2019
Výročná správa

Centrum pre deti a
rodiny Topoľčany
Ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany

PRÍHOVOR
Ubehol ďalší pracovný rok pre zamestnancov a dlhý rok pre deti a mladých dospelých
v našom Detskom domove Topoľčany. Vlastne v Centre pre deti a rodiny Topoľčany, ako sa od
1.1.2019 nazýva naše zariadenie. 1.októbra 2019 by sme „oslávili“ 25 rokov existencie detského
domova. Úvodzovky pri slove oslávili používam preto, lebo niet čo oslavovať, ak sa jedná o deti, ktoré
nežijú v bezpečnom a láskavom prostredí vlastnej rodiny.
25 rokov je veľmi dlhá doba, aj keď mne sa zdá, že to ubehlo ako voda. Mnohí z tých, ktorí
ešte dnes dennodenne prichádzajú do zariadenia, aby si splnili svoje pracovné povinnosti na rôznych
pracovných pozíciách, stáli pri zrode detského domova. Po prvotných rýchlych prípravách sme
12.decembra 1994 privítali v Súlovciach 24 vystrašených detí z Detského domova Trnava. Dodnes si
na nich pamätáme tak jasne ako keby to bolo pred pár mesiacmi. V roku 1999 sme pochopili, že
existencia detského domova v malej dedinke topoľčianskeho okresu je na konci. O budovu, ktorá
poskytla domov prvým deťom sa zaujímala aj obec, ktorá ju postavila svojpomocne v časoch
socializmu a tak si – podľa jej starostu – právom nárokovala na jej využívanie pre svoje účely. Všetko
je tak ako má byť- hovorí sa medzi nami ľuďmi, ak sa nám podarí správna vec. A to platilo aj v našom
prípade. Po dvojročných stavebných rekonštrukčných prácach sme sa presťahovali do novučičkých
priestorov bývalej materskej školy na ul. Kalinčiakovu v Topoľčanoch, a tam sme dodnes.
Za 25 rokov existencie centra sme spoločne s rodičmi (ale často aj bez nich) sme sa starali –
niekedy viac a niekedy menej úspešne o 237 detí. Po celý čas sme sa snažili pomôcť rodine detí, aby
mala podmienky na výchovu svojich detí. Ak sa to nedarilo, hľadali sme možnosti náhradnej
starostlivosti v inej rodine. Inokedy sme využili aspoň možnosť pre dieťa byť v jednom detskom
domove so súrodencami. Nuž, a v tých najťažších prípadoch sme museli konštatovať, že nevieme
pomôcť dieťaťu. Mnohí od nás odišli až ako dospelí a ak sa nám podarilo vychovať ich tak, aby boli
samostatní a pripravení na život, mali sme úprimnú radosť. Niektorým deťom sme prirástli k srdcu
a dodnes sa stretávame. Iné odišli do sveta či ústavu sociálnej starostlivosti a viac sa nevrátili. Snáď sa
im darí a spomenú si na nás v dobrom, tak ako na nich spomíname my...
Byť rodičom je nádherné. Byť rodičom 237 deťom je Dar od Pána Boha. My všetci, ktorí sme
ešte tu v detskom domove, zaň ďakujeme...
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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov zariadenia :

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany

Sídlo :

ul. Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany

Kraj :

Nitriansky

IČO :

34015434

DIČ:

2021550223

Štatutárny zástupca :

Mgr. Viera Miklašová, riaditeľka centra

Kontakt :

+421 905 234 066

E-mail / webová stránka :

riaditelka@cdrto.sk /www.dedtopolcany.sk

Počet samostatných skupín
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Kapacita centra

40 detí

KMEŇOVÁ KNIHA DETÍ od 1.10.1994 do 31.12.2019
Počet detí

Zabezpečenie
rodinného
prostredia

Premiestnenie
k súrodencom

Dovŕšenie
dospelosti Zmena
resp. 25 rokov veku
zariadenia

Dôvody

Sanácia
biologickej
rodiny

NRS,
adopcia

Iný detský
domov

Osamostatnenie

69

27

ukončenia

DSS

RC
LVS

pobytu
200 detí

Spolu detí
v%

SPOLU

20

96
34,5 %

48,5%

57

8

20
14%

65

10%

28,5%

10%

32,5%

2

19

19
4,0%

9%

9%

3. Z NAŠEJ HISTÓRIE :
1.12.1994.

Cieľ: poskytnúť starostlivosť a výchovu deťom premiestneným

Založenie detského
domova internátneho
typu

z Detského domova Trnava
Miesto : obec Súlovce
Počet skupín/počet detí : 2 /24 detí

r. 2000 – 2005
Transformácia
detského
domova internátneho
typu na zariadenie
rodinného typu
starostlivosti

Cieľ : zlepšenie životných podmienok detí na starostlivosť podobnú
podmienkam v rodine
Priestorové podmienky: odchod z budovy Súlovce do rekonštruovanej
budovy materskej školy
Personálne podmienky : prevádzkoví zamestnanci transformovaní na
pomocných vychovávateľov, vytvorenie pozície psychológ
Výchovné podmienky : starostlivosť stálej skupiny vychovávateľov
o skupinu 8 - 10 detí s hodnotami rodiny
Miesto : Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
Počet vytvorených samostatných skupín/počet detí : 2/20 detí

r. 2006- 2014 :
Deinštitucionalizácia
detského domova
(DEI)

