Výročná správa
rok 2020

Mgr. Martina Mandelíková
riaditeľka CDR Dobšiná

Identifikácia organizácie
Názov: Centrum pre deti a rodiny Dobšiná
Adresa: Nová č. 809, 04925 Dobšiná
Počet zamestnancov: 73
Počet klientov: 98 (z toho 6 miest pre dobrovoľný pobyt)
Priestorové usporiadanie: Kmeňová budov, Dobšiná,
2 x rodinný dom, Dobšiná,
2 x rodinný dom, Rožňava,
Dom Hronská, č. 1477, Dobšiná (mladí dospelí)
Prenajatý byt v Rožňave (mladí dospelí).
Počet skupín a zloženie: 7 samostatne usporiadaných skupín,
1 skupina pre mladých dospelých,
8 profesionálnych náhradných rodičov
Meno riaditeľa: Mgr. Martina Mandelíková
Kontakt: tel. č. 0905 489 309
Email: riaditel.dobsina@ded.gov.sk
Vedúca úseku starostlivosti: Mgr. Jarmila Bebjaková
Email: cdrdobsina.vusspecped@gmail.com
Vedúca ekonomicko- prevádzkového úseku: Janka Petruchová
Email: ekonom.dobsina@ded.gov.sk

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Dlhodobé ciele:
Zabezpečovať kvalitnú komplexnú starostlivosť o deti tak, aby boli napĺňané ich potreby so
zreteľom na individuálny prístup ku každému dieťaťu .
Plniť stanovené ciele v pláne sociálnej práce s rodinami a ich deťmi v súlade s legislatívou.
Zabezpečovať starostlivosť o klientov v súlade s programom centra pre deti a rodiny Dobšiná
v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.
Učiť mladých dospelých samostatnosti a zodpovednosti.
Krátkodobé ciele:

Samostatne usporiadané skupiny:
Našim hlavným cieľom bolo nastaviť starostlivosť tak, aby všetky deti psychicky zvládli
sociálnu izoláciu a odluku od svojich blízkych.
Zabezpečiť dištančné vyučovanie a voľnočasové aktivity pre deti s rešpektovaním
protiepidemiologických opatrení.
Podporovať a rozvíjať záujmy detí.
Zvyšovať štandard bývania detí, skrášľovať priestory samostatných skupín.
Zorganizovať 2 ples detí a zamestnancov.
Profesionálne náhradné rodiny (PNR):
Vzdelávaním PNR skvalitňovať starostlivosť o deti.
Podporovať PNR pri zmenách súvisiacich s odchodom detí do NRS a NOS.
Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých:
Naučiť mladých dospelých prebrať zodpovednosť za svoje konanie a svoje postoje.
Zodpovedne pristupovať k dištančnému vzdelávaniu a plneniu si školských povinností.
Rešpektovať nariadenia vlády SR a protipandemické opatrenia.
Dodržiavať zásady zdravej výživy a plnohodnotného stravovania.
Dobrovoľný pobyt pre rodičov s deťmi:
Zmeniť pohľad a postoje rodičov na starostlivosť a výchovu svojich detí.
Rozvinúť rodičovské zručnosti v starostlivosti o svoje deti.
Zlepšiť finančnú gramotnosť rodičov.
Zosúladiť deťom režim dňa v súlade s napĺňaním ich potrieb.
Prevádzkovo technické:
Zrekonštruovať sociálne zariadenia v SUS Nádej.
Vymaľovať priestory niektorých SUS.
Vymeniť podlahy v kancelárii sociálnej pracovníčky a psychologičky v Rožňave.
Zrekonštruovať a zariadiť relaxačno- oddychovú miestnosť pre prácu s deťmi.

