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1. Základné identifikačné údaje
Názov organizácie:

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Adresa:
IČO:
Štatutárny zástupca/ riaditeľ:
Kontakt:

Ul. Š. Závodníka č.494/24 971 01 Prievidza
34057773
Mgr. Tomáš Smatana
046 5420037, 0905 645333

Počet zamestnancov k 31.12.2020:
55
Schválená kapacita k 31.12.2020:
55
Počet detí a mladých dospelých k 31.12.2020: 54
Pracoviská zariadenia:
Prievidza: 2 rodinné domy, 3 byty,
2 ambulancie
Handlová: kmeňová budova
Profesionálne náhradné rodiny
Počet skupín/kapacita:
1 špecializovaná samostatná skupina/ 7 detí
3 samostatné skupiny/ 24 detí
1 skupina pre mladých dospelých/ 8
Profesionálne náhradné rodiny:
8/16

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslaním Centra pre deti a rodiny Prievidza je dočasne nahradiť dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné prostredie v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem, tak aby
bolo v jeho najlepšom záujme.
Základným koncepčným a plánovacím dokumentom je dokument Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny je „ Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 -2020 a Plán transformácie a deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti“.

Vízia organizácie:
Prostredníctvom vybraných pobytových opatrení zabezpečiť dieťaťu dočasné bezpečné prostredie pre
jeho všestranný vývoj.
Prostredníctvom poskytovania odbornej intervencie zamestnancov CDR ambulantnou a terénnou
formou eliminovať riziko vyňatia dieťaťa z jeho prirodzeného prostredia a poskytnúť rodine
efektívnu pomoc pri zvládaní krízových životných situácií.
Prostredníctvom systematickej prípravy a vzdelávania mladých dospelých zabezpečiť ich úspešný
prechod do samostatného života.

Stratégia organizácie:
Podpora profesijného rozvoja zamestnancov CDR.
Efektívne využívanie personálnych kapacít CDR.
Podpora tímovej práce na všetkých úrovniach riadenia CDR.
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Strednodobý výhľad organizácie:
Dlhodobé ciele:
Vyplývajú z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 -2020 a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti.
1. Participovať v rámci I.R.O.P. na príprave a realizácii výstavby dvoch rodinných domov
v Handlovej a v Opatovciach nad Nitrou
2. Vytvoriť podmienky pre skupiny na dobrovoľné pobyty pre rodiny podľa potreby regiónu
v priestoroch budovy pracoviska v Handlovej a vytvorenie podmienok na výkon opatrení
SPODaSK ambulantnou a terénnou formou práce s rodinou. Cieľ je možné realizovať po
odsťahovaní dvoch samostatných skupín do rodinných domov.
3. Realizovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.
4. Realizovať ciele a úlohy Programu Centra pre deti a rodiny Prievidza.
Krátkodobé ciele v roku 2020:
1. Realizovať ciele a úlohy Programu Centra pre deti a rodiny Prievidza.
2. Pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov formou vnútorného systému vzdelávania v zmysle
Plánu profesijného rozvoja a Plánu vzdelávania a formou účasti na externom vzdelávaní.
3. Personálne doplnenie zamestnancov na výkon ambulantnej a terénnej práce.
4. Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania po upravení rozpočtu a projektovej
dokumentácie investičnej akcie: Rekonštrukcia RD – bezbariérový vstup a strecha rodinného
domu na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi
5. Aktívne sa podieľať na realizácií dvoch rodinných domov v Handlovej a v Opatovciach nad
Nitrou v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ( I.R.O.P.).
6. Realizovať úspešný projekt „ Detská radosť v sedle“.
7. Zapojiť sa do projektov organizovaných inými subjektmi za účelom pokračovania
skvalitňovania životných podmienok detí a mladých dospelých umiestnených v zariadení
a podpory ich osobnostného rastu.
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3. Odpočet splnených úloh v rámci stanovených cieľov na rok 2020
Cieľ

Termín
splnenia
Program Centra pre deti a rodiny Prievidza – Rok 2020
realizácia cieľov a úloh
a dlhodobo
Vzdelávanie zamestnancov formou vnútorného Rok 2020
systému
vzdelávania
v zmysle
Plánu
profesijného rozvoja a Plánu vzdelávania
Personálne doplnenie zamestnancov na výkon Rok 2020
ambulantnej a terénnej práce.
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania po Rok 2020
upravení rozpočtu a projektovej dokumentácie
investičnej akcie: Rekonštrukcia RD –
bezbariérový vstup a strecha rodinného domu na
Ul. Š. Závodníka v Prievidzi
Rekonštrukcia RD na Ul. Š. Závodníka Rok 2020
v Prievidzi: bezbariérový vstup a rekonštrukcia
strechy

Zapojiť sa do projektov organizovaných inými Rok 2020
subjektmi
za
účelom
pokračovania
skvalitňovania životných podmienok detí
a mladých dospelých umiestnených v zariadení.
Prostredníctvom projektu získať osobné auto
pre potreby CDR.
Realizácia výstavby 2 rodinných domov Rok 2020
v Handlovej a v Opatovciach nad Nitrou

Realizovať úspešný projekt „ Detská radosť Rok 2020
v sedle“
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Stav k 31.12.2020
Ciele a úlohy sú priebežne
plnené.
Úloha
splnená
čiastočne
z dôvodu pandemickej situácie
v súvislosti s Covid-19.
Úloha splnená čiastočne – v roku
2020 nebol ustálený počet
sociálnych
pracovníkov
a psychológov.
Úloha splnená.