Cieľ: integrovanie (začleňovanie) detí a mladých dospelých do komunít
detí a rodín bežnej spoločnosti, aby sa necítili vyčlenení a neprijatí
Priestorové podmienky : kúpa 2 rodinných domov - delimitácia detí zo
špeciálnych škôl
Miesto : Topoľčany, Muškátová a Narcisová ul.
Počet vytvorených samostatných skupín/počet detí : 3/ 29
Počet vytvorených špecializovaných samostatných skupín/ počet detí :
1/8
Počet profesionálnych rodín/ počet detí : 1/ 2
Vytvorenie špecializovanej samostatnej skupiny pre obete organiz.zločinu
Priestorové podmienky : kúpa rodinného domu na rozdelenie dvoch

r. 2015 – 2018
Pokračuje DEI

skupín detí na jednom mieste, zvýšenie rodinného charakteru
starostlivosti o deti a MD
Úprava počtu samostatných a špecializovaných skupín/počet detí :
samostatné skupiny 3/27 + špecializované skupiny 1/8

1.1. 2019

Od 1.1.2019 dochádza k rozšíreniu činnosti detského domova o terénnu

Zmena detského
domova na centrum
pre deti a rodiny

sociálnu a psychologickú prácu s dieťaťom a jeho rodinou v domácom
prostredí s cieľom posilniť rodinu a zabrániť umiestneniu dieťaťa do
pobytovej formy starostlivosti v centre
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4 . POSLANIE A DLHODOBÉ CIELE ZARIADENIA

NAŠA VÍZIA
Aby všetky deti žili v prostredí, v ktorom im budú zabezpečené a poskytnuté všetky potreby potrebné
pre zdravý vývin dieťaťa – slušné bývanie, strava, bezpečie, ochrana zdravia, dostatok podnetov,
pozornosť a láskavá starostlivosť opatrujúcich osôb...

NAŠE POSLANIE
Realizáciou opatrení
poskytujeme

súdu alebo orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

pomoc rodinám s ťažkosťami pri starostlivosti o deti, terénnymi, ambulantnými

a pobytovými metódami tak, aby rodina disponovala potrebnými kompetenciami a boli naplnené práva
detí na všestranný rozvoj osobnosti a boli pripravené na samostatný život v dospelosti.

NAŠE 4 STRATEGICKÉ DLHODOBÉ CIELE :
1. Rozvíjame zamestnancov a riadime procesy v oblasti práce s rodinou a dieťaťom tak, aby
výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho individuálne potreby v rodinnom
prostredí alebo v prostredí centra.
Hodnoty: odbornosť, tímový prístup, otvorená komunikácia, viera v rodinu, vzťah k dieťaťu,
láskavosť.
2. Pomáhame rodinám v kríze pri napĺňaní základných potrieb ich detí, rodinám s ťažkosťami vo
výchove detí a rodinám s problémami v rodičovských vzťahoch, v spolupráci s orgánmi štátu,
obcami, organizáciami a jednotlivcami, na zlepšení vhodnými sociálnymi a psychologickými
metódami tak, aby boli rodičia kompetentní a ich deti nemuseli byť z rodinného prostredia
vyňaté“
Hodnoty : odbornosť, bezpodmienečné prijatie, akceptácia, kongruencia, tímový prístup,
dôslednosť transparentnosť
3. V čo najväčšej možnej miere vytvárame v samostatných skupinách podmienky podobné
podmienkam v rodinnom prostredí tak, aby bol zabezpečený potrebný rozvoj dieťaťa a jeho
samostatnosť, ak pobyt pretrváva až do dospelosti
Hodnoty : záujem o dieťa, individuálny prístup, bezpečie, rešpekt osobnosti, empatia.
4. Pomáhame rodičom v spolupráci s orgánmi štátu, obcami, organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa
z rôznych dôvodov nevedeli, nechceli alebo sa nemohli riadne starať o svoje deti tak, aby opäť
nadobudli podmienky potrebné pre návrat dieťaťa do domáceho prostredia po dočasnom
umiestnení do centra
Hodnoty : akceptácia, podpora, otvorenosť, systematickosť , tímový prístup, dôslednosť
transparentnosť, odbornosť
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PRVÝ DLHODOBÝ CIEĽ :
„Rozvojom a vzdelávaním zamestnancov riadime procesy v centre v oblasti práce s deťmi a ich
rodinami tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho individuálne
potreby v rodinnom prostredí alebo v prostredí centra“

