Margita Ilona;
▪ vybudovanie workoutového ihriska pre teenagerov;
▪ relaxačno – pracovné 2dňové stretnutie s PNR;
▪ športový deň pre zamestnancov;
▪ rozšíriť vozový par o jedno 5miestne motorové vozidlo,
▪ výmena 9 miestneho motorového vozidla.
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