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1 Základné údaje
Názov zariadenia :

Centrum pre deti a rodiny Malacky

Sídlo:

Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

Kraj:

Bratislavský

IČO:

31781535

DIČ:

2020988585

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zdenka Klasová

Kontakt:

+421 918494550

E-mail / webová stránka:

riaditel@dedmacejko.sk /
www.dedmacejko.sk

Schválená kapacita celkom:

38

Počet pracovných úväzkov:

50,5

2 Poslanie a strednodobý výhľad zariadenia
2.1 Dlhodobé ciele


Znižovanie počtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Zapájaním rodiny, intenzívnou sociálnou prácou s rodinami detí tak, aby bol pobyt detí
v zariadení čo najkratší.
Vykonávaním opatrení ambulantnou a terénnou formou tak, aby sa pobytu detí v zariadení
predchádzalo. Aby v prípade potreby pomoci a podpory rodine malo prednosť umiestnenie
na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará pred umiestením na
základe rozhodnutia súdu.
(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť)


Zabezpečovanie výkonu súdneho rozhodnutia v profesionálnych náhradných
rodinách a v samostatných skupinách umiestnených v rodinných domoch alebo v
bytoch (jedna skupina umiestnená v 1 rodinnom dome alebo v 1 byte),

Vytváraním rodinných podmienok pre život dieťaťa tak, aby boli zabezpečené jeho
individuálne potreby a jeho rozvoj a samostatnosť
(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt k osobnosti, stabilita, empatia)
2.2 Krátkodobé ciele na rok 2020
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Skvalitniť a zintenzívniť prácu vo vzťahu k deťom a mladým dospelým za
účelom ich lepšej pripravenosti smerom k budúcemu povolaniu a úspešnému
osamostatňovaniu sa
Spoluprácou všetkých kompetentných zamestnancov vychovávateľa, sociálneho pracovníka,
psychológa, špeciálneho pedagóga. Cieľ bol splnený.
 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup
Realizovať, prípadne sa zúčastňovať na prípadových konferenciách.
Cieľ bol splnený, zamestnanci zariadenia intenzívne využívali metódu prípadovej konferencie, vo
všetkých prípadoch boli jej organizátormi. Na prípadové konferencie boli prizývaní všetci aktéri
majúci vplyv na situáciu dieťaťa.
 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup
Cieľ bol splnený čiastočne. Integračný prístup je v zariadení uplatňovaný dôsledne, deti sú plne
integrované v komunite. Všeobecne je v zariadení tento prístup uplatňovaný. Jeho uplatňovanie je
však úzko spojené s rozvíjaním zamestnancov zariadenia.


Zlepšovať sa vo vykonávaní ambulantných a terénnych opatrení, intenzívne
komunikovať a spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri
vykonávaní ambulantných a terénnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, ako aj ďalšími pomáhajúcimi subjektmi
Cieľ bol splnený. Po miernych problémoch bola opätovne nastavená a zlepšená spolupráca
s úradom. Zamestnanci intenzívne spolupracujú aj s ďalšími aktérmi v rámci pomoci a podpore
rodinám, zapájajú rodiny do nadačných projektov.
 Rozvíjať zamestnancov zariadenia
Zabezpečením vzdelávania, supervízie, zakúpením odbornej literatúry.
Cieľ bol splnený čiastočne, najmä s ohľadom na pandémiu nového koronavírusu absentovalo
plánované prezenčné vzdelávanie, účasť na konferenciách, metodických stretnutiach
organizovaných Ústredím PSVaR v plánovanom rozsahu. Všetci zamestnanci priameho kontaktu
s deťmi, sociálni pracovníci a odborný tím mali zabezpečenú supervíziu. Novo zakúpenú odbornú
literatúru využili viacerí zamestnanci.

3 Koncepčná činnosť
3.1 Organizačná štruktúra
Zariadenie vykonáva pobytové opatrenia súdu pre deti a mladých dospelých v štyroch
samostatne usporiadaných skupinách a štyroch profesionálnych náhradných rodinách. Počet
profesionálnych náhradných rodín bol znížený dočasne z piatich na štyri od decembra 2020.
Samostatne usporiadané skupiny sú umiestnené v rodinných domoch. Profesionálni náhradní
rodičia poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch. Centrum disponuje aj dvojizbový
bytom, ktorý je určený na zabezpečenie prípravy mladých dospelých na osamostatnenia sa.
Odborný tím pre vykonávanie opatrení pobytovou formou má podmienky pre prácu vytvorené
v administratívnej budove v sídle centra na Hviezdoslavovej ulici, kde sa nachádza aj
prevádzková časť zariadenia. Odborný tím pre vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou
formou svoju činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch v centre mesta na Sasinkovej ulici.
Samostatne usporiadané skupiny sa členia nasledovne:
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Samostatná skupina: 2
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím: 2
Počas roka 2020 došlo k trom organizačným zmenám. Prvou zmenou, platnou od 1.7.2020
došlo k podstatnej zmene, kedy sa v centre zaviedlo dvojstupňové riadenie, vznikol úsek
starostlivosti o deti a mladých dospelých. Súčasne došlo k zníženiu počtu vychovávateľov
v špecializovanej samostatnej skupine v rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici, miesto
vychovávateľa bolo preklasifikované na miesto pomocného vychovávateľa. Ďalšia zmena bola
1.9.2020, kedy sa dočasne preklasifikovala pozícia špeciálneho pedagóga na vychovávateľa
s podmienkou vzdelania v odbore špeciálna pedagogika. Poslednou treťou organizačnou zmenou
platnou od 1.12.2020 bol dočasne znížený počet profesionálnych náhradných rodičov
(neobsadený pracovný úväzok bol zapožičaný do iného centra pre deti a rodiny).
Aktuálne je platná nasledovná organizačná štruktúra.

Do výkonu činností zariadenia sa prostredníctvom aktivačných prác formou dobrovoľníckej
služby v roku 2020 napriek uzatvorenej zmluve nezapojil žiadny uchádzač o zamestnanie
evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách.
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3.2 Priestorové podmienky
Samostatná skupina
Adresa: Rakárenská 50/A, Malacky
Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia)
Schválená kapacita: 9
Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527
Samostatná skupina
Adresa: Duklianskych hrdinov 32, Malacky
Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia)
Schválená kapacita: 9
Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím
Adresa: Jozefa Kubinu 38, Malacky
Počet zamestnancov: 8 (2 vychovávatelia, 3 opatrovatelia, 3 pomocní vychovávatelia)
Schválená kapacita: 6
Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím
Adresa: Hviezdoslavova 73, Malacky
Počet zamestnancov: 7 (2 vychovávatelia, 2 opatrovatelia, 3 pomocní vychovávatelia,)
Schválená kapacita: 6
Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527
Priestor pre zamestnancov vykonávajúcich ambulantné a terénne opatrenia
Adresa: Sasinkova 1/D, Malacky
Prenajaté kancelárske priestory
Priestor pre mladých dospelých
Kapacita: 4 miesta mladých dospelých
2 - izbový byt v správe zariadenia, LV 8487
Profesionálni náhradní rodičia: starostlivosť o zverené deti zabezpečujú vo vlastných bytových
podmienkach. Profesionálne rodiny bývajú v okruhu 70 km od Malaciek.

4 Koordinačná a riadiaca činnosť
4.1 Rozvoj zamestnancov
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4.1.1 Vzdelávanie
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do vzdelávania: 20 (niektorí zamestnanci sa zúčastnili
viacerých vzdelávacích aktivít)
Realizované vzdelávacie aktivity (najmä v online priestore):
 Adaptačné vzdelávanie: traja zamestnanci
 Multidisciplinárne vzdelávanie Identifikácia syndrómu CAN, Identifikácia domáceho
násilia – Metodika odhaľovania týrania dieťaťa, resp. domáceho násilia
 Multidisciplinárne vzdelávanie Identifikácia Syndrómu CAN, Identifikácia domáceho
násilia – Ako identifikovať príznaky týrania dieťaťa
 Pomáhajúci vzťah a vzťahová väzba
 Program "Dieťa a rozvod/rozchod"
 Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach
 Asistovaný kontakt krok po kroku
 Jedna zamestnankyňa je účastníčkou výcviku Komplexný psychoterapeutický výcvik v
systemickom prístupe: "Umenie terapie" /800h./
 Bola zakúpená odborná literatúra vo vydavateľstve Portál
 Ďalšie odborné vzdelávania podľa dostupných ponúk
 Plánované prezenčné vzdelávania v rámci aktualizačného vzdelávania neboli z dôvodu
pandémie realizované
4.1.2 Supervízia
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do programu supervízie: 30
Počet hodín individuálnej supervízie: 5, jedna hodina 30,00 €
Počet hodín skupinovej supervízie pre zamestnancov samostatne usporiadaných skupín
a profesionálnych náhradných rodičov: 32, jedna hodina 33,00 €
Počet hodín skupinovej supervízie pre odborný tím vykonávajúci pobytové opatrenie a odborný
tím vykonávajúci opatrenia ambulantnou a terénnou formou: 30 hodín, hradené z rozpočtu NP
DEI NS III.
Počas roka 2020 bola realizácia surpevízie ovplyvnená preventívnymi opatreniami v rámci
pandémie nového koronavírusu. Z tohto dôvodu neboli realizované všetky plánované supervízie.
Skupinové supervízne stretnutia boli zamerané na prípady, ako aj na vzťahy v rámci jednotlivých
pracovných tímov. Individuálne supervízie boli zamerané najmä na vedenie tímov.
4.2 Riadiace akty
Počas roka 2020 bolo vydaných, prípadne aktualizovaných 15 interných noriem.
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, v znení dodatku č. 1
Registratúrny poriadok a registratúrny plán
Organizačný poriadok, v znení dodatku č. 1 a č. 2
Zásady pre obeh účtovných dokladov v Centre pre deti a rodiny Malacky
Vykonávanie finančnej kontroly
Pracovné cesty a cestovné náhrady
Používanie telefónnych liniek, mobilných telefónov a internetu
Vnútorný poriadok
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
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Hospodárenie samostatne usporiadaných skupín s vyčleneným rozpočtom
Používanie osobných motorových vozidiel v CDR Malacky
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2020
4.3 Metodická činnosť
Samostatne usporiadané skupiny hospodárili samostatne s vyčleneným rozpočtom podľa
internej normy zariadenia. Z vyčleneného rozpočtu si zabezpečovali všetky potreby skupiny,
okrem energií a väčších údržbových prác v rodinných domoch. Činnosť a postupy skupín,
odborného tímu pre pobytové opatrenia, odborného tímu pre ambulantné a terénne opatrenia
a čiastočne aj ekonomických a prevádzkových zamestnancov sú upravené v internej norme
Vnútorný poriadok a v Programe centra.
V zariadení je zavedený systém porád, jeden krát mesačne porada riaditeľa s koordinátormi
skupín, vedúcim úseku starostlivosti o deti a mladých dospelých, koordinátorom vykonávania
ambulantných a terénnych opatrení a ekonomickými zamestnancami. Jeden krát mesačne boli
realizované aj skupinové porady, stretávali sa zamestnanci skupín s odborným tímom pre
pobytové opatrenia a podľa možností aj s riaditeľom. Vedúci úseku sa s odborným tímom pre
pobytové opatrenia stretával jeden krát týždenne, odborný tím pre ambulantné a terénne opatrenia
sa stretával taktiež jeden krát týždenne, pracovných stretnutí sa podľa možností zúčastňoval aj
riaditeľ.
Riaditeľ zabezpečoval kompletnú informovanosť všetkých zamestnancov zariadenia
o koncepčných materiáloch, metodických usmerneniach zriaďovateľa, ako aj ďalších dôležitých
skutočnostiach. Súčasne riaditeľ zabezpečoval implementáciu koncepčných a metodických
materiálov do každodennej činnosti zamestnancov zariadenia.
4.4 Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v zariadení bola vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok
2020. Kontrolná činnosť je založená na krížovej kontrole jednotlivých zamestnancov zariadenia.
Zameraná bola na vedenie dokumentácie o odbornej starostlivosti o zverené deti (psychologickej
aj špeciálnopedagogickej), kontrolu tvorby a vyhodnocovania individuálnych plánov rozvoja
osobnosti dieťaťa, vyplácanie a používanie vreckového, vyhotovovanie a vyhodnocovanie plánu
činnosti pre rodinu, blízke osoby počas krátkodobého pobytu dieťaťa mimo zariadenia,
aktuálnosť oznámení o nezvestnej osobe, osobné karty detí a úschovu cenných vecí, kontrolu
vedenia spisovej dokumentácie dieťaťa, kontrolu vedenia evidencií služobných motorových
vozidiel, kontrolu evidencie a skutočného stavu majetku zariadenia vo vybraných rodinných
domoch, kontrolu pridelenia a používania mobilných telefónov, kontrolu osobných kariet
zamestnancov a kontrolu zoznamu základného vybavenia dieťaťa (majetok CDR)
v profesionálnych náhradných rodinách, kontrolu správy pohľadávok štátu
Výsledky kontrolnej činnosti boli prerokované na pracovnej porade, boli zadané termíny na
odstránenie zistených nedostatkov. Riaditeľ zariadenia vykonáva kontrolnú činnosť na všetkých
úsekoch riadenia priebežne, počas celého roka.

5 Štatistické údaje
5.1. Pobytové opatrenia
Počet detí kapacita
Počet prijatých detí v danom roku

38
12
8

Počet odídených detí zo zariadenia celkovo
16
Počet odídených mladých dospelých
4 (3 osamostatnenie + 1 DSS)
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu
0
Počet detí odídených z dôvodu sanácie
5
Počet detí odídených do NRS (NOS, PS, Osvojenie, MŠO) 7
Priemerná dĺžka pobytu za zariadenie
3,40
5.2 Ambulantné a terénne opatrenia
Počet odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK
16
Počet prijatých odporúčaní
16
Realizácia výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych
opatrení: 24 rodín, z toho 52 detí
Ukončenie výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych
opatrení so splnených cieľom: 6 rodín, z toho 6 detí
Realizácia výkonu opatrení pričom neprišlo k podpisu dohody: 1 rodina, z toho 1 dieťa
Realizácia výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych
opatrení z dôvodu predčasne ukončenej spolupráce: 2 rodiny, z toho 5 detí
Počet ambulantných výchovných opatrení
2
Realizácia výchovného opatrenia na základe rozhodnutia súdu: 2 rodiny, z toho 2 deti

6 Rozpočet
Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy spolu
z toho: prijaté z EÚ
Výdavky spolu
z toho: krytie z EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
z toho: z EÚ

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% čerpania
k upravenému
rozpočtu

7 641,00

6.031,00

6.089,00

100,96 %

0,00

0,00
1.219.405,86

0,00
1.219.390,75

0,00

48.105,45
1.213.301,75

100,00 %

874.022,00

48.105,45
1.213,374,86

0,00

48.105,41

48.105,41

100,00 %

881.663,00
0,00

99,99 %
99,99 %

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu zariadenia
Zo štátneho rozpočtu malo zariadenie pridelené finančné prostriedky vo výške
881.663,00 €.
Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2020 bol vo výške 1.219,405,86
€, čerpanie vo výške 1.219,390,75 €.
Finančné prostriedky boli použité iba na účel, na ktorý boli určené, každý výdavok bol
starostlivo zvážený.
Schválené príjmy pre rok 2020 boli vo výške 7.641,00 €, upravený rozpočet príjmov k
31.12.2020 bol vo výške 6.031,00 €. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2020 bolo
vo výške 6.089,00 €.
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Saldo príjmov a výdavkov z rozpočtového hospodárenia k 31.12.2020 je vo výške
1.213,301,75 €.
V oblasti výdavkov k 31.12.2020 bolo nasledovné čerpanie (v €):
Rozpočet NP
DEI NS III

Štátny rozpočet
EK

Text

OEKOH 3
schválený

upravený

čerpanie

druh 2012
upravený čerpanie

610
620
630
z toho
631
632
633
634
635
636
637
640
700

Mzdy
539 448,00 655 473,00
mzdy pre zamest. NP DEI 1/2020
Poistenie
188 537,00 230 710,00
poistenie pre zamest. NP DEI 1/2020
Tovary a
124 176,00 181 248,63
služby
cestovné
2 900,00
2 243,77
el. en. plyn,
15 953,00
20 507,38
pošt.
všeobecný
49 039,00
85 883,37
materiál
dopravné
8 434,00
3 983,66
údržba
2 100,00
11 689,47
nájomné
120,00
8 982,05
všeobecné
45 630,00
47 958,93
služby
Transfery
29 502,00
35 163,48
Kapitálové
17 072,85
výdavky

Spolu

590 788,28 59 532,49
5 152,23
209 328,02 20 858,53
522,94
180 824,27

410,00 3 527,00 3 527,00

2 243,77
20 507,38

3 983,66
11 689,47
8 982,05

upravený

čerpanie

655 473,00 62 387,46 62 387,46

717 860,46

717 860,46

230 709,49 22 018,13 22 018,13

252 728,13

252 727,62

184 761,27 11429,41 11429,41

196 205,04

196 190,68

2 243,77

658,54

21 824,46

21 165,92

2 582,43 2 582,43

91 033,87

88 465,80

3 983,66
11 755,47
9 488,11

3 983,66
11 722,47
9 235,08
47 958,93

33,00
253,03

33,00
253,03

47 548,93

410,00

47 958,93

35 005,82

157,42

35 163,24

17 072,85

upravený čerpanie

2 243,77
658,54

85 869,01

čerpanie
spolu

Spolu

17 072,85

375,90

375,90

35 539,38

35 539,14

17 072,85

17 072,85

881 663,00 1 119 667,96 1 033 019,24 80 958,44 3 527,00 3 527,00 1 123 179,85 96 210,90 96 210,90 1 219 405,86 1 219 390,75