V roku 2020 bola čiastočná
rekonštrukcia
zrealizovaná
v sume 56 296,56 Eur. Stavba
k 31.12.2020 bola odovzdaná,
ale zatiaľ nesplnila podmienky na
užívanie.
Úlohy splnené.

Úloha je naďalej v štádiu
realizácie.
Výstavba RD v Handlovej sa
začala odovzdaním staveniska
dňa 18.11.2020.
Úloha bola splnená.

4. Koncepčná činnosť
Organizačná štruktúra organizácie:
Organizačná schéma k 1.1.2020

V priebehu roka 2020 boli zrealizované zmeny v organizačnej štruktúre organizácie ku dňu 1.4.2020
- zníženie počtu profesionálne náhradných rodín na 9 a k 1.11.2020 – zníženie počtu profesionálne
náhradných rodín na 8.
Organizačná schéma k 1.11.2020
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Priestorové podmienky:
Pracovisko Ul. Š. Závodníka č. 494/24 Prievidza
Na uvedenej adrese je oficiálne sídlo Centra pre deti a rodiny Prievidza. V dvojpodlažnom rodinnom
dome je umiestnená špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným
postihnutím. Starostlivosť je poskytovaná formou ošetrovateľského procesu. Starostlivosť o deti
zabezpečujú sestry v počte 6, 1 opatrovateľka a 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou.
Pre potreby špecializovanej samostatnej skupiny slúžia priestory prvého podlažia: 2 spálne, herňa,
sociálne zariadenie – kúpeľňa a WC, kuchyňa, chodba. Na druhom podlaží rodinného domu je
zriadená kancelária pre koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti a pomocného vychovávateľa
s ekonomickou agendou.
V auguste 2020 sa začala rekonštrukcia rodinného domu. Deti a zamestnanci špecializovanej
samostatnej skupiny sa presťahovali dočasne do rodinného domu na Ul. Koncová v Prievidzi.
Stavebné práce v roku 2020 boli zamerané na bezbariérový vstup do budovy, rekonštrukciu strechy
a podkrovia, v ktorom vznikli 3 miestnosti – kancelária, miestnosť pre sestry a miestnosť, ktorá bude
slúžiť pre terapie Snoezelen, sociálne zariadenie a nové schodište. Ku koncu roka 2020 však budova
nebola ešte odovzdaná do užívania.
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Areál rodinného domu je účelne zariadený a prispôsobený pre potreby aktivít s deťmi v oblasti
rekreačnej a záujmovej. Ide o trávnatú časť, na ktorej je umiestnený drevený domček, šmýkačka,
pieskovisko, hojdačky, kolotoč, trampolína a pocitový chodník zrealizovaný v minulom období
formou projektu. V areáli sú aj oddychové priestory s lavičkami.