ODPOČET SPLNENÝCH ÚLOH
Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach SPODaSK detí na
roky 2016-2020
3.2. Aktívna spolupráca s rodinou a podpora rodiny

3.2.2. Utvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho
rodičmi/príbuznými (ambulantná a pobytová forma).
Termín: priebežne
Zodpovední: ÚPSVaR, CDR, KS
úloha: splnená

3.2.10. Vykonávanie monitoringu premiestňovania detí umiestnených v zariadení SPODaSK
na základe dohody a na základe rozhodnutia súdu do iného zariadenia.
Termín: ¼ ročne a priebežne
Zodpovední: ÚPSVaR, CDR , KS, RS
úloha: splnená

3.2.14. Priebežne sledovať a vyhodnocovať utváranie podmienok na zabezpečenie výkonu
rozhodnutia súdu v profesionálnych náhradných rodinách tak, aby s výnimkou dieťaťa,
ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej
skupine alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb, bolo
každé dieťa do 6 rokov veku zaradené po jeho umiestnení v CDR výlučne do profesionálnej
náhradnej rodiny.
Termín: trvalý
Zodpovední: ÚPSVaR v spolupráci s CDR
úloha: splnená (priebežne plnená)

3.2.15. Spracovať a priebežne aktualizovať databázu:
- profesionálnych náhradných rodičov, ktorí sú zamestnancami zariadení SPODaSK
Termín: priebežne
Zodpovední: ÚPSVaR,CDR, KS, úrady PSVaR
úloha: splnená

3.2.19. Priebežne sledovať a vyhodnocovať priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v CDR podľa
veku a formy zabezpečovania starostlivosti v organizačnej zložke CDR.
Termín: trvalý
Zodpovední: ÚPSVaR v spolupráci s CDR
úloha: splnená

3.2.23. Venovať pozornosť v rámci prijímania zamestnancov priameho kontaktu do zariadení
SPODaSK, v regiónoch s národnostnými menšinami a minoritnými skupinami, znalosť iných
jazykov ako slovenského, za zvýhodňujúce kritérium.
Termín: priebežne
Zodpovední: CDR, KS, RS
úloha: plnená priebežne

3.3. Spolurozhodovanie detí
3.3.1. Utvoriť podmienky na vyjadrovanie názoru detí k otázkam, ktoré sa ich týkajú, na
prezentovanie ich záujmov a zapojenia detí do procesu rozhodovania o aktivitách zariadenia a
možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom zariadenia.
Termín: trvalý
Zodpovední: CDR, KS, RS
úloha: splnená / priebežne plnená

3.4. Rozvoj zručností, odborné vzdelávanie zamestnancov zariadení SPODaSK
3.4.1. Utvoriť podmienky na odborné vzdelávanie zamestnancov zariadení SPODaSK a v
pravidelných intervaloch organizovať pracovné stretnutia tematicky zamerané na odborné
postupy práce s jednotlivými špecifickými problémami, so zameraním na syndróm CAN, deti
ako obete násilia a sexuálneho zneužívania, oblasť sexuality a vzťahov detí, podpora
zodpovedného rodičovstva, sexuálneho správania, s osobitou pozornosťou venovanou
chlapcom a mužom v zariadení SPODaSK, finančná gramotnosť a iné.
Termín: priebežne
Zodpovední: ÚPSVaR v spol. s CDR, úrady PSVaR
úloha: splnená

KONCEPČNÁ ČINNOSŤ
a) organizačné štruktúry
Schéma organizačnej štruktúry je platná a účinná od 1.11.2019
Schválená kapacita CDR: 98 (z toho 6 miest pre dobrovoľný pobyt rodičov s deťmi)
Počet úväzkov: 74
Riaditeľ: 1
Profesionálny náhradný rodič: 8
Sociálny pracovník: 4
Psychológ (z toho NPDEI NS III 1 úväzok): 3 (obsadené 2)
Špeciálny pedagóg (z toho NPDEI NS III 1 úväzok) 1,5 (obsadený 0,5 úväzok)
Vedúca úseku/špeciálny pedagóg 0,5
Ambulantná/terénna forma:
Psychológ: 1
Sociálny pracovník: 5

Zamestnanci priameho kontaktu: 44
Vychovávateľ: 22 (z toho 8 úväzkov vychovávateľ/koordinátor)
Pomocný vychovávateľ: 15
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou: 7
Ekonomickí zamestnanci:4
Prevádzkoví zamestnanci: 2
Zmeny v organizačnej štruktúre v roku 2020 neboli.
Úsek starostlivosti o deti a klientov zahŕňa:





7 samostatne usporiadaných skupín (3 v hlavnej budove a 4 v rodinných domochz toho 2 v Rožňave)
8 profesionálnych náhradných rodín
Samostatná skupina pre mladých dospelých
Skupina § 47ods. 5 – dobrovoľný pobyt rodičov s deťmi

b)priestorové podmienky
Hlavná budova:
 Tri Samostatne usporiadané skupiny (z toho jedna samostatne usporiadaná skupina
má vyčlenené dve miesta na dobrovoľný pobyt detí v centre,
 Priestor pre dobrovoľný pobyt rodičov s deťmi,
 Priestor pre ambulantnú a terénnu formu práce,
 Priestor pre ekonomický úsek, úsek starostlivosti, odborný tím a riaditeľstvo.
Každá samostatne usporiadaná skupina má samostatný vchod, dve sociálne zariadenia,
kuchyňu, obývaciu miestnosť a detské izby.
Každá detská izba je vybavená so sektorovým nábytkom, písacími stolmi a s tromi až
štyrmi lôžkami s možnosťou ubytovania súrodencov spolu. V prípade potreby sú tieto
izby uzamykateľné. Deti majú možnosť si osobné veci uzamknúť v ich skrini.
Sociálne zariadenia sú rozdelené zvlášť pre chlapcov a pre dievčatá, čím je zabezpečená
intimita detí.
Pred vchodom do samostatne usporiadanej skupiny je vytvorený priestor pre stretávanie sa
detí s rodičmi a s blízkymi osobami.
Samostatne usporiadaná skupina Nádej má vyčlenené 2 miesta pre deti na dobrovoľný
pobyt.
Na prízemí je telocvičňa, ktorá je prístupná pre všetky SUS a kde sa nachádzajú aj
stolnotenisové stoly.
Priestor pre dobrovoľný pobyt rodičov s deťmi sa nachádza na prízemí.
Vonkajšie priestory ponúkajú nasledovné možnosti trávenia voľného času detí:
- Altánok s posedením (opekanie, grilovanie, oslavy detí),
- Oddychová zóna,
- Detské ihrisko (hojdačky, šmýkačka, pieskovisko, priestor pre loptové hry, sezónny
bazén).

V hlavnej budove má centrum vytvorené priestory pre stretávanie sa a udržiavanie
kontaktov s rodičmi a blízkymi osobami a detí z profesionálnych náhradných rodín.
Rodinné domy Dobšiná:
1. Všetky priestory rodinného domu sú využívané iba pre potreby samostatne
usporiadanej skupiny Permoník. V rodinnom dome sú zriadené a plne vybavené štyri detské
izby s možnosťou ubytovania súrodencov (troj a štvor lôžkové izby, uzamykateľné v prípade
potreby), obývacia miestnosť s jedálňou, kuchyňa a dve sociálne zariadenia. Deti majú možnosť
si osobné veci uzamknúť v ich skriniach.
Možnosti stretávania sa detí s rodičmi a s blízkymi osobami sú vytvorené v obývacej
miestnosti, prípadne v altánku.
Vonkajšie priestory ponúkajú nasledovné možnosti trávenia voľného času detí:
- Altánok s posedením (opekanie, grilovanie, oslavy detí),
- Záhrada (zatrávnená plocha pre oddych),
- Detské ihrisko (sezónne pieskovisko, sezónny bazén).
2. Všetky priestory rodinného domu sú využívané iba pre potreby samostatne
usporiadanej skupiny Nezábudky. Samostatne usporiadaná skupina má vyčlenené 2 miesta
pre deti na dobrovoľný pobyt.
V rodinnom dome sú zriadené a plne vybavené tri detské izby s možnosťou ubytovania
súrodencov (jedna dvoj a dve štvor lôžkové izby uzamykateľné v prípade potreby), obývacia
miestnosť, kuchyňa a dve sociálne zariadenia. Deti majú možnosť si osobné veci uzamknúť
v ich skriniach.
V suteréne majú deti zriadenú miestnosť pre športovanie a posilňovanie.
Možnosti stretávania sa detí s rodičmi a s blízkymi osobami sú vytvorené vo vstupnej hale
v obývacej miestnosti, prípadne v altánku
Vonkajšie priestory ponúkajú nasledovné možnosti trávenia voľného času detí:
- Altánok s posedením (opekanie, grilovanie, oslavy detí),
- Záhrada (zatrávnená plocha pre oddych a záhradka pre pestovanie zeleniny a kvetov),
- Detské ihrisko (sezónne pieskovisko, sezónny bazén, hojdačka).
Bytové priestory pre mladých dospelých Dobšiná:
Priestory sú rozdelené na chlapčenskú a dievčenskú časť s dvoma samostatnými
vchodmi. Každá časť pozostáva s plne vybavených dvoch izieb, kuchyne a sociálneho
zariadenia.
CDR Dobšiná má od augusta 2016 v prenájme dvojizbový byt v Rožňave pre účely bývania
pre mladých dospelých.
Rodinné domy Rožňava:
1. Všetky priestory rodinného domu sú využívané iba pre potreby samostatne
usporiadanej skupiny Sedmokrásky. Samostatne usporiadaná skupina má vyčlenené 2 miesta
pre deti na dobrovoľný pobyt.
V rodinnom dome sú zriadené a plne vybavené štyri detské izby s možnosťou ubytovania
súrodencov (dve dvoj a dve troj lôžkové izby uzamykateľné v prípade potreby), obývacia
miestnosť, kuchyňa a dve sociálne zariadenia rozdelené zvlášť pre chlapcov a pre dievčatá. Deti
majú možnosť si osobné veci uzamknúť v ich skriniach..
Možnosti stretávania sa detí s rodičmi a s blízkymi osobami sú vytvorené v obývacej
miestnosti, prípadne za domom na terase.