ZAMESTNANCI CENTRA
Pracovný úsek

Meno a priezvisko

Alena Svitačová
prevádzkový Dana Bartová, Ing.
Eva Krumpárová
Simona Hubinská, Bc.
Zuzana Michalková, Mgr.
Odborný tím pre dieťa a rodinu Gabriela Kasanová
– pobytová časť centra
Zuzana Kečkešová, Mgr.
Petra Plačková, Mgr.
Eva Bučková, Mgr.
1.samostatne usporiadaná
Renáta Ladická
skupina
Iveta Fodorová
Janka Kasanová
Jarmila Geršiová
Miroslav Gerbel
Renáta Čanigová
2.samostatne
usporiadaná Janka Záhumenská, Mgr.
skupina
Pavol Čarnogurský
Katarína Jančovičová, Mgr.
Zlatica Olachová
Etela Paučírová
3.samostatne usporiadaná
Helena Kunovská
skupina
Andrea Piešťanská, Mgr.
Dagmar Valachovičová, Mgr.
Eva Teplá
Vlasta Fodorová
Patrik Meluš
4.samostatne usporiadaná
Janka Siváková
skupina
Mária Fireková, Mgr.
Ján Marek, Mgr.
Ladislav Kasana
Katarína Bezdeková
Mária Kapustová
Odborný tím pre rodinu Dagmar Gatciová, Mgr.
ambulancia Topoľčany
Zuzana Bočkayová, Mgr. (MD)
Andrea Páleníková, Mgr.
Martina Marková, Mgr.
Odborný tím pre rodinu –
Monika Némethyová, Mgr.
ambulancia Partizánske
Zuzana Junasová, Mgr.
Lucia Gulišová, Mgr.
Ekonomicko
úsek

–
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Pracovné zaradenie
Ekonómka – účtovníčka
PaM, pokladníčka
Hospodárka
projektový zamestnanec
Sociálna pracovníčka
Sociálna pracovníčka
Psychológ
Psychológ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Pom. vychovávateľ
Sociálny pracovník
Sociálny pracovník
Sociálny pracovník
Psychológ
Sociálny pracovník
Sociálny pracovník
Psychológ

Rozvoj zamestnancov - supervízia :
Centrum pre deti a rodiny v súlade s § 47 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele za účelom zvyšovania profesionality práce vypracúva a uskutočňuje program
supervízie zamestnancov úseku starostlivosti o dieťa a zamestnancov na ambulanciách. Cieľom
supervízie je kontinuálne zvyšovanie profesionálnej kompetencie pracovníka, pomoc k samostatnému
výkonu profesie, ochrana pred nekompetentnými a jatronizujúcimi intervenciami ochrana statusu
profesie alebo profesijnej skupiny a prevencia pred vyhorením. Supervízia je zabezpečená pre 27
zamestnancov zariadenia v pracovných profesiách : vychovávateľ, psychológ, sociálny pracovník,
riaditeľ.
P.č.

Forma supervízie

01.
02.

Skupinová
Skupinová
Individuálna
Skupinová
Individuálna
Individuálna
Skupinová
Individuálna
Skupinová
Skupinová
Vzdelávacia
Vzdelávacia
Skupinová
Individuálna
Individuálna
Individuálna
Skupinová
Individuálna
Individuálna
Skupinová
Individuálna
Individuálna
Skupinová
Individuálna
Skupinová

03.

04.
05.
06.

07.

08.

09.

10.
11.

Plánovaný
termín
22.02.2019
26.03.2019
26.03.2019
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
07.05.2019
07.05.2019
11.06.2019
11.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
02.07.2019
02.07.2019
02.07.2019
02.07.2019
16.09.2019
16.09.2019
16.09.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
12.11.2019
12.11.2019
03.12.2019

Skupina /zamestnanec

Rozpočet

09.00 – 13.00 Muškátová rodina
09.00 – 13.00 Narcisová rodina
13.00 – Ján Marek
09.00 – 13.00 Snežienková rodina
13.00 - vychovávateľ
14.00 – vychovávateľ
09.00 – 13.00 Citrónová rodina
13.00 - vychovávateľ
08.00 – 12.00 Muškátová rodina
12.00 - 16.00 NP DEI III
09.00 – 16.30 Vychovávatelia
08.00 – 15.30 Pomocní vychovávatelia
11.00 – 15.00 Koordinátori
08.00 - SP
09.00 – SP
10.00 – psychológ
09.00 – 13.00 Narcisová rodina
13.00 - NP
14.00 - NP
09.00 – 13.00 Muškátová rodina
13.00 – vychovávateľ
14.00 - NP
09.00 – 13.00 Citrónová rodina
13.00 - NP
09.00 – 13.00 Snežienková rodina

140,00
140,00
30,00
140,00
30,00
30,00
140,00
30,00
140,00
140,00
280,00
280,00
140,00
30,00
30,00
30,00
140,00
30,00
30,00
140,00
30,00
30,00
140,00
30,00
140,00
2 460, 00
EUR

SPOLU
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Rozvoj zamestnancov - vzdelávanie :
Cieľom vzdelávania je podľa potrieb centra udržiavať alebo obnovovať profesijné
kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti, získať nové vedomosti a informácie o zmenách v
právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej
dokumentácii, získať nové vedomosti a zručnosti v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.
Téma

Lektor

Účastníci

Rozpočet
V EUR
59,04

Korene závislostí detí

PhDr. Jan Svoboda

Gatciová, Nemethyová

Diagnostika vzťahovej väzby
a intervencia
Korene agresivity v rannom
detstve
Význam pomocného
vychovávateľa v procese pomoci
dieťaťu
Komunikácia s rodinou týraného
dieťaťa, kompenzačné
mechanizmy týraného dieťaťa
SPOLU

Inštitút
vzťahovej Kečkešová,
Gulišová, 775,00
a rodinnej terapie
Gatciová
Úsmev ako dar
Fireková, Kunovská
44, 00
Úsmev ako dar

