Výročná správa Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova
za r. 2021

Identifikácia organizácie
Názov: Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova /ďalej len CDR BA - Röngenova/
Adresa: Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
Počet zamestnancov:
k 31.12.2021 – 98 fyzický stav
k 31.12.2021 - 95,75 prepočítaný stav
Schválená kapacita detí je 96 miest

IČO: 31753485
Meno riaditeľa: Mgr. Viliam Gyürke
Kontakt : 02/9720 9488
CDR BA - Röntgenova je zriadený ako domov detí. Je prostredím vytvoreným a
usporiadaným na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
neodkladného opatrenia a výchovného opatrenia podľa Zákona 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane a soc. kuratele.
Vykonáva aj ošetrovateľskú starostlivosť podľa §47 a) uvedeného Zákona.

Starostlivosť o zverené deti sa realizuje
a profesionálnych rodinách v nasledovnom usporiadaní :






v samostatných

skupinách

34 úväzkov profesionálnych rodičov
1 samostatne usporiadaná skupina pre deti,
3 samostatné špecializované skupiny pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) deti
1 samostatná špecializovaná skupina pre deti s duševnými poruchami
1 samostatne usporiadaná skupina –pre mladých dospelých

Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova svoju činnosť realizuje
v priestoroch:


Kmeňová budova Röntgenova 6:
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-

ekonomický úsek,
kancelárie sociálnych pracovníkov a odborného tímu,
kancelárie ambulant. sociálnych pracovníkov a odborného tímu /pre terénnu
prácu v rámci NPDEI III./
kancelária pre sociálneho pracovníka-koordinátor SRK
úsek Centra pre profesionálnych rodičov,
priestory pre stretnutia biologickej rodiny s dieťaťom,
priestory pri sprevádzaní rodín ambulantnou formou, prostredníctvom
odborného poradenstva a sprevádzania
priestory na interakcie dieťaťa a budúcich náhradných rodičov,
garáže, záhrada.



Detašované pracovisko Lenardova 10, Bratislava
- 3 špecializované samostatné skupiny pre ŤZP deti,
- 1 špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnými poruchami,
- 1 samostatná skupina pre deti,
- 2 byty pre mladých dospelých,
- kancelárie odborného tímu,
- kancelária, dielne a sklady prevádzkového úseku,
- priestory pre archívy,
- priestory pre výučbu detí, ktoré nenavštevujú školské zariadenie z dôvodu
zdravotného stavu a špecific. výchovno-vzdelávacích potrieb,
- priestory pre terapeutické sprevádzanie detí /2 senzomotorické miestnosti,
miestnosť pre hrovú terapiu, arteterapiu, pohybovú terapiu, fyzioterapiu,
športová miestnosť a spoločenská miestnosť/,
- priestory pre stretávanie rodičov a detí
- záhrada.



vlastné bytové priestory profesionálnych rodičov (v mieste ich bydliska)
Poslanie CDR BA - Röntgenova a strednodobý výhľad organizácie

Poslaním je zabezpečiť kvalitnú dočasnú starostlivosť pre zverené deti a v spolupráci so
všetkými zainteresovanými subjektami dosiahnuť, aby dieťa odišlo „do lepšieho“ v čo
možno najkratšom čase. Podporujeme kontakt detí s pôvodnou rodinou dieťaťa, pokiaľ to
nie je možné, hľadáme také možnosti, aby dieťa počas pobytu, ale aj po odchode malo
blízkych ľudí, u ktorých nájde domov a porozumenie.

Dlhodobé ciele:
• V dlhodobej vízii podľa Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 –
2020, bolo cieľom , okrem samostatne hospodáriacich skupín v rodinných domoch aj
Centrum podpory profesionálnych rodín, prijímanie detí vyžadujúcich osobitnú
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starostlivosť v zmysle § 53, ods.4, písm. c), bod 5 a vytvorenie podmienok pre
prijímanie tehotnej ženy a ženy po pôrode podľa §57, ods.1
•

Z hľadiska štruktúry úväzkov je plánovaný postupný nárast profesionálnych rodičov
a to hlavne z dôvodu zabezpečovania čerpania dovoleniek u PNR s deťmi do 3 rokov
a u detí, ktoré nemôžu v dôsledku sledovania ich najlepšieho záujmu tráviť čas na
Samostatnej skupine, počas dovolenky PNR./odľahčovacia PNR toho času v štruktúre
v počte 1, plán je navýšiť tento počet, nakoľko detí do 3 rokov je v PNR veľké
množstvo/

•
•

Zriadenie odľahčovacej skupiny pre deti v PNR
Z hľadiska priestorového usporiadania plánujeme presun samostatnej skupiny, vrátane
špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s duševnou poruchou do dvoch rodinných
domov.
V dlhodobej vízii je výstavba 3 rodinných domov pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím formou IROP projektov.
Podarilo sa nám vďaka legislat. možnostiam aj prijímanie detí na dohodu a cielene
pracovať s biologickou rodinou prostredníctvom ambulantných služieb tak, aby sa dieťa
ak je to možné, v čo najkratšom čase vrátilo späť do biologickej rodiny.