Vonkajšie priestory ponúkajú nasledovné možnosti trávenia voľného času detí:
- Terasa za domom s krbom (opekanie, grilovanie, oslavy detí),
- Záhrada (zatrávnená plocha pre oddych),
- Detské ihrisko (sezónne pieskovisko, sezónny bazén).
2. Priestory rodinného domu sú využívané pre potreby samostatne usporiadanej skupiny
Žabiatka. V suteréne rodinného domu je zriadená kancelária pre sociálnu pracovníčku
a psychológa so samostatným vchodom.
V rodinnom dome sú zriadené a plne vybavené tri detské izby s možnosťou ubytovania
súrodencov (jedna dvoj a dve štvor lôžkové izby uzamykateľné v prípade potreby), obývacia
miestnosť, kuchyňa, jedáleň a dve sociálne zariadenia. Deti majú možnosť si osobné veci
uzamknúť v ich skriniach.
V suteréne majú deti zriadenú dielňu, kde majú možnosť rozložiť si stolnotenisový stôl..
Možnosti stretávania sa detí s rodičmi a s blízkymi osobami sú vytvorené v hale, v obývacej
miestnosti, prípadne na terase.
Vonkajšie priestory ponúkajú nasledovné možnosti trávenia voľného času detí:
- Posedenie (opekanie, grilovanie, oslavy detí),
- Záhrada (zatrávnená plocha pre oddych a skleník na pestovanie zeleniny),
- Detské ihrisko ( sezónny bazén, hojdačka).
V rodinnom dome v kancelárií sociálnej pracovníčky a psychológa má centrum vytvorené
priestory pre stretávanie a udržiavanie kontaktov detí z profesionálnych náhradných rodín
s rodičmi a blízkymi osobami.
CDR Dobšiná má od februára 2019 prenajaté kancelárske priestory v Rožňave pre účely
ambulantnej a terénnej formy práce s rodinami.

KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ

Rozvoj zamestnancov- Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania
a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na
výkon odbornej činnosti.
Profesijný rozvoj prebieha v súlade s § 42 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej
len „ zákon“)
CDR Dobšiná má schválený Plán profesijného rozvoja na obdobie rokov 2020-2024.
CDR Dobšiná každý rok vypracúva ročný plán vzdelávania zamestnancov v súlade
s legislatívou a internými predpismi.
V roku 2020 bolo do plánu vzdelávania zaradených 66 zamestnancov, z toho 22 pedagogických
zamestnancov, 15 pomocných vychovávateľov, 7 pomocných vychovávateľov s ekonomickou
agendou, 8 profesionálnych náhradných rodičov, 5 odborných zamestnancov (z toho 2.

zamestnanci NP DEI III), 8 sociálnych pracovníkov (z toho 5 zamestnancov NP DEI III), 1
asistentka sociálnej práce.

METODICKÁ ČINNOSŤ
Odborný tím centra metodicky usmerňuje a podporuje 7 samostatne usporiadaných skupín, 8
profesionálnych náhradných rodičov, samostatnú skupinu pre mladých dospelých a tiež
skupinu § 47 ods. 5 dobrovoľné pobyty rodičov s deťmi. Vytvára pre jednotlivé skupiny
zamestnancov odborné zázemie pre pomoc, podporu a usmernenie v oblasti výchovy
a vzdelávania dieťaťa, jeho osobnostného a sociálneho rozvoja, identifikácii potrieb
a následnej saturácie, napĺňanie základných práv dieťaťa, a pri poskytovaní rovnakých
príležitostí pre všetky deti. Odbornú pomoc a podporu poskytujú na základe odporúčaní
k práci s deťmi a to písomnou alebo ústnou formou v priebehu osobných stretnutí, na
poradách a pri stretnutiach ohľadom Komplexného posúdenia aktuálnej situácie dieťaťa
a jeho rodiny. Na základe odporúčaní odborného tímu vychovávatelia a PNR pracujú
individuálne s deťmi a odporúčania zapracúvajú do výchovných plánov. S PNR sa stretávajú
počas pravidelných návštev OT v ich rodinách, na poradách a akciách organizovaných
centrom. Poradenstvo a pomoc smerovala najmä k skvalitňovaniu starostlivosti o deti
a k podpore pri spracuvávaní zmien súvisiacich s odchodom detí do NRS. Z dôvodu
predchádzania šírenia nákazlivého ochorenia COVID 19, sme kontakt, podporu realizovali
prostredníctvom telefonických rozhovorov, rôznych videí, stretávaním sa vonku a pod. PNR
nám posielali fotografie detí, natáčali videá s deťmi, písali reporty o tom ako sa majú.
V samostatných skupinách pomáhal odborní tím v rámci možností pri príprave na vyučovanie
a napĺňaní voľného času /pobyty v prírode/. Situácia bola v priebehu celého roka náročná aj
vzhľadom k tomu, že deti prevažnú časť roka nechodili do školy, vychovávatelia
zabezpečovali celé vzdelávanie detí dištančnou formou, s množstvom zadávaných úloh.
Odborný tím pracuje pravidelne aj s mladými dospelými v rámci plánovania budúcnosti,
plánov postupného osamostatňovania sa, preberania zodpovednosti za svoje konanie tak, aby
sa vedeli zaradiť do bežného, i pracovného života. Aktívne sa pracovalo s biologickými
rodinami detí, či už prostredníctvom poradenstva, návštevami v rodinách, udržiavaním
kontaktov detí s rodičmi /telefonické, písomné, osobné stretnutia, pobyty detí v rodine/, ale aj
realizáciou prípadových konferencií, výsledkom čoho sú úspešné sanácie. Práca
s biologickými rodinami v skupine dobrovoľných pobytov a ostatnými príbuznými dieťaťa
bola zameraná na osvojovanie rodičovských zručností.

VZDELÁVANIE, SUPERVÍZIA
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov upravuje zákon č.138/2019
O pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj zamestnancov
v súlade s potrebami Centra pre deti a rodiny, individuálnymi potrebami zamestnancov

a odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti /rozvoj
kompetencií/. Vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii COVID 19 a dodržiavania
opatrení proti šíreniu ochorenia, sa nám nepodarilo naplniť obsah vzdelávania podľa Ročného
plánu vzdelávania vypracovaného na rok 2020. Veľká časť vzdelávania v priebehu roka bola
realizovaná sebavzdelávaním /štúdiom odbornej literatúry/ vychovávateľov, odborného tímu,
ale aj PNR.
Podarilo sa nám zrealizovať:
- Interné vzdelávanie /aktualizačné/ pre PNR dištančnou formou, v mesiaci apríl
a november. Prezentácie na témy: Štádiá ontogenetického vývinu od narodenia do troch
rokov a Štádiá ontogenetického vývinu od troch do šesť rokov, pripravili psychológovia
nášho zariadenia CDR. Spätnou väzbou od PNR bolo vypracovanie otázok v teste týkajúcich
sa tém vzdelávania. - Funkčné vzdelávanie: Vedúca úseku starostlivosti - pokračovanie
funkčného vzdelávania pri MPC.
- Adaptačné vzdelávanie: V rámci adaptačného vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov ukončila vzdelávanie jedna vychovávateľka /júl 2020/ a dve psychologičky
/august 2020/.
Pracovné stretnutia, semináre:
-

Psychológovia sa zúčastnili pracovného stretnutia v Spišskej Novej Vsi /február 2020/,
ktorého nosnou témou bola prednáška na tému Medzištátne osvojenie
Odborného seminára Ako účinne využívať rodinné konferencie - Stretnutia
rodinného kruhu sa zúčastnili sociálne pracovníčky centra /február 2020/
Metodického stretnutia pre pomocných vychovávateľov Košického kraja
realizovaného v Spišskej Novej Vsi, sa zúčastnili dvaja pomocní vychovávatelia
/marec 2020/

Supervízia: Marec: 11. - 12.3. a 20.3.20207.
September: 7.9. a 24.9.2020, Október: 1.10.2020

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
IN Vnútorný kontrolný systém v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 o kontrole v štátnej
správe č. 10/1996
Vychádzame z plánu vnútornej kontroly
Cieľ: získať objektívne informácie o kvalite, úrovni a ďalších výsledkoch práce CDR.

ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ
Počet detí kapacita / skutočný stav: 98/96
Počet prijatých detí v roku 2020: 28
Počet odídených detí z centra celkovo: 29
Počet odídených mladých dospelých: 2
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 3
Počet detí odídených z dôvodu sanácie: 16
Počet detí do NRS / NOS, PS, osvojenie, MŠO: 6
Priemerná dĺžka pobytu v centre: 4,08.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Príjmy organizácie
Upravený rozpočet

Schválený rozpočet
9714
Plnenie príjmov
Úhrady od rodičov:
v tom staré pohľadávky
úhrady za rok 2020
Úhrady dobrovoľné pobyty
Dobropisy
Ostatné príjmy
SPOLU

Splatnosť
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Spolu

Skutočnosť
8864

1978,77
1721,21
881,58
4330,43
121,6
9033,59

Pohľadávky
počet

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020
Supervízia zamestnancov
Vzdelávanie
SPOLU

9033,59

Dĺžnik
1
7000
7001

2035,86 EUR
316,- EUR
2351,86 €

Suma v Eur
1
86
87

774 za prenajatý b
176077,64 úhrady od rod
176851,64

Program
07C0502
0EK0H03
SPOLU
V tom:
610 Mzdy, platy..
620 Poistné a prísp.do
p.
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

Rozpočet výdavkov a plnenie rok 2020 zdroj 111
Schválený
Upravený
1 410 905
1 810 233,84
0
5 924,80
1 410 905
1 816 158,64

v€
Skutočnosť
1 807 636,19
5 924,80
1 813 560,99

826 734

1 054 354

1 054 353,60

288 944
229 840
65 387
0

383 431
302 549,64
75 824
0

383 171,63
301 443,82
74 591,94
0,00

Rozpočet výdavkov NP DEI NS III č. projektu ITM S2014+: 312041T237
Schválený
Upravený
610 Mzdy, platy..
0
82 167,06
620 Poistné a prísp.do
p.
0
29 907,22
630 Tovary a služby
0
10 067,28
640 Bežné transfery
0
499,19
SPOLU
0
122 640,75
Výdavky celkom
1 410 905
1 938 799,39