Pracovisko Ul. Koncová č. 36 Prievidza
Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín ( ďalej len CPPR). Rodinný dom je primárne
pracoviskom riaditeľa Centra pre deti a rodiny Prievidza, sociálneho pracovníka a odborných
zamestnancov psychológa a špeciálneho pedagóga.
Rodinný dom je členený na dve podlažia o celkovej rozlohe 108,56 m2.
Priestory prvého podlažia slúžia pre kanceláriu riaditeľa, kanceláriu sociálneho pracovníka
a špeciálneho pedagóga, kúpeľňu, chodbu, vrátane kotolne a garáže.
V priestoroch druhého podlažia sa nachádza kancelária psychológa, 2 detské izby ( herňa), kuchyňa
s jedálenským kútom pre max 6 osôb, chodba, kúpeľňa, WC. Do herne bol ku koncu roka 2020
zakúpený nový nábytok, ktorý bude rozložený po odchode. Od augusta 2020 slúžili tieto priestory
pre potreby špecializovanej samostatnej skupiny, ktorá sa do nich dočasne presťahovala z dôvodu
rekonštrukcie rodinného domu na Ul. Š. Závodníka.
Priestory rodinného domu (CPPR) sa využívajú na stretnutia s profesionálnymi náhradnými rodičmi
a deťmi, ktoré majú v starostlivosti na základe dohody o poskytovaní starostlivosti dieťaťu v
profesionálnej náhradnej rodine. V priestoroch sa uskutočňujú aj návštevy biologických rodičov
s deťmi, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Priestory slúžia aj na
stretnutia / interakcie so žiadateľmi, ktorí dostanú súhlas so zoznámením a nadviazaním kontaktu
s dieťaťom vedenom v zozname detí vhodných na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti
a to formou pestúnskej starostlivosti alebo formou osvojenia.
V areáli rodinného domu sa nachádza záhradný domček, slúžiaci na odloženie sezónnych vecí pre
deti, ako sú hojdačky a pieskovisko. Ku koncu roka boli zakúpené do areálu rodinného domu
trampolína, hojdačka a záhradný detský domček, ktoré budú postavené v priebehu jarného obdobia
2021.
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Pracovisko Ul. 29.augusta č.61 Handlová
Kmeňová budova zrekonštruovaná v rokoch 2000- 2003 s bytovými priestormi pre 3 samostatné
skupiny a administratívu.
V budove má každá samostatná skupina svoje bytové priestory pozostávajúce z kuchyne s komorou,
obývacej izby, detských izieb, haly, sociálneho zariadenia, skladových priestorov a miestnosti pre
vychovávateľov. Dve samostatné skupiny majú spoločný vonkajší vchod a zvlášť vstup do svojich
bytových priestorov zo spoločného schodiska. Jedna samostatná skupina má oddelený vchod do
bytových priestorov.
Časť priestorov budovy s vlastným vchodom slúži pre administratívu, konkrétne kancelárie vedúceho
úseku starostlivosti o dieťa, sociálneho pracovníka a špeciálneho pedagóga, psychológa a dvoch
pomocných vychovávateľov s ekonomickou agendou. V tejto časti je aj spoločenská miestnosť,
v ktorej sa realizujú pracovné porady pracoviska, stretnutia s deťmi, stretnutia s rodičmi, vzdelávacie
aktivity. Miestnosť podľa potreby slúži aj pre zamestnancov ambulancií vykonávajúcich ambulantnú
a terénnu prácu.
V priebehu roka bola zriadená a vybavená terapeutická miestnosť pre psychológa na realizáciu
terapie hrou pre deti umiestnené v CDR.
Areál budovy pozostáva z prístupovej asfaltovej cesty, trávnatej plochy (súčasťou sú ovocné stromy,
okrasné kry a dreviny), detského ihriska ( preliezky, pieskovisko, tabuľa, kolotoč, šmýkačka),
športového ihriska s podmienkami na futbal, volejbal, basketbal, hokej. V areáli sú oddychové zóny
vo forme altánku s posedením, záhradné ohnisko a lavičky. V časti areálu sú dve prefabrikované
garáže slúžiace pre služobné auto a skladové priestory. V priebehu roka boli priestory a oddychové
zóny pre deti rozšírené o nové hojdačky, preliezky, závesné hojdačky. Upravené bolo okolie altánku,
zriadením kvetinovej záhradky a dosadením kríkov drobného ovocia - ríbezlí. Ku koncu roka boli
zakúpené do areálu trampolína, bazén, ktoré budú do areálu umiestnené priebežne v roku 2021.
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Pracovisko Ul. Dúbravská č.8/20,21 Prievidza
Pracovisko sa nachádza na sídlisku Necpaly a pozostáva z dvoch susediacich samostatných bytov.
Samostatná skupina pre mladých dospelých je umiestnená v 4-izbovom kompletne zariadenom byte
s kapacitou 8 mladých dospelých.

Ekonomický úsek Centra pre deti a rodiny Prievidza využíva pre svoju prácu priestory 2-izbového
bytu. V rámci bytu je vyhradený priestor aj pre sociálneho pracovníka pre mladých dospelých
umiestnených v byte.
Byt pre mladých dospelých, Ul. M.Rázusa, Prievidza
V roku 2020 bol zakúpený dvojizbový byt v rámci IROP v sume 68 140,00 Eur, ktorý bude slúžiť
pre mladých dospelých. V danom roku sa mladí dospelí podieľali na jeho upratovaní a zariaďovaní,
aby ho v roku 2021 mohli aj osobne užívať.

Pracovisko Ul. G. Švéniho 3H, Prievidza
Pracovisko slúži na výkon opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou, ktoré Centrum pre
deti a rodiny Prievidza vykonáva v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti III. Na účely vykonávania ambulantných a terénnych opatrení slúžia prenajaté nebytové
priestory v budove v centre mesta Prievidza na II. nadzemnom podlaží pozostávajúce z dvoch
samostatných kancelárií. Vytvorené pracovné pozície v zložení 4 sociálni pracovníci a 2
psychológovia v roku 2020 neboli plne obsadené. V priebehu roka sa odborný tím kreoval a ku koncu
roka pozostával zo štyroch sociálnych pracovníkov bez obsadenosti pracovnej pozície psychológa.
10

V roku 2020 Centrum prijalo 30 odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK na vykonávanie opatrení
ambulantnou a terénnou formou. V priebehu roka boli vykonávané 2 ambulantné výchovné opatrenia
na základe rozhodnutia súdu, ktoré boli v roku 2020 aj ukončené, pričom v jednom prípade bol
splnený účel. Z celkového počtu realizovaných opatrení v roku 2020 na základe odporúčaní
zaslaných orgánom SPODaSK bolo 31 prípadov ukončených. V 23 prípadoch bol cieľ splnený a v 8
prípadoch nedošlo k naplneniu cieľa. Výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou predstavoval
779 hodín priameho výkonu s klientom.
V sledovanom období k najviac zastúpeným druhom podprogramov patrili:
- podprogram zameraný na vykonávanie odborných metód práce na podporu riešenia
výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch,
- podprogram zameraný na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručnosti,
- podprogram zameraný na vykonávanie opatrení poskytovania alebo zabezpečenia poskytnutia
sociálneho poradenstva a vykonávania alebo zabezpečenia vykonávania opatrení na
uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov.
V rámci vykonávaných opatrení odborný tím okrem Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
úzko spolupracoval so školskými zariadeniami, odbornými ambulanciami a ďalšími subjektmi.