•
•

Krátkodobé ciele na rok 2021
•

•
•
•

•
•

V krátkodobom pláne bola zmena organizačnej štruktúry, ktorou sa mal pôvodne znížiť
celkový počet úväzkov profesionálnych rodičov, čo sa nepodarilo naplniť, nakoľko stav
prijímaných detí a špecifickú starostlivosť ktorú potrebovali, si vyžiadala práve opak.
Stále absentuje potreba odľahčovacích služieb pre PNR, počas čerpania ich
dovoleniek/máme jednu PNR-odľahčovačku/, teda zmenou OŠ dospieť k ich navýšeniu.
Zabezpečovanie mentoringu pre prácu s profesionálnymi rodinami pre CDR na
Učiteľskej ulici v Bratislave.
Doriešiť priestorové usporiadanie v dvoch budovách CDR BA - Röntgenova. S ním
súvisiace aj drobné, ale i väčšie úpravy a zásahy do priestorov podľa investičného
plánu. Stále sa nepodarilo zrealizovať rekonštrukciu strechy na Lenardovej 10.
Dobudovanie terapeutických miestností – dobudovali sa
Prijať pracovníka vykonávajúceho metódy fyzioterapie a tým skvalitniť život detí
s postihnutím- máme 2 pracovníkov fyzioterapie

Vyhodnotenie cieľov v roku 2021



V roku 2021 sa nám podarilo zvýšiť počet profesionálnych rodičov o 2 úväzky.
Uskutočnili sme sériu stretnutí s kolegami z CDR Učiteľská za účelom mentoringu, ako
aj stretnutia s CDR v BA kraji, zamerané na koordináciu a efekt. podporu
a sprevádzanie PNR.
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Pripravili sme Zmluvu o výpožičke zrekonštruovaných priestorov pre 3 samostatné
skupiny pre CDR Semeteš – tri skupiny pre deti s poruchami správania.
Opakovane bola zrealizovaná hygienická maľovka priestorov v časti budovy na
Lenardovej ( najmä chodby a niektoré izby), avšak z dôvodov, ktoré si vyžadujú veľký
stavebný zásah a opravu spojenú s vynaložením veľkej investície, sa celý proces bude
musieť realizovať. /drobné korekcie nestačili, príčina sa dá odstrániť iba z plánovanej
investície pre tento účel v roku 2021/
Podarilo sa nám vyskladať financie od darcov na všetky tábory pre deti zo skupín aj
z PNR.
Dovolenky pre profesionálnych rodičov sa nám podarilo vyriešiť iba čiastočne,
pretrváva problém s čerpaním dovoleniek, ktoré zabezpečia adekvátny oddych.
Stále zlepšujeme prostredie pre výkon ambulantných služieb.
Vybudovali sme športovú a spoločenskú miestnosť pre deti v CDR BA – Röntgenova
z projektu financovaného VW,
Začalo sa s budovaním miestnosti na Senzorickú integráciu
Vďaka projektom sa nám podarilo zabezpečiť širokospektrálnu bioptronovú lampu,
ktorá bude slúžiť pre potreby detí v PNR
Rovnako sa nám vďaka projektom podarilo zabezpečiť kvalitné internetové pripojenie,
ktoré v čase online vzdelávania bolo kľúčové
Vďaka sponzorskej činnosti máme aj kvalitné auto pre 9 osôb
Vďaka projektom sme mohli dovybaviť odborný tím CDR terapeutickými pomôckami
pre potreby detí v CDR

Zamestnanosť 2021
V CDR Röntgenova bol v priebehu roku 2021 priemerný prepočítaný počet zamestnancov
95,75.
Pretrvávajúci problém, ktorý CDR Röntgenova zaznamenal aj v roku 2021 sú dlhodobo
neobsadené pracovné miesta na úseku ošetrovateľskej starostlivosti, čím vzniká potreba
zastupovania a následne preťaženosť sestier a opatrovateliek. V priebehu roka sa prejavila
neobsadenosť aj na iných úsekoch, na prevádzkovom úseku (vodič, údržbár), na úseku
samostatných skupín pomocný vychovávateľ.