Fodorová, Gerbel,
Olachová, Bezdeková

Úsmev ako dar

zamestnanci Narcisovej a 770,00
Citrónovej rodiny

149,00

1797,04

Riadenie zamestnancov :
V oblasti riadenia zamestnancov boli vydaných 17 novelizovaný alebo nových interných noriem :













Organizačná zmena názvu Detský domov na centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Dohoda o pracovných a mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania v CDR na rok
2019 (ďalej len „Dohoda“ ) s 2 Dodatkami
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 2019 (ďalej len SF) s 2 Dodatkami
Smernica o Verejnom obstarávaní
Smernica o vykonávaní Základnej finančnej kontroly
Zásady používania služobných mobilných telefónov
Smernica Obeh účtovných dokladov
Smernica o používaní služobných motorových vozidiel
Platový poriadok - Dodatok č. 1/2020
Smernica o pracovných cestách domácich a zahraničných
Majetok – postupy narábania s majetkom
Doplnenie internej normy Zásady pre hospodárenie v samostatných skupinách

Kontrolná činnosť bola zameraná na predchádzanie nedostatkov v činnosti zamestnancov
a v odstraňovaní vzniknutých nedostatkov na úseku ekonomicko – prevádzkovom a výchovnom.
Boli uskutočnené 2 gremiálne pracovné porady , 20 rodinných porád, 14 pracovných porád vybraných
skupín zamestnancov, 3 porady zamestnancov centra s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
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DRUHÝ DLHODOBÝ CIEĽ :
„Pomáhame rodinám v kríze pri napĺňaní základných potrieb ich detí, rodinám
s ťažkosťami vo výchove detí a rodinám s problémami v rodičovských vzťahoch,
v spolupráci s orgánmi štátu, obcami, organizáciami a jednotlivcami, na zlepšení vhodnými
sociálnymi a psychologickými metódami tak, aby boli rodičia kompetentní a ich deti
nemuseli byť z rodinného prostredia vyňaté“
PRACOVISKO PARTIZÁNSKE : spolupráca s oddelením SPODaSK Úradu práce Partizánske

Priestorové podmienky pre prácu s rodinami
Pre deti, rodičov alebo osoby, ktoré sa starajú o dieťa, bola poskytovaná pomoc ambulantnou
a terénnou formou. Odborná pomoc sa vykonávala prevažne terénnou formou v rodinách klientov.
Ambulantná pomoc bola poskytovaná v priestoroch, situovaných v centre mesta, bezprostredne
v blízkosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch Mestského úradu Partizánske, kam
boli klienti distribuovaní pracovníkmi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Kancelária pre 2 sociálnych pracovníkov poskytovala dostatok priestoru na primerané súkromie pri
vedení rozhovoru a poskytovaní informácií pre klienta. Kancelária pre 1 psychológa poskytovala
súkromie pri realizácii diagnostiky, poradenských a terapeutických činností s dieťaťom a jeho rodinou.

Štatistické údaje o rodinách :
Celkový počet rodín / celkový počet detí : 15 rodín / 36 detí
V tom :
a) počet rodín, u ktorých bol cieľ práce naplnený : 3
b) počet rodín, ktoré odmietli poskytovanú pomoc na začiatku alebo v priebehu programu : 3
c) počet rodín s opakovanou pomocou po skončení programu : 2
d) počet rodín s čiastočným naplnením cieľa : 6
e) počet rodín , ktoré potrebovali dlhodobú a opakovanú pomoc : 1
f) počet rodín s nenaplneným cieľom, u ktorých došlo k vyňatiu detí z rodiny : 2 rodiny /6 detí
 3 deti z dôvodu nezabezpečenia základných potrieb ako voda, elektrina, násilie v rodine
 3 deti z dôvodu záškoláctva, nevhodného spôsobu života matky
Počet hodín, ktoré boli rodinám poskytnuté : 465 hodín priameho výkonu

Realizácia sociálnych a psychologických programov v rodinách :
a) v ktorých deti nemali zabezpečené základné potreby (zanedbávanie): pre rodiny boli vybrané
programy, ktorým cieľom bolo pomôcť rodine zabezpečiť základné životné potreby detí formou
asistencie pri návšteve rodiča u exekútora, na bytovom družstve, v škole, u lekára, formou
sprevádzania pri hľadaní práce, pomoc pri písaní žiadosti do práce, písaní životopisu, písaní
odvolania na súdy a pod., formou dotazníkov pri zisťovaní životných podmienok detí a pod.
b) v ktorých deti mali výchovné problémy: programy boli zamerané na zlepšenie schopností detí
zvládať záťažové situácie v rodine a škole formou ventilácie, edukácie a projektívnymi technikami,
asistenciou pri učení, rozhovormi s rodičmi a pod.
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c) rodičia boli v rozchodovej alebo rozvodovej situácii alebo mali ťažkosti v partnerskom vzťahu:
programy boli zamerané zlepšenie komunikácie medzi rodičmi, edukáciu rodičov v právnom
a sociálnom prostredí, poradenstvo a realizáciu techník na ventiláciu rodičov mimo detí.