7 Iné aktivity
Centrum pre deti a rodiny Malacky je otvoreným prostredím a deťom zabezpečuje integráciu
do komunity rôznymi činnosťami a aktivitami. Medzi štandardné činnosti hradené zo štátneho
rozpočtu môžeme zaradiť zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti o deti a vzdelávania detí
v závislosti od ich potrieb. Niektoré aktivity (ako napr. fyzioterepia) a viaceré voľnočasové
aktivity sú realizované vďaka vlastným možnostiam a zdrojom, niektoré však môžeme
realizovať len vďaka dlhodobej, či krátkodobej spolupráci s rôznymi partnermi.
V rámci vlastných zdrojov sa deti môžu zúčastňovať na kultúrnych podujatiach - divadelné
predstavenia, koncerty, detské múzeá, detské zábavné centrá, dni otvorených dverí v Malackách,
Bratislave a okolí, absolvovať výlety do okolia Malaciek, pravidelné návštevy plavárne v rámci
hydroterapie. Deti a zamestnanci na rekreáciu využívajú chatu v správe nášho zariadenia
v lokalite Stupy pri Pezinku. Takmer každé dieťa malo možnosť navštevovať krúžok podľa
vlastného výberu, či už v škole, v centre voľného času, alebo sa venovať športu v rôznych
športových kluboch. Počas prázdnin mali možnosť nadviazať nové kamarátstva v táboroch
organizovaných O.Z. Fantázia detí.
V roku 2020 však boli všetky voľnočasové aktivity limitované pandémiou nového
koronavírusu.
Niektoré deti vo veku nad 15 rokov sa zapájajú do online diskusií na rôzne témy súvisiace
s prípravou na osamostatňovanie sa organizovaných pánom Ivanom Lakatošom z organizácie
Úsmev ako dar v rámci projektu Domováci domovákom.
Počas uvoľnených protiepidemiologických opatrení sa nám podarilo zorganizovať naše
každoročné spoločenské posedenie napr.: „Rozlúčka s letom“, „Vítanie prázdnin“ pre všetky deti
a zamestnancov zariadenia spolu so susedmi z okolia, s bývalými zamestnancami (dôchodcami),
s mladými dospelými, ktorí sa už osamostatnili, ako aj s ľuďmi, ktorí akýmkoľvek spôsobom
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pomáhajú našim deťom a mladým dospelým, prípadne chcú s nimi stráviť nejaký čas.
Predvianočné posedenie pre zamestnancov centra už žiaľ nebolo možné zrealizovať.
7.1 Projekty a sponzorstvo
V rámci vykonávania pobytových opatrení je významným regionálnym partnerom a
sponzorom zariadenia IKEA Components, s.r.o. Malacky, ale aj Kaufland, Malacky, New
Yorker, Malacky. Náklady na prevádzku zariadenia nám pomáhajú znížiť spoločnosti Slovanet,
a.s., Biznisweb - IRISOFT, s.r.o., pán Dušan Spuchlák, drogéria, Malacky.
Dlhoročným sponzorom zariadenia je aj cestovná kancelária Koala Tours z Piešťan.
Spoločnosti SIA Central Europe, a.s. z Bratislavy nám poskytla finančné prostriedky na
výberový tábor pre štyri deti za ich mimoriadne výsledky. Realizáciu týchto táborov bolo
nevyhnutné preložiť do roku 2021.
Mimoriadne bezodplatné zážitky počas roka 2020 deťom sprostredkovali aj DJ Dušan Bobot
(letná slávnosť).
Naše zariadenie spolupracuje naďalej s o. z. Provida v programe " Buddy". Štyri deti mali
počas roka 2020 a aj naďalej majú dobrovoľníkov, blízke osoby. Dobrovoľníci/blízke osoby
intenzívne s nami spolupracujú na úlohách vyplývajúcich z individuálneho plánu rozvoja
osobnosti dieťaťa.
Významným partnerom centra je aj n. o. Vstúpte v Malackách. Bezodplatne nám umožnili
využívať snoezelen zriadený v ich priestoroch, kde sa našim vybraným deťom venoval náš
špeciálny pedagóg.
Deti sa pod vedením zamestnancov centra zapojili do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia
„Aktívny priestor“. V prvom kole neboli úspešní, avšak následne sa nadácia rozhodla podporiť
všetky zariadenia, ktoré sa projektu zúčastnili, čím sme získali sumu 4900 € na športové
a rekreačné potreby našich detí.
Vianočné želania splnili deťom darcovia z Tatra banky, knižné želania zabezpečilo
kníhkupectvo Panta Rhei. O rôzne dobroty a hračky pre deti sa pred Vianocami postarala aj
spoločnosť Tesco Malacky. Vianočné prekvapenie dostali deti aj prostredníctvom projektu
Robíme radosť darčekmi z krabičky. Z firmy Beststyle nám pre deti darovali ponožky. Fit
baličky s ponukou outdoorových športových aktivít (v prípade zlepšenia pandemickej situácie
a vhodného počasia) nám daroval pán Tony Reichmann.
V rámci vykonávania ambulantných a terénnych opatrení boli tiež realizované viaceré
projekty. Pre rodiny s deťmi v prirodzenom prostredí, ktorých rodina sa nachádza v zhoršenej
finančnej situácii zabezpečila školské pomôcky Poštová banka, mikulášske prekvapenie vo forme
balíčkov rodina Kožuchových z Malaciek, vianočné darčeky podľa prianí detí, kozmetické
balíčky pre ich rodičov poskytla spoločnosť Lidl. Vďaka pomoci Nadácie J&T bola za aktívnej
účasti sociálneho pracovníka centra zrekonštruovaná a zariadená detská izba päťročného chlapca
zvereného do starostlivosti starého otca.
7.2 Ocenenia a úspechy
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny ocenil zamestnancov nášho zariadenia za pomoc
ľuďom v časoch pandémie nového koronavírusu.
V závere roka sa samostatne usporiadaná skupina z rodinného domu na ulici Jozefa Kubinu
v Malackách zapojila do Vianočného projektu „Auto očami detí“, ktorý organizovala Nadácia
Volkswagen Slovakia. Naše deti s modelom auta Recykláčik uspeli a získali vynikajúce druhé
miesto. Ich snaha bola odmenená sumou 1000 € na vianočné darčeky a sumou 2000 € na ďalšie
potreby detí.
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7.3 Letné, zimné tábory a iné pobyty
Tak ako všetky aktivity počas roka 2020, aj pobyty detí mimo centra boli poznačené
pandémiou nového koronavírusu a ochorením Covid – 19. Deti sa zúčastnili dvoch jarných
táborov ešte pred nástupom pandémie a troch letných táborov, kedy boli protiepidemiologické
opatrenia čiastočne uvoľnené.
Železnô, C. K. Best Camp, s.r.o., 15.02. - 22.02.2020, 15 detí
Trnavá Hora, O.Z. Fantázia detí, 15.02. - 22.02.2020, 5 detí
Mošovce, O.Z. Fantázia detí, 08.07. - 22.07.2020, 13 detí
Jelenec, O.Z. Fantázia detí, 28.07. - 11.08.2020, 8 detí
Repište, C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o., 12.08. - 26.08.2020, 8 detí
Letné a zimné tábory boli hradené z občianskeho združenia Združenie pre deti z DeD, ktoré je
prijímateľom 2% z daní, zo sponzorských darov a zo štátneho rozpočtu.
Deti podľa možností trávili aj čas mimo centra u svojich rodičov alebo blízkych osôb.