Rozpočet 2021
V roku 2021 Centrum pre deti a rodiny, Röntgenova 6, Bratislava hospodárilo s
celkovým rozpočtom 2 622,672 tis. €. Prostriedky na NP DEI predstavovali z toho sumu
178,593 tis €. Kapitálové prostriedky ( kabeláž, zariadenie a inštalácia internetu v objekte
Lenardova ) predstavovali sumu 5,913 tis. €.
Najvyšší podiel na bežných výdavkoch v roku 2021 predstavovali mzdy a odvody
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zamestnávateľa do fondov – 2 120,122 tis. € ( vrátane NP DEI III ) t. j. 80,83%.
Z bežných výdavkov bolo najviac prostriedkov použitých na výdavky na energie, nákup
potravín, stravovanie zamestnancov, nevyhnutné opravy a materiálové náklady ako aj údržbu
a servis objektov Lenardova a Röntgenova.
EK

Program

Popis

Rozpočet
Schválený

Rozpočet
upravený

EK
610

07C

Tarifný plat

1 143 803,00

1 400 966,04

1 263 650,27

EK
620

07C

Príspevky do fondov

399 759,00

493 974,48

445 200,74

EK
630

07C

Bežné výdavky

235 970,00

293 103,71

291 711,75

EK
630

0EKH

Bežné výdavky –
IKT

0,00

10 711,96

10 711,96

EK
640

07C

Výdavky na
starostlivosť o dieťa

143 987,00

179 976,52

176 458,19

EK
600

07C

1 923 519,00

2 378 732,71

2 187 732,91

178 843,93

178 843,93

59 745,52

59 745,52

5 913,60

5 913,60

Prostriedky NP DEI
ESF-EU
EK
700

Kapitálové
prostriedky

0,00

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu 2021
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
EK 610

EK 620
schválený

EK 630
upravený

EK 640
čerpanie
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Iné aktivity centra /výlety, projekty, významné výsledky a pod/


Deti zo SS a SŠS pravidelne absolvujú výlety a návštevy kultúrnych podujatí,
koncertov, kín a divadiel /Obzvlášť počas víkendov a obdobia prázdninového režimu/



Počas týždňa trávia minimum času na skupinách, nakoľko každé dieťa /mentál. úroveň
a zdravotný stav/ má dobrovoľníka a s ním trávi maximum času.



Projekty máme rôzne orientované, práve vďaka nim sa nám podarilo zabezpečiť
funkčné dovybavenie jednotliv. Úsekou, obdarovanie detí počas Vianoc, zastrešenie
terapií a potrieb detí /špeciálne postele na mieru, pomôcky atď....../



Aj v čase pandémie sme považovali za kľúčové znižovať napätie a nervozitu u detí,
ktoré boli vystavené izolácii a to pravidelným online spojením s rodičmi
a dobrovoľníkmi. Po uvoľnení opatrení sme sa s nimi stretávali v exteriéry.