PRACOVISKO TOPOĽČANY : spolupráca s oddelením SPODaSK Úradu práce Topoľčany

Priestorové podmienky
Pre deti, rodičov alebo osoby, ktoré sa starajú o dieťa, bola poskytovaná pomoc ambulantnou
a terénnou formou. Odborná pomoc rodinám na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a opatrenia súdu sa vykonávala ambulantnou a terénnou formou v rodinách
klientov. Ambulantná pomoc bola poskytovaná v priestoroch, situovaných bezprostredne v blízkosti
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov v priestoroch mesta Topoľčany.
Klienti boli priamo distribuovaní pracovníkmi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Kancelária pre 2 sociálnych pracovníkov poskytovala dostatok priestoru na primerané
súkromie pri vedení rozhovoru a poskytovaní informácií pre klienta. Kancelária pre 1 psychológa
poskytovala súkromie pri realizácii diagnostiky, poradenských a terapeutických činností s dieťaťom
a jeho rodinou.

Štatistické údaje o rodinách :
Celkový počet rodín / celkový počet detí : 13 rodín / 20 detí
v tom :
a) počet rodín, u ktorých bol cieľ práce naplnený : 11
b) počet rodín, ktoré odmietli poskytovanú pomoc na začiatku alebo v priebehu programu : 1
c) počet rodín s opakovanou pomocou po skončení programu : 1
d) počet rodín, ktoré potrebovali dlhodobú a opakovanú pomoc : 1
e) počet rodín s nenaplneným cieľom, u ktorých došlo k vyňatiu detí z rodiny :
 3 deti z dôvodu nezabezpečenia základných potrieb ako voda, elektrina, násilie v rodine
 3 deti z dôvodu záškoláctva, promiskuitného spôsobu života matky
Počet hodín, ktoré boli rodinám poskytnuté : 460
objednaných hodín programov :
347 vyčerpaných hodín, 113 nevyčerpaných hodín z dôvodu ukončenia prípadu napr. rodina
neposkytla priestor pre výkon práce, z dôvodu zistenia závislosti klienta na psychotropných látkach,
z dôvodu, že spolupráca s rodinou nebola dostatočná, rodina zlyhávala vo všetkých funkciách
a centrum odporúčalo iné opatrenia smerujúce k ochrane dieťaťa.

Realizácia sociálnych a psychologických programov v rodinách :
a) v ktorých deti nemali zabezpečené základné potreby (zanedbávanie): pre rodiny boli vybrané
programy, ktorým cieľom bolo pomôcť rodine zabezpečiť základné životné potreby detí :
diagnostikovanie rodiny /diagnostikovanie funkcií rodiny/ , zisťovanie pozitív a negatív klienta
Vzťahová väzba, empatické počúvanie, motivačné rozhovory, ventilácia, nácvik rodinnej komunikácie
Sprevádzanie klienta a komunikácia s dodávateľmi energií, riešenie splátkového kalendára, zisťovanie
očakávania od klienta, zisťovanie a nácvik rodičovských zručností pri vedení domácností, varenie, ich
overovanie, posilňovanie finančnej gramotnosti rodičov, komunikácia s obecným úradom, školským a
predškolským zariadením, pediatrom, obyvateľmi obce, sieťovanie rodiny, príbuzných, hľadanie
možných riešení problémov a zapojenie príbuzných príp. blízkych osôb, edukácia a motivácia rodičov,
9

/riešenie situácie s úradmi, sociálnou poisťovňou, dávky/, držiavanie nadobudnutých schopností
a zručností, podpora vzťahov s prvkami socioterapie.
b) v ktorých deti mali výchovné problémy: programy boli zamerané na sociálnu diagnostiku,
zisťovanie silných a slabých stránok klienta, zisťovanie očakávania od spolupráce, komunikáciu so
školským a predškolským zariadením, riaditeľom, učiteľmi, školským psychológom, prácu s triedou zisťovanie vymeškaných hodín, ospravedlnených a neospravedlnených, ich dôvody, zabezpečenie
domácich úloh, zisťovanie kvality a typu vzťahovej väzby, , komunikáciu s pediatrom, obecným
úradom, políciou.
Intervenčné metódy a techniky sa týkali práce s denným režimom v rodine počas týždňa a víkendu,
jeho nastavenia a dodržiavania, edukácie v metódach výchovy, používaní výchovných štýlov, pomoci
pri nastavovaní výchovného štýlu a jeho dodržiavaní, v nastavení hraníc a limitov detí, pomoci
a sprevádzania pri hľadaní vhodného záujmového krúžku pre dieťa.
c) rodičia boli v rozchodovej alebo rozvodovej situácii alebo mali ťažkosti v partnerskom vzťahu:
programy boli zamerané zlepšenie komunikácie medzi rodičmi, edukáciu rodičov v právnom
a sociálnom prostredí, poradenstvo a realizáciu techník na ventiláciu rodičov mimo detí.
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TRETÍ DLHODOBÝ CIEĽ :
„V čo najväčšej možnej miere vytvárame v samostatných skupinách podmienky podobné
podmienkam v rodinnom prostredí tak, aby bol zabezpečený potrebný rozvoj dieťaťa
a jeho samostatnosť, ak pobyt pretrváva až do dospelosti“.
Štatistické údaje roku 2019
Celková kapacita centra

40

Počet detí k 1.1.2019

38

Počet detí k 31.12.2019

39

Počet prijatých detí v roku 2019

14

Počet ukončených pobytov v roku 2019

13

z toho :
a) Osamostatnenie mladého dospelého

4

b) Sanácia biologickej rodiny

3

c) Náhradná osobná starostlivosť - k starým rodičom

3

d) Premiestnenie do RC rozhodnutím súdu

3

Priemerná dĺžka pobytu detí v centre

3,75 roka

Zabezpečenie vzdelávania detí :
Druh školy

Počet detí

Materská škola Lipová
Špeciálna materská škola
Základná škola v Topoľčanoch :
 Gogoľová
 Lipová
 Škultétyho
 Don Bosca
Špeciálna základná škola Továrnická
Stredné odborné učilište
Odborné učilište
Stredná zdravotná škola Nitra
Stredná pedagogická škola TO
Konzervatórium
Vysoká škola muzických umení

4
0
31
9
9
7
6
12
3
3
2
1
0
1

Počet detí, ktoré
opakovali ročník
0

0
0
0
0
0
0
0
11

Neukončené
štúdium

1

Centrum zabezpečuje školskú dochádzku a prípravu na budúce povolanie takého typu, ktorý vhodne
rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa, je v súlade s jeho plánovanou budúcnosťou. Systematicky
komunikuje so školskými a voľno časovými zariadeniami pri riešení problémov dieťaťa, s triednymi
učiteľmi a výchovnými poradcami, resp. vedením školy pravidelne a operatívne rieši výchovnovzdelávacie problémy detí. Školské zariadenia sú informované o kontaktnej osobe, na ktorú sa môžu
v prípade potreby obrátiť. Vychovávateľ dieťaťa sa zúčastňuje triednych rodičovských združení.

Realizácia dlhodobých sociálno – psychologických programov pre deti :
Sociálno – psychologický program (SPP) je strategický plán realizácie aktivít, metód a techník
s deťmi, ktorý vychádza z monitoringu a diagnostiky detí umiestnených do pobytovej formy centra.
Cieľom SPP je edukácia detí pri určovaní sociálno-patologických javov, spôsob ochrany pred ich
vplyvom, sebapoznanie detí a liečba rodinných a osobných tráum. Program považujeme za vhodnú
formu intervencie, rešpektujúcu cieľovú skupinu z hľadiska veku, mentálnych schopností a potrieb. Je
realizovaný psychológmi centra a jeho témy sa dotýkajú všetkých oblastí života, s ktorými sa deti
stretávajú. SPP sa zúčastňujú deti všetkých vekových skupín s prispôsobením vhodných techník
a metód.
Preventívny program

Téma

Rozvojový program emočnej Terapeutický program
zrelosti :
Telesné a duševné zdravie Sebapoznávanie
Moja identita
– obchodovanie s ľuďmi
Látkové závislosti
Empatia
Biologická rodina

Téma

Nelátkové závislosti

Asertivita

Detský domov

Téma

Sexuálna výchova

Copping (záťažové situácie)

Sebaprijatie

Téma

Násilie

Konflikt

Odpustenie

Téma

Program sa realizoval v pravidelných mesačných intervaloch pre deti od 6 -10 rokov, od 11-15 rokov
a nad 15 rokov. Vybrané témy preventívneho programu boli realizované interne aj externe prizvanými
odborníkmi.
Realizácia sociálno – psychologických programov pre deti externými odborníkmi :
PROGRAM
Domovácky parlament – Škola
mladých lídrov Úsmev ako dar
Domovácky parlament – škola
mladých lídrov Úsmev ako dar
Domovácky parlament Škola
mladých lídrov Úsmev ako dar

Termín
27.- 28.03.2019

Miesto
Bratislava

Vybrané deti
Nikolas, Jenifer

24.- 26. 06.2019

Častá – Papiernička

27.- 29.09.2019

Trnavá Hora pri Žiari
nad Hronom
Letný terapeutický tábor
Ľubietová

Nikolas, Jenifer,
Chiara
Artur, Chiara

14.- 21.07.2019
OZ Plamienok
OZ Plamienok

27.9. - 29.9.2019
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Podkylava

Patrik, Dávid

Danka s babkou

Rozvoj talentu a podpora záujmov detí :
Rozvoj talentu detí je jedným zo základných pilierov podpory dieťaťa a možností uplatnenia
v dospelosti. Talent dieťaťa môže byť nástrojom na zamestnanie sa alebo môže poskytnúť dieťaťu
šancu na integráciu do životnej komunity pri vytváraní a upevňovaní priateľských a partnerských
vzťahov. Vzhľadom k nízkemu veku detí a potrebe financovania súkromne ponúkaných aktivít
využívame krúžky ponúkané školami, ktoré deti navštevujú. Po vyučovaní sa tak môžu venovať
svojim záujmom v počítačovom, speváckom, športovom a tanečnom krúžku.
Ďalšie organizácie poskytujúce podporu talentovaných detí:
Umelecká škola, krúžok
Citrónová
Narcisová
rodina
Rodina
Základná umelecká škola – odbor tanec
Tiffany
0
Vaneska
Futbalový klub Malé Bedzany
Gašpar,
0
Juraj
Tanečná škola Hip – hopu
0
Artur

Snežienková
rodina
0

Muškátová
rodina
0

Marek

Patrik

Damir
Danka

0

Šírenie dobrého mena na slovenských a zahraničných podujatiach pre deti :
Podujatie

Termín

Miesto konania

Počet detí

29. Športové hry– ľahká
atletika Štúrovo – krajské kolo

15.5.2019

Nové Zámky

Najmilší koncert roka Úsmev
ako dar
11. literárno- výtvarná súťaž
Farebný svet – Coloriskeri luma

5.5.2019

Divadlo K. Spišáka v Nitre

Deniska, Marek,
Gašpar, Patrik,
Dávid
Terezka

29.5.2019

Národné osvetové centrum,
Bratislava

Celoslovenské športové hry
Medzinárodné športové hry
v Maďarsku
Kamaráti v Čechách – kultúra
dvoch krajín

10.-11.6.2019
11.-13.7.2019

Čilistov
Maďarsko

28.6.-1.7.2019

Detský domov Lichnov
u Krnova

Majka,
Domimika, Patrik
Gašpar, Patrik,
Dávid
Katrin
Artur, Chiara

Realizácia inkluzívných aktivít a integračných aktivít :
Aktivity :

Rodina

Poznanie rómskej kultúry – zvyky a tradície
Za poznaním zvykov a tradícií Slovenska
Ochrana zvierat – návštevy v zvieracom útulku v PE a TO
Úcta k starším a chorým občanom – návštevy v DD Komfort
Ochrana životného prostredia – zber a separácia, čistenie prírody,
poznanie zvierat a vtákov v prírode

x
Snežienková rodina
Muškátová rodina
Citrónová rodina
Narcisová rodina
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Každý človek je formovaný prostredím, z ktorého pochádza. Deti majú množstvo identít, ktoré sa na
seba postupne vrstvia. Ak tieto identity nevidíme, nevnímame deti v ich komplexnosti. Vyňatie
dieťaťa z jeho rodiny a príchod do detského domova môže byť pre neho kultúrnym šokom ako
presťahovanie sa do inej krajiny. Zamestnanci nemusia byť dostatočne citliví na rôznorodosť detí,
ktoré sú im zverené (sociálne prostredie, kultúra rodiny, etnicita, národnostná menšina a p.). Samotné
deti majú ambivalentný vzťah k rodičom, svoj pôvod, za to, za farbu pleti – v realite sa to prejavuje
tak, že chcú mať vedúce postavenie vo vzťahu, sú kritickí, nevedia sa prispôsobiť, nevedia odpustiť
chybu, nemajú vôľové vlastnosti, vytrvalosť riešiť ťažkosti.

Spoločné aktivity detí a zamestnancov samostatnej usporiadanej skupiny (rodiny) :
Okrem individuálneho rozvoja talentovaných detí venujeme veľa priestoru na efektívne využitie
voľného času, čo vedie deti k zdravému spôsobu života, rozvíja ich vôľové a charakterové vlastnosti,
podporuje ich zdravé sebavedomie a pomáha v integrácii do spoločnosti spolužiakov, priateľov
a následne v dospelosti do životnej komunity. Vychovávatelia plánujú aktivity tak, aby sa ich
zúčastňovali v čo najväčšom počte spoločne s deťmi a tak si deti a ich opatrovatelia vytvárajú
spoločné zážitky, na ktoré môžu deti spomínať a vracať sa.
Mesiac
Rodina

Citrónová skupina

Narcisová skupina

1.
2.

Sankovačka
Fašiangy

Sánkovačka
Fašiangové slávnosti

3.

Tibečské múzeum

Tribečské múzeum

4.

Plaváreň
Najmilší koncert
Výlet na
Sulovský hrad
Výlet na Ranč pod
Babicou
Kúpalisko

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spolu
v EUR

Muškátová skupina

Plaváreň
Najmilší koncert
Opekačka

Snežienková
skupina
Kino
Fašiangové slávnosti
Korčuľovanie
Plaváreň
Muzikál PAT a MAT
Plaváreň
Najmilší koncert
Výlet do BA

Dinopark BA

Kúpalisko

Kúpalisko

Športové súťaže

Kúpalisko

Kúpalisko

Kúpalisko
Plaváreň

Športové súťaže
Hvezdáreň

Kino
Halowen
Mikuláš
Vianoce

Kino
Plaváreň
Mikuláš
Vianoce

Kúpalisko
Výlet na Oponický
hrad
Návšteva galérie
Hellowen
Mikuláš
Vianoce

200

200

Kúpalisko
Výlet na Oponický
hrad
Kino
Korčuľovanie
Mikuláš
Písanie listov
Ježiškovi na Vianoce
200
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Kino
Fašiangové slávnosti
Výlet do prírody
Kino
Výlet BA

200

Realizácia rekreačnej činnosti a letných táborových pobytov :
Počas letných prázdnin deti sa deti zúčastňujú rekreačných pobytov a letných táborových pobytov,
ktoré organizujú skúsené organizácie pre deti z centier. Cieľom týchto pobytov je zlepšenie zdravia,
spoznanie nových priateľov, získanie nových pozitívnych zážitkov, sebapoznanie v náročných
pripravených aktivitách, zábava a uvoľnenie. Deti na tieto pobyty chodia veľmi rady a zamestnanci
môžu čerpať zaslúženú dovolenku.
Organizátor

Termín

Miesto

Počet detí

Letný tábor Fantázia
Ján Herák
Letný tábor Minibodka
Milan Daniel
DeD LANDIA – Ústredie
PSVaR
Zimný tábor Minibodka
Milan Daniel

od 03.07.2019
do 17.07.2019
od 01.07.2019
do 14.07.2019
od 11.08.2019
do 16.08.2019
od 20.12.2019
do 28.12.2019

ŠRZ Drienok, s.r.o., Na 10
Drienok 460, 038 21 Mošovce
Šaľa
10
Račkova dolina – Orešnica

5

Šaľa

10

Spolupráca s odbornou verejnosťou pri poskytovaní a starostlivosti o deti :
Úzka spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave mladých dospelých
na proces osamostatňovania sa odchovancov z detských domovov a odborníkmi v práci s mladými
dospelými
Spolupráca so zástupcami Mestskej polície v Topoľčanoch v oblasti prevencie šikanovania
a trestnoprávnej zodpovednosti maloletých detí
Spolupráca s odborným lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia v oblasti
Spolupráca s obecnými úradmi
Prezentácia zamestnancov na poradách a metodických stretnutiach zamestnancov centier
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ŠTVRTÝ DLHODOBÝ CIEĽ :
„Pomáhame rodičom v spolupráci s orgánmi štátu, obcami, organizáciami a jednotlivcami,
ktorí sa z rôznych dôvodov nevedeli, nechceli alebo sa nemohli riadne starať o svoje deti
tak, aby opäť nadobudli podmienky potrebné pre návrat dieťaťa do domáceho prostredia
po dočasnom umiestnení do centra“
Dieťa je umiestnené do centra vo vzdialenosti najviac 50 km od svojej pôvodnej rodiny, ak je to
v jeho najlepšom záujme. Pre udržiavanie a podporu kontaktov s príbuznými a blízkymi osobami
dieťaťa, detský domov v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
zabezpečujú umiestnenie dieťaťa , čo najbližšie k pôvodnému prostrediu, z ktorého bolo dieťa vyňaté
Centrum na základe informácií z SPODaSK a na základe šetrení v rodine dieťaťa umožňuje návštevy
dieťaťa v prirodzenom prostredí a telefonický a písomný kontakt s príbuznými a blízkymi osobami.
Dieťa je po príchode do centra informované o možnosti kontaktu s príbuznými a blízkymi osobami.
Dôvodom na obmedzenie kontaktu dieťaťa s príbuznými a blízkymi osobami môže byť len negatívny
vplyv týchto kontaktov na dieťa, ktorý musí byť zdokumentovaný vo vyhodnoteniach kontaktov
dieťaťa s príbuznými a blízkymi osobami. Centrum vytvára podmienky na prácu s biologickou
rodinou dieťaťa a jej rôznych foriem(pobytová forma), aktívne prizýva rodinu a blízke osoby dieťaťa
k prípadovým konferenciám a plánovaniu.
Kraj

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Nitra

Zlaté Moravce
Topoľčany
Nové Zámky
Nitra
Vráble
Šaľa
Levice
Partizánske
Bánovce nad Bebravou
Trnava
Hlohovec

Trenčín
Trnava
SPOLU

Vzdialenosť ÚP od Počet detí
centra
41,5
1
0
12
72
12
34
4
52
1
68
4
71
9
25
5
20
1
57
1
38
2
52

Rozdelenie detí podľa typu súdneho rozhodnutia :
Typ rozhodnutia

Počet detí

Neodkladné opatrenie
Nariadenie ústavnej starostlivosti
Výchovné opatrenie

1
27
0

MD

2

Spolu

52

Príprava a realizácia prípadových konferencií
Počet uskutočnených prípadových konferencií
Počet uskutočnených stretnutí rodinného kruhu

26
2
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5. ROZPOČET 2019
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
a) Bežné výdavky vlastné
b) Kapitálové výdavky
c) Bežné výdavky národné projekty
Bežné výdavky vlastné
e) Mzdy
f) Odvody
g) Samo-hospodárenie samostatných skupín
h) Tovary a služby
i) Transfery - vreckové, osamostatňovanie, PN
Elektrika – plyn
Voda
Poštovné
Cestovné náhrady
Telefón
Interiérové vybavenie
Prevádzkové stroje
Reprezentačné účely
PHM
Údržba motorových vozidiel
Poistné motorových vozidiel
Údržba strojov, interiéru + budov
Údržba budov
Školenie-kurzy
Náhrady lekárske prehliadky
Všeobecné služby
Služby CO
Nájomné
Služby – intervencie pre deti
Osobný údaj
Služby BOZP
Stravovanie zamestnancov
Sociálny fond
Poistenie
Revízie
Program OEKH
Tábory detí
Daň za smeti
Poplatky banke
Papier + kancelárske potreby
Kancelárske potreby
Drobný materiál
Tonery - drobný materiál
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568 921,00
917 026,83
784 464,99
42 983,46
89 578,38
784 464,99
451 494,00
163 635,40
60 922,17
95 980,29
12 433,13
13 133,00
4 097,00
813,38
1 245,80
2 468,69
2 011,28
3 504,41
100,00
3 585,67
2 953,26
839,10
879,60
13 616,67
3 647,04
464,00
2 618,73
500,00
985,05
387,00
504,00
720,00
11 600,29
4 740,79
1 313,05
2 630,71
4 207,07
6 496,00
1 255,45
21,80
208,20
500,00
3 052,19
881,06
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