8 Krátkodobé ciele na rok 2021
Pokračovať v napĺňaní už stanovených cieľov
 Pokračovať v skvalitňovaní a zintenzívňovaní práce vo vzťahu k deťom za účelom ich
lepšej pripravenosti smerom k budúcemu povolaniu a úspešnému osamostatňovaniu
sa,
 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup,
 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup, aplikovať metódu prípadovej
konferencie,
 Zlepšovať sa vo vykonávaní ambulantných a terénnych opatrení, postupne pristúpiť
k vykonávaniu opatrení v oblasti rodičovských konfliktov, intenzívne komunikovať a
spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri ich vykonávaní, ako aj
ďalšími subjektmi,
 Rozvíjať zamestnancov zariadenia v súlade s plánom vzdelávania a programom
supervízie
Súčasne v spolupráci s Ústredím PSVaR
 Zvýšiť počet profesionálnych náhradných rodičov na 6
 Zabezpečiť kurzy prvej pomoci pre zamestnancov v priamom kontakte s deťmi,
 Zabezpečiť očkovanie zamestnancov v priamom kontakte s klientmi.
Mgr. Zdenka
Digitálne podpísal Mgr.
Klasová
Zdenka Klasová
OPRÁVNENIE 1063 OPRÁVNENIE 1063
Štatutárny orgán
Štatutárny orgán príspevkovej alebo
príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie
Dátum: 2021.05.13
rozpočtovej
11:40:35 +02'00'
organizácie

Mgr. Zdenka Klasová
riaditeľka
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