Organizácia a riadenie CDR BA - Röntgenova
Podľa organizačnej štruktúry je CDR BA - Röntgenova rozdelené na úseky.
Ekonomicko – prevádzkový úsek má na starosti celú ekonomickú činnosť a prevádzku budov,
vozového parku a BOZP.
Pod úsek starostlivosti o dieťa spadá päť samostatných skupín, kde pracujú zamestnanci na
skupinách – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, sestry, opatrovateľky, pracovníci
vykonávajúci odborné metódy fyzioterapie a odborní tím – sociálne pracovníčky,
psychológovia a špeciálny pedagóg.
Pod úsek Centra profesionálnych rodičov patria zamestnanci domáckej práce – profesionálni
rodičia, ktorí majú deti vo svojom domácom prostredí. K obom úsekom patrí odborný tím –
sociálne pracovníčky, psychológovia, zdravotná sestra a liečebný pedagóg, ktorí poskytujú
zázemie a vykonávajú podporné odborné činnosti.
V CDR BA - Röntgenova sa riadime princípom, že umiestnenie dieťaťa do
profesionálnej rodiny má prednosť pred umiestnením na skupinu CDR BA - Röntgenova. Preto
ešte pred príchodom, ale aj počas pobytu či pri zmene zdravotného stavu zvažujeme možnosť
jeho umiestnenia do profesionálnej náhradnej rodiny. Umožňuje nám to pomerne vysoký počet
profesionálnych náhradných rodičov a taktiež nastavenie odborného tímu, ktorý potvrdzuje
vynikajúce výsledky prospievania dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine.
Profesionálni náhradní rodičia sa stretávajú na pravidelných stretnutiach a to
pracovných poradách, supervíziách skupinových alebo podľa potreby aj individuálnych.
Absolvujú vzdelávanie min. 15 hodín ročne, časť na pôde CDR BA - Röntgenova, kde
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organizujeme zaujímavé prednášky podľa aktuálnych tém vo výchove detí, alebo aj
individuálne – taktiež podľa aktuálnych potrieb z praxe.
Deti, ktoré nie je možné umiestniť do profesionálnej rodiny, žijú v samostatne
usporiadaných skupinách. Pokiaľ majú posudok na špecializovanú skupinu, stará sa o nich
špeciálne školený personál a to sestry, ktoré zabezpečujú ošetrovateľský proces, alebo
vychovávatelia s príslušným vzdelaním. Skupiny žijú v oddelených bytoch, snažíme sa
o stabilný tím na čele s koordinátorom. Majú vyčlenený rozpočet, s ktorým hospodária
samostatne. To znamená, že si nakupujú veci bežnej spotreby aj potraviny podľa jedálneho
lístka zostaveného spolu s deťmi. Sami si varia, upratujú, komunikujú so školou a organizujú
voľný čas detí.
V každej skupine pracuje tím zohratých pracovníkov, ktorí spolu komunikuje na
pravidelných poradách, majú spoločné vzdelávanie, supervíziu a plánujú či vyhodnocujú
spoločne stanovené ciele s odborným tímom ( psychológovia, špeciálny pedagóg) Sociálni
pracovníci, ktoré zabezpečujú prepojenie s príslušným ÚPSVaR a tiež biologickou rodinou
dieťaťa.

Kontrolná činnosť Centra pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
Plán kontrolnej činnosti bol vypracovaný na r. 2021 pre každý úsek organizácie.
Zamerali sme sa na systematické sledovanie kvality vybraných činností jednotlivých
úsekov a spisovú dokumentáciu, ktorá je predpísaná pre daný úsek. Okrem plánovaných kontrol
každého úseku boli počas roka zrealizované aj námatkové kontroly. Všetky kontroly realizovali
dvojice zložené z vedúcich úsekov s riaditeľom CDR BA - Röntgenova.
Kontrolami boli zistené drobné nedostatky, ktoré boli v priebehu roka postupne
odstránené.

Vzdelávanie a supervízia



Úsek Centra pre profesionálnych rodičov PNR,SP, psychológovia, mali počas roka viacero
vzdelávacích seminárov. Boli na témy:
 Psychohygiena profesionálneho rodiča
 Odborný tím sa vzdelával v komunikačných zručnostiach, vo výchovných
prístupoch k prijatým deťom
 Kresba ako nástroj k spoznávaniu prežívania dieťaťa
 Supervízie pre zamestnancov a PNR




Jeden psychológ je v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku.
SP, absolvovali vzdelávania na témy:
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 Výklad noviniek v legislatíve
 Stretnutia rodinného kruhu
 Prípadové stretnutia, ako nástroj pri realizácii sociálnej práce v podmienkach
CDR BA - Röntgenova
 Potreba práce s biologickou rodinou
 Činorodý súcit, ako nástroj ošetrovania vlastného ja
Pedagogický zamestnanci/vychovávatelia tematicky obsiahli oblasti ako:










Ak správne pracovať a tvoriť Knihu života pre deti
Činorodý súcit
3 emočné systémy.
Fungovanie mozgu dieťaťa
Tvorba profesijného portfólia, atestačné portfólio
Napájanie sa na potreby traumatizovaného dieťaťa
Obchodovanie s ľuďmi
Prečo deti kradnú, klamú a nadávajú
Závislosti a predispozícia našich detí

Počas roka absolvovali vychovávatelia, SP, psychológovia a PNR skupinovú a individuálnu
supervíziu v intervale 1x za pol rok.
Väčšina plánovaných vzdelávacích aktivít bola pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu
zrušená, alebo sa zrealizovala online formou
V roku 2021 sa uskutočnilo 1 teambuldingové stretnutie pre psychológov, sociálnych
pracovníkov, špeciálnych pedagógov.