Skutočnosť
82 167,06
29 907,22
10 067,28
499,19
122 640,75
1 936 201,74

INÉ AKTIVITY CENTRA
Z dôvodu pandemickej situácie, považujeme rok 2020 za veľmi náročný. Napriek
tomu sa nám podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých a podnetných aktivít.
Vydarenou akciou bol Ples detí /február 2020/, v poradí už tretí, ktorý realizujeme
v spolupráci s OZ NiJoRo. V rámci Medzinárodného dňa detí sme pripravili pre deti
športový deň spojený s opekaním, v športovom areáli v Betliari /jún 2020/. V letných
mesiacoch /24.7. - 6.8.2020/ bolo dvadsať detí v tábore v Železnom /CK Best camp/.
V auguste 2020 /23.8. - 28.8./ sa zúčastnili tri deti letného tábora Dedlandia v Račkovej
Doline, ktorý každoročne organizuje FR a Z SR, v spolupráci ÚPSVaR. Na Teplom
Vrchu strávilo týždenný pobyt spojený s kúpaním jedenásť detí /interné zabezpečenie,
3.8. - 9.8.2020/. V novembri - 25.11.2020 sme prijali pozvanie od OZ Milan Štefánik, na
Benefičný koncert „Veľa lásky“. Koncert bol v Košiciach a zúčastnilo sa ho trinásť
detí. Voľný čas deti spolu s vychovávateľmi trávili aktívne, a to turistickými
vychádzkami do okolitej prírody, turistikou v Slovenskom raji, v Zádieli, Plešiveckej
planine, Slavošovskom tuneli atď. Deti sa zapájali do rôznych výtvarných súťaží,
zhotovovaní záložiek, skrášľovali si okolie /vyčistenie záhrady pri kmeňovej budove,
natretie plota, natieranie altánkov v domčekoch, sadenie zeleniny a iné/. Vychovávatelia
s deťmi nacvičovali tance, a piesne. Niektoré skupiny šili rúška, ktoré potom darovali
SČK pri meste Dobšiná. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej akcie pre seniorov „Koľko

lásky sa zmestí do krabice od topánok“ /deti naplnili krabice zhotovenými darčekmi
a pozdravmi a odovzdali ich seniorom/.
Úspechy:
-

-

-

V celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaži „Farebný svet - Môj príbeh“
COLORISKER LUMA 2020, získalo dieťa zo SUS Žabiatka ocenenie v rámci 2.
miesta.
Zapojením sa do súťaže „Nakresli ľudí z fotografií“, ktorú organizovala
Spoločnosť Úsmev ako dar, dostali všetky deti mikulášske balíčky /spoločnosť
Labas/, jedno dieťa zo SUS Rodinka úžasných, získalo 1. miesto a dostalo špeciálneho
Mikuláša.
Na základe oslovenia spoločnosti Samsung /žiadosť o sponzorstvo/ našim
Občianskym združením, sme sponzorsky dostali dva televízne prijímače pre deti na
skupinách Nádej a Rodinky úžasných.

Krátkodobé úlohy /ciele/ na ďalší rok:
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť na profesionálnej úrovni o deti, ktoré sú umiestnené
v samostatne usporiadaných skupinách a v profesionálnych náhradných rodinách.
Prostredníctvom odborných metód dosiahnuť u mladých dospelých samostatnosť a schopnosť
integrácie do spoločnosti alebo lokálnej komunity.
Poskytovať odpornú pomoc a podporu deťom, klientom, vychovávateľom a profesionálnym
náhradným rodičom.
Vytvoriť program pre dobrovoľný pobyt rodičov v centre.
Aktívne a efektívne participovať pri sanácií rodiny.
Poskytnúť kvalitnú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo.
Plniť ciele stanovené v pláne sociálnej práce s rodinou pri ambulantnej a terénnej forme práce
s rodinami.
Poskytovať psychologickú pomoc a podporu klientom v zmysle odporúčaní z úradu práce.
Zrekonštruovať sociálne zariadenia na SUS Športovci a SUS Nezábudky.
Zbúrať hospodársku budovu pri rodinnom dome na Záhradnej ulici a zväčšiť tým dvor.
Zabezpečiť deťom letný tábor a voľnočasové aktivity počas prázdnin, ktoré budú rozvíjať ich
záujmy a napĺňať ich potreby.