5. Koordinačná a riadiaca činnosť
Koordinačná a riadiaca činnosť bola realizovaná na jednotlivých úrovniach riadenia v zmysle
interných noriem a smerníc so zameraním na plnenie úloh a zabezpečenia kvalitného fungovania
chodu zariadenia. V zariadení sa uplatňuje kompetenčný model, z ktorého vyplývajú povinnosti
a kompetencie každého zamestnanca v zmysle jeho pracovnej náplne a pracovných povinností.
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Rozvoj zamestnancov:
Rozvoj zamestnancov bol v roku 2020 realizovaný prostredníctvom plánov vzdelávania s cieľom
podpory osobnostného rastu jednotlivých skupín zamestnancov:
- Plán profesijného rozvoja na obdobie rokov 2020 – 2023 ( pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci)
- Plán vzdelávania na rok 2020 ( pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ostatní
zamestnanci CDR)
Okrem plánovaných vzdelávacích aktivít v rámci zariadenia mali zamestnanci možnosť zvyšovať
svoju kvalifikáciu, odbornosť a rozširovať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom účasti na
seminároch, školeniach a konferenciách.

6. Kontrolná činnosť
Vnútorná kontrolná činnosť v zariadení bola realizovaná v zmysle interných smerníc a vnútorného
kontrolného systému. Na kontrolnej činnosti sa podieľali zamestnanci: riaditeľ, vedúci ekonomického
úseku, vedúci úseku starostlivosti o dieťa, sociálny pracovník. Kontrolnú činnosť pre oblasť BOZP
a PO vykonávala odborne spôsobilá osoba na základe zmluvy.
Kontrolná činnosť bola zameraná na jednotlivých stupňoch riadenia na dodržiavanie vnútorných
interných noriem a smerníc, všeobecne záväzných pravidiel, dodržiavanie pracovnej náplne a plnenia
pracovných povinnosti, účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, dodržiavanie zásad
BOZP a PO.
Externé kontroly v roku 2020 vykonané v Centre pre deti a rodiny Prievidza:
- zo strany Krajskej prokuratúry Trenčín boli vykonané kontroly v počte 2 a to na pracovisku
v Prievidzi a v Handlovej
Externé kontroly boli uzavreté bez nedostatkov.

7. Metodická činnosť
Samostatné skupiny
V zariadení sú deti umiestnené v samostatných skupinách a ich chod zabezpečujú zamestnanci
priameho kontaktu konkrétnej skupiny s podporou odborného tímu zostaveného zo psychológa,
špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, vedúceho úseku starostlivosti o dieťa.
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím v počte 1:
starostlivosť deťom poskytujú zamestnanci priameho kontaktu, t.j. 6 sestier, 1 opatrovateľka a 1
pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou.
Samostatné skupiny v počte 3:
Starostlivosť deťom umiestneným v každej skupine zabezpečujú zamestnanci priameho kontaktu, t.j.
3 pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia, 2 pomocné vychovávateľky a 1 pomocná
vychovávateľka s ekonomickou agendou.
Chod a činnosť každej samostatnej skupiny je prispôsobená zloženiu detí, ktoré sú v nej umiestnené
a zabezpečuje sa cez plány výchovnej činnosti ( dvojtýždňové cykly) a plány výchovnej práce
s dieťaťom ( v rámci IPROD). V každej samostatnej skupine je hlavným cieľom zamestnancov
vytvárať rodinné podmienky podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho samostatnosť a podporovať
ho v plnej miere v čase jeho odlúčenia od blízkej rodiny.
Samostatná skupina pre mladých dospelých v počte 1:
Mladí dospelí sú umiestnení v byte pre mladých dospelých a k dispozícií majú svojho sociálneho
pracovníka. V prípade potreby majú možnosť požiadať o pomoc aj členov odborného tímu.
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Profesionálne náhradné rodiny
Profesionálne náhradné rodiny v počte 8:
Starostlivosť deťom umiestneným v profesionálnych náhradných rodinách zabezpečujú profesionálni
náhradní rodičia v priestoroch svojich bydlísk ( byty, rodinné domy). Podporu v starostlivosti o deti
im poskytuje Centrum podpory profesionálnych rodín a odborný tím.
Školy a školské zariadenia, ktoré navštevovali deti a mladí dospelí k 31.12.2020
Materská škola:
Základná škola:
Špeciálna základná škola:
Stredná odborná škola s maturitou:
Stredná odborná škola bez maturity:
Odborné učilište/ Praktická škola:
Vysoká škola:

5
13
11
0
2
4/2
2

Záujmová činnosť detí a mladých dospelých
Deti v priebehu roka 2020 pokiaľ to dovoľovala situácia s pandémiou Covid- 19 navštevovali
záujmové krúžky v rámci škôl, ktoré navštevovali a klubov:
Gymnastický krúžok v rámci ZŠ:
3 deti
Angličtina v rámci ZŠ:
1 dieťa
Showdam v rámci ZŠ:
1 dieťa
Florbal
1 dieťa
Klub športovej gymnastiky Handlová:
2 deti
Thajský box
1 mladý dospelý
Základná umelecká škola:
1 mladý dospelý
V rámci pracoviska Handlová sa jednotliví vychovávatelia venovali záujmovým oblastiam formou
špecializovanej záujmovej činnosti:
Turistika a šport
Športová činnosť
Enviromentálna činnosť
Prírodovedná činnosť
Výtvarno – estetická činnosť
Kultúrno – spoločenská činnosť
Zdravotná telesná výchova
Zdravotníctvo a zdravý životný štýl
Pracovno – technická činnosť
Programy a aktivity pre deti a mladých dospelých zrealizované v roku 2020
Tréning sociálnych zručností
Dlhodobý program Centra pre deti a rodiny Prievidza realizovaný odborným tímom so zameraním na
rozvoj sociálnych zručností detí a mladých dospelých v rámci prípravy na osamostatnenie sa.
Program je realizovaný formou 5-dňových pobytov detí od 15 rokov na pracovisku Ul. Koncová
v Prievidzi s obsahovým zameraním na prípravu na samostatný život. V roku 2020 bol zrealizovaný
jeden tréning v termíne od 24.2. do 28.2.2020 pre 6 detí a mladistvých. Nácvik zručností v rámci
osamostatňovania sa bol priebežne realizovaný v skupine pre mladých dospelých a na pracovisku
v Handlovej pod vedením sociálnych pracovníkov a odborného tímu CDR.
Brigádnická činnosť mladistvých a mladých dospelých
Hostinec Dolar Kanianka
1
Pizzeria Slniečko Bánovce nad Bebravou 1
Brigáda – práce v lese
1
Teniska Prievidza
1
Animátor v letnom tábore Očkolandie
2
13

Domovácky parlament – škola mladých lídrov
V priebehu roka zastupoval naše zariadenie v aktivitách Domováckeho parlamentu 1 mladý dospelý.
Tábory a rekreácie v roku 2020
Jarný tábor v Železnom v termíne od 23.2. do 29.2.2020 – 9 detí
Letný tábor v Železnom v termíne od 24.7. do 6.8.2020 v Železnom – 13 detí
Letný tábor SPDDD ÚaD na Duchonke v termíne od 16.8. do 21.8.2020 – 13 detí
Denný tábor – gymnastické sústredenie v Handlovej v termíne od 24.8. do 28.8.2020 – 2 deti

8. Vzdelávanie a supervízia
Jedným z hlavných cieľov zariadenia je aj rozvoj zamestnancov, konkrétne formou vzdelávania
a zabezpečením supervízie pre jednotlivé skupiny zamestnancov.
Finančné prostriedky na vzdelávanie v roku 2020 predstavovali 498,00 Eur.

Plán profesijného rozvoja
V roku 2020 bol pre zariadenie vypracovaný Plán profesijného rozvoja na roky 2020 – 2023 a Plán
vzdelávania na rok 2020, v ktorom sa odrazili aktuálne požiadavky na vzdelávanie zamestnancov
zariadenia. Vzdelávacie aktivity v roku 2020 boli ovplyvnené pandemickou situáciou v súvislosti
s Covid -19.
V rámci profesijného rozvoja a Plánu vzdelávania na rok 2020 boli zrealizované a ukončené
vzdelávania:
Adaptačné vzdelávanie ukončili 2 odborní zamestnanci – psychológovia
Inovačné vzdelávanie:
Vplyv raného detstva na vývin mozgu 1 pedagogický zamestnanec – vychovávateľ
Terapia hrou a filiálna terapia 1 odborný zamestnanec – psychológ
Prevencia syndrómu CAN – 1 odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg
Aktualizačné vzdelávanie:
Motivácia v práci pedagogického zamestnanca v CDR – 10 pedagogických zamestnancov
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti – 1 pedagogický zamestnanec
Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi – 1 pedagogický zamestnanec
V rámci metodickej práce pedagogickí zamestnanci vypracovali interný metodický materiál –
Metodická pomôcka k tvorbe plánov výchovnej práce s dieťaťom v rámci IPROD
Interné vzdelávanie sestier zo ŠSS bolo zabezpečované formou seminárov k témam:
Skríningové vyšetrenia novorodencov a dojčiat
Akútne choroby obličiek u detí
Infekcia močových ciest
Zápalové choroby CNS
Syndróm CAN
Kŕče v detskom veku
Úrazy v detskom veku
Do vzdelávania bolo zapojených 6 sestier a ostatní zamestnanci priameho kontaktu v špecializovanej
samostatnej skupine.
Okrem horeuvedeného vzdelávania sa jednotliví zamestnanci zúčastňovali podľa možností aj
seminárov, odborných prednášok, školení a konferencií, ktoré boli organizované Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR, FRaZDeD, SPDDD Úsmev ako dar a ďalšími vzdelávacími
inštitúciami a subjektmi.
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Vzdelávacia aktivita

Forma

Účasť

Ročná mzdová závierka v Softip HR plus
Špecifické vývinové poruchy učenia
Tímová spolupráca v záujme dieťaťa
Legislatíva
a vzdelávanie
pomocných
vychovávateľov
Správa registratúty
Deti a GROOMING
Ochrana osobných údajov

Školenie
Metodické stretnutie
Odborný seminár
Metodické stretnutie

1 EZ
1 PZ
2 PZ, 1SP
1 PVsEA

Školenie
2 EZ, 3 SP, 1 PZ,
Online vzdelávanie
30 zamestnancov CDR
Školenie
elektronickou Všetci zamestnanci CDR
formou

Konferencia

Účasť

Agenda mladých dospelých

2 SP

Vysvetlivky: PZ- pedagogický zamestnanec, OZ- odborný zamestnanec, PV-pomocný vychovávateľ, PNRprofesionálny náhradný rodič, R- riaditeľ, S- sestra, EZ- ekonomický zamestnanec, PrZ- prevádzkový zamestnanec

Supervízia
V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa na účel zvyšovania profesionality práce v zariadení realizoval
program supervízie.
Cieľ supervízie v roku 2020:
- skvalitňovanie práce zamestnancov a ich zručností,
- profesijný rast a rozvoj vedomostí a spôsobilostí na výkon pracovnej pozície,
- pomoc, aby zamestnanec mal dobrý pocit zo svojej práce, motiváciu, pocit kompetentnosti ju
naďalej vykonávať s cieľom prevencie syndrómu vyhorenia,
- predchádzanie nadmernej psychosociálnej záťaži, podpora sebaistoty a dôvery vo vlastné
schopnosti,
- podpora sebareflexie, sebaúcty, odbornej sebakontroly,
- dobré vzťahy v organizácií a zvýšenie kvality ponúkaných služieb.
V roku 2020 bola realizovaná skupinová supervízia v celkovom počte 47 hodín a individuálna
supervízia v celkovom počte 49 hodín.
Finančné prostriedky na supervíziu v roku 2020 predstavovali 2 741,27 Eur
Supervíziu realizovali 4 externí supervízori: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD
Mgr. Roman Mojš
Mgr. Dana Koníček Žilinčíková
Mgr. Monika Boričová
Cieľovou skupinou boli zamestnanci:
- pedagogickí zamestnanci
- pomocné vychovávateľky
- pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou
- sestry
- opatrovateľky
- profesionálni náhradní rodičia
- sociálni pracovníci
- odborní zamestnanci
- vedúci úseku starostlivosti
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v počte:
9
6
4
6
1
8
6
5
1

Témy, ktorým bola venovaná pozornosť na supervíznych stretnutiach v roku 2020:
Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s Covid -19 bola supervízia realizovaná vo veľkej
miere formou on-line stretnutí supervízora so zamestnancami. V témach často rezonoval problém
celej spoločnosti t.j. Covid -19, ktorý značne ovplyvnil organizáciu práce v zariadení ako aj
starostlivosť o deti a mladých dospelých umiestnených v zariadení ( v samostatných skupinách,
v profesionálnych náhradných rodinách ).
Skupinová supervízia:
Zvládanie krízy spojenej s Covid -19
Zvládanie krízových situácií a oceňovanie
Nové deti na samostatnej skupine
Prispôsobovanie sa novým situáciam, reakcia na ne a ich prežívanie
Aktuálna situácia riešenia Covid -19 v zariadení
Zvládanie a náročnosť situácií v práci
Proces zvládania zmien a analýzy potrieb z vnútorných a vonkajších zdrojov
Verifikácia zvládania krízových opatrení
Individuálna supervízia:
Suport k tímovej spolupráci a špecifiká podpory profesionálnych náhradných rodín
Verifikácia krízovej intervencie a zvládania napätia z opatrení, manažment kríz a prevencia
syndrómu vyhorenia
Špecifiká postupov tímovej spolupráce v procesoch umiestňovania dieťaťa do rodiny
Individualizácia v prístupe starostlivosti o dieťa a reflexia na jej proces
Spolupráca v tíme
Práca s kazuistikami
Psychohygiena pomáhajúceho profesionála v záťažových obdobiach
Starostlivosť o psychické zdravie
Supervízia aktuálnych stretnutí s deťmi
Rozbor terapeutických stretnutí v rámci terapie hrou, odborné usmernenie, zariadenie terapeutickej
herne.

9. Štatistické údaje za rok 2020
Štatistické údaje sa týkajú detí a mladých dospelých umiestnených v zariadení v roku 2020.
Kapacita zariadenia:
55
Stav detí / mladých dospelých k 31.12.2020:
48/6
Skupiny a zloženie k 31.12.2020:
1 špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím s kapacitou
7 detí:
7 detí
3 samostatné skupiny s kapacitou á 8 detí/ mladí dospelí:
20 detí/ 3 mladí dospelí
1 samostatná skupina pre mladých dospelých s kapacitou 8:
6 mladých dospelých
Profesionálne náhradné rodiny v počte 8:
18 detí
Počet prijatých detí v roku 2020:

17 detí: ústavná starostlivosť:
1
neodkladné opatrenie:
16
výchovné opatrenie:
0
Počet prepustených detí v roku 2020:
8 detí: biologická rodina:
pestúnska starostlivosť:
predosvojiteľská starostlivosť:
Počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v zariadení v roku 2020:
Priemerná dĺžka pobytu v zariadení k 31.12.2020: 4,77 roka
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3
2
1

10. Rozpočet organizácie
Výdavky na prevádzku zariadenia v roku 2020 v tabuľke:

Program

Zdroj

Rozpočtová
skladba

Rozpočet
schválený

Upravený
rozpočet

Skutočnosť k
31.12.2020

Názov účtu

a

b

c

d

e

f

g

07C0502

111

610

631 458,00

747 674,00

747 674,00

07C0502

111

620

220 695,00

267 302,70

267 302,70 Poistné a príspevok do poisťovní

07C0502

111

630

156 677,00

192 418,53

192 418,53 Tovary a služby

07C0502

72

630

0,00

577,14

577,14 Tovary a služby

07C0502

111

640

41 491,00

54 021,61

07C0502

111

700

07C0502

131I

700

0,00

116 275,36

07C0502

131J

700

0,00

30 744,74

1 050 321,00

1 427 014,07

111

630

0,00

5 853,00

5 853,00 Tovary a služby

0,00

5 853,00

5 853,00 SPOLU VÝDAVKY

07C0502
0EKOH03
0EKOH03

17 999,99

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

54 021,61 Transfery jednotlivcom
17 999,99 Rekonštrukcia a modernizácia budov
Prípravná a proj.dokumentácia, Rekonštr.a
116 275,36
modern.budov
Prípravná a proj.dokumentácia, Rekonštr.a
30 744,74
modern.budov
1 427 014,07 SPOLU VÝDAVKY

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

06G1S02

1AC1

610

48 934,90

48 934,90

06G1S02

1AC1

620

17 185,00

17 185,00 Poistné a príspevok do poisťovní

06G1S02

1AC1

630

8 340,71

06G1S02

1AC1

640

137,28

06G1S02

1AC2

610

8 635,58

8 635,58

06G1S02

1AC2

620

3 032,65

3 032,65 Poistné a príspevok do poisťovní

06G1S02

1AC2

630

1 471,89

1 471,89 Tovary a služby

06G1S02

1AC2

640

24,23

06G1S02

8 340,71 Tovary a služby
137,28 Transfery jednotlivcom
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

24,23 Transfery jednotlivcom

0,00

87 762,24

87 762,24 SPOLU VÝDAVKY

1 050 321,00

1 520 629,31

1 520 629,31 SPOLU VÝDAVKY

Zrealizované kapitálové výdavky za rok 2020:
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11.Projekty a aktivity
V roku 2020 boli zrealizované projekty zamerané na skvalitnenie a obohatenie života detí
umiestnených v CDR:

Detská radosť v sedle koňa
V rámci projektov, ktoré organizuje Tesco vo svojom projekte „ Vy rozhodujete, my pomáhame“
CDR v r. 2019 získalo úspešne 1 300,00 Eur na projekt „ Detská radosť v sedle“, ktorý bol
zrealizovaný v roku 2020. Do projektu boli zapojené deti zo SS Handlová a ŠSS Prievidza a mladí
dospelí CDR. Projekt formou hipoterapie sa realizoval počas letných mesiacov v dvoch strediskách:
Jazdecko – rehabilitačné stredisko Opatovce pri Trenčíne, Jazdecký klub Almus Lipník.

CDR – miesto, kde rád/rada trávim svoj čas
V rámci projektu Nadácie Volkswagen CDR prihlásilo svoj projekt pod názvom „CDR – miesto, kde
rád/rada trávim svoj čas“. Projekt bol úspešný a získali sme v ňom 5 000,00 Eur. Projekt má za úlohu
skvalitniť rekreačné, športové a relaxačné podmienky v areáli, doplniť vybavenia notebookmi
a príslušenstva, doplniť vybavenie terapeutickej miestnosti, doplniť pracovné náradie do dielne
pracoviska Handlová. Náš projekt sa začal realizovať ešte v roku 2020 nákupom trampolín na
cvičenie, bazéna s príslušenstvom, slnečníkov, lehátok, vybavenia terapeutickej miestnosti ( stan,
maliarsky stojan, stôl, stoličky, hračky...). Pokračovanie projektu bude aj v roku 2021 zakúpením
vyvýšených záhonov, notebookov.... Celkovo je cieľom tohto projektu pozitívne nasmerovanie detí,
zmysluplné využitie voľného času, podpora podmienok na výkon vzdelávacích aktivít a skvalitnenie
podmienok na výkon odborných činností v práci s deťmi.
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Vianočná krabica
Mladí dospelí z bytu na Dúbravskej ulici v Prievidzi pripravili v rámci susedských vzťahov vianočné
prekvapenie pre svoju susedu – dôchodkyňu formou Vianočnej krabice.

Náučná záhrada pre deti
Prostredníctvom OZ ČARO pracovisko Handlová získalo v rámci projektov, ktoré organizuje Tesco
vo svojom projekte „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ 800,00 Eur na svoj projekt „ Náučná záhrada
pre deti“, ktorý bude zrealizovaný v roku 2021.

Primárna prevencia rizikového správania
Dlhodobý projekt realizovaný špeciálnym pedagógom pracoviska Handlová podľa vypracovaného
ročného plánu. Cieľom projektu bolo podporovať výchovu k zdraviu a k zdravému životnému štýlu,
uplatňovať primárnu prevenciu rizikového správania, šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie
odlišností, rozvíjať osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa a vychovávať ho k ľudským právam,
zvyšovať povedomie detí a dospelých o globálnych témach. Cieľovou skupinou boli deti a mladí
dospelí umiestnení na pracovisku Handlová. Realizácia projektu prebiehala formou aktualizácie
nástennej tabule, tvorivými a hrovými aktivitami, spoluprácou s inými organizáciami, skupinovými
a individuálnymi preventívnymi aktivitami. Zrealizované boli preventívne aktivity v zmysle plánu na
rok 2020, z ktorých pár uvádzame:
Bezpečný internet
Beseda s príslušníkom MsP Handlová
Beseda na tému šikanovanie a prevencia nežiadúceho správania
Preventívne aktivity zamerané na problematiku pandémie koronavírusu
Preventívna aktivita: Vnútorný poriadok CDR a pravidlá týkajúce sa zákazu fajčenia, energetických
nápojov a užívania drog
Preventívna aktivita: Prevencia užívania návykových látok: sledovanie dokumentu KATKA
s následnou diskusiou
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Zrealizované aktivity v roku 2020:
Organizované aktivity v CDR a mimo v spolupráci s priateľmi:
V roku 2020 sa nám z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s Covid -19 nedarilo realizovať
viaceré tradičné akcie. Deti a mladí dospelí sa nezúčastňovali športových, kultúrnych a iných súťaží.
V rámci uvoľnení protipandemických opatrení sa nám podarili tieto akcie:
Tradičný zimný víkendový pobyt v Tatranskej Lomnici v januári 2020 – zimná lyžovačka
v spolupráci s p. Mariánom Rusom a jeho priateľmi ( 6 detí)
Preventívna aktivita s príslušníkom MsP Prievidza: Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže
Návšteva Mikuláša na pracovisku v Handlovej
Stretnutie s priateľmi a návštevami v areáli pracoviska Handlová: zástupcovia UNIPHARMY,
Nadácie WINGS forever – Navždy krídla, zástupcami akcie DARUJ radosť kamošovi z Topolčian.

Z našich aktivít realizovaných pre deti a mladých dospelých v roku 2020:
Turistické výlety: Repište – Zlatý vrch, Uhrovský hrad a Jankov vŕšok, Temešská skala, Skalka pri
Kremnici, Remata – Bralová skala, Turecká – Krížna- Kráľova studňa – Turecká, Bojnice –
rozhľadňa, Kremnické Bane – Krahule, Vtáčnik, Temeš a okolie, Zimný výstup na Veľký Grič, okolie
Handlovej
Výlety na Rematu, na Jednu studničku, do Lipníka, do Tužiny
Zimná turistika do Valaskej Belej so psíkmi a Prievidzskými trampami
Športové aktivity: futbalové a hokejové miniturnaje, športové popoludnia
Aktivity spojené s problémom Covid -19: šitie rúšok, tvorba plagátov, násteniek na tému „ SME
DOMA“
Vychádzky do okolia, návšteva areálu koní, do lesa
Súťaž vo varení medzi skupinami – príprava obedného menu
Športovo branný pretek + streľba zo vzduchovky v areáli pracoviska Handlová
Deň detí v areáli pracoviska v Handlovej
Varenie gulášu v areáli a posedenia pri ohnisku
Starostlivosť o areál pracoviska Handlová počas celého roka
Návšteva kúpalísk počas letných prázdnin v Turčianskych Tepliciach, na Remate
Športové aktivity v areáli Hutira relax klubu
Vlastná výroba masiek a detský karneval v CDR
Návšteva ZOO Bojnice
Návšteva mini ZOO v Žiari nad Hronom
Vychádzka na Rybiu farmu v Handlovej
Poznávacie kvízy v CDR
Tvorba pozdravov do Senior centra
Tradície v skupinách: oslavy narodenín detí
Tradície sviatkov: Veľká noc, Vianoce – výroba pozdravov, výzdoba skupín, kultúrne programy
Návštevy posilňovne v Prievidzi – mladí dospelí
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Deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách mali záujmové aktivity realizované
individuálne, prostredníctvom svojich profesionálnych náhradných rodičov.
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12. Krátkodobé ciele na rok 2021
1. Realizovať ciele a úlohy Programu Centra pre deti a rodiny Prievidza.
2. Realizovať úlohy v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. a príslušnej vyhlášky tak, ako je to stanovené
v týchto predpisoch a v zmysle zabezpečenia činnosti CDR.
3. Pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov formou vnútorného systému vzdelávania v zmysle
Plánu profesijného rozvoja a Plánu vzdelávania.
4. Zabezpečiť supervíziu pre zamestnancov CDR v zmysle Plánu supervízie na rok 2021.
5. Personálne doplnenie zamestnancov na výkon ambulantnej a terénnej práce.
6. Zúčastňovať sa pravidelne kontrolných dní pri realizácií výstavby dvoch rodinných domov
v Handlovej a v Opatovciach nad Nitrou v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu (I.R.O.P.). v Prípade ukončenia stavby rodinného domu v Handlovej, zabezpečiť
komplexné vybavenie a zariadenie a následný presun jednej samostatnej skupiny do nových
priestorov.
7. V rámci I.R.O.P. prevziať osobné auto pre potreby CDR.
8. Realizovať tréningy sociálnych zručností v rámci dlhodobého programu CDR s cieľom
posilňovania zručností mladých dospelých.
9. Vytvoriť podmienky pre realizáciu multisenzorického prostredia Snoezelen pre deti
špecializovanej samostatnej skupiny.
10. Zrealizovať poslednú fázu projektu z roku 2020 „ CDR – miesto kde rád/rada trávim čas“.
11. Zapojiť sa do projektov organizovaných inými subjektmi za účelom pokračovania skvalitňovania
životných podmienok detí a mladých dospelých umiestnených v zariadení. Prostredníctvom
projektu získať osobné auto pre potreby CDR.

Mgr. Tomáš Smatana
riaditeľ
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