Cieľom supervízie pracovníkov v priamej práci s deťmi je skvalitniť ich prácu s deťmi,
riešiť problematické témy a predísť vyhoreniu.
Na rok 2021 bol vypracovaný Plán supervízie, ktorý zahŕňal všetkých zamestnancov
priamej práce s deťmi. Všetci zamestnanci absolvovali v priebehu roka individuálnu
alebo skupinovú supervíziu. Na supervíziu sa čerpalo z rozpočtu 5 175,00 €, čo
predstavuje navýšenie o 1 901,00 € oproti roku 2020. Do plánu supervízie bolo
zahrnutých 79 zamestnancov. Spolu absolvovali 22 hodín skupinovej supervízie, 38 hod
individuálnej supervízie.
Skupinová supervízia bola realizovaná pre jednotlivé tímy všetkých samostatných
skupín, t. j. 6 skupín ju absolvovalo dvakrát do roka. Témami boli napr. spracovanie
konfliktných situácií na pracovisku, zjednotenie pracovných postupov pri starostlivosti
o dieťa na skupine, práca s traumatizovaným dieťaťom, riešenie výchovných situácií,
medziľudské vzťahy a frustrácia z nedocenenia, psychohygiena PR, problémy vo výchove
a prijatí dieťaťa v PR, prijatie rodiny ostatnými rodinnými príslušníkmi, profesionálny rast vs.

8





predstava o budúcom povolaní, súrodenecká rivalita, odchod dieťaťa z PR do biologickej
rodiny, do osvojenia príp. na skupinu Ded, frustrácia z nedocenenia mojej práce spoločnosťou
Témy individuálnej supervízie boli napr. práca v tíme a personálne zmeny, agresívny a
nespolupracujúci klient, osobný konflikt na pracovisku a jeho vplyv na odbornú prácu,
vyčerpanie a vyhorenie.

Na vzdelávanie sa v roku v r. 2021 čerpalo 6 433,00 €. Vzdelávanie bolo plánované pre
zamestnancov na každom úseku a realizované po jednotlivých úsekoch.

Štatistické údaje o deťoch v r. 2021




počet detí - kapacita je 96 detí
na začiatku roka bolo 86 detí a na konci roka bolo stav 89 detí
priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v CDR k 31.12.2021 je 5,32 rokov

V r. 2021 bolo prijatých 30 detí, z toho:
o
o
o

18 novorodencov bolo prijatých z nemocnice /z toho – 16 umiestnené v PNR,
2 na ŠSUS,
3 deti boli preložené z iného CDR,
9 detí vyňatých z biologickej rodiny – 4 umiestnené v PNR, 4 na SUS, 1 na ŠSUS

V roku 2021 bolo prepustených celkovo: 27 detí, z toho:
o
o
o
o
o
o
o
o

1 MD odišiel z CDR na vlastnú žiadosť,
4 MD ŤZP boli premiestnení do DSS,
1 MD odišiel k jeho bývalej PNR
3 mal. deti sa vrátili do biologickej rodiny,
3 mal. deti boli zverené do NOS, (od 3-6 rokov )
5 mal. detí bolo zverených do PS, ( od 1-6 rokov)
10 detí bolo zverených do predosvojiteľskej starostlivosti, ( 0-3 rokov)
0 – úmrtie v dôsledku ťažkého zdravotného stavu
Kontakty detí s biologickou rodinou
Väčšina detí umiestnených v CDR má biologickú rodinu, ktorá prejavuje nejakým
spôsobom záujem o svoje dieťa. Rodičia a blízka rodina niektoré deti navštevujú pravidelne
z vlastnej iniciatívy, niektorí sporadicky a niektorí píšu listy z väzby, príp. pri príležitosti
životného jubilea dieťaťa. Záleží nám na tom, aby deti nestratili kontakt so svojou pôvodnou
rodinou, preto podporujeme všetky formy kontaktu, ktoré sú na prospech dieťaťu.
Od marca 2020 nastala mimoriadna situácia, pandémia COVID – 19, ktorá pokračovala aj
v roku 2021, kedy boli osobné kontakty v rodinách a osobné návštevy v CDR značne
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obmedzené. Kontakty sa sútredili na telefonickú, mailovú a písomnú komunikáciu. Po
uvolnení opatrení boli opäť zahájené osobné návštevy biologickej rodiny u detí v zariadení
ako aj v domácnostiach rodiny, po splnení prísnych protipandemických opatrení.
Kontakty majú rôznu formu a sú v rôznej intenzite:
67 % je v osobnom kontakte so svojimi rodinnými príslušníkmi, z toho:
3 % detí pravidelne navštevujú rodičia v priestore CDR,
18 % detí nepravidelne navštevujú rodičia v priestore CDR,
12 % detí chodí na krátkodobé pobyty k rodičom alebo starým rodičom,
- 14 % detí chodí na krátkodobé pobyty k inej blízkej osobe ( k bývalej pestúnskej
alebo profesionálnej mame, k dlhodobému dobrovoľníkovi, alebo inej blízkej
osobe),
- 6% detí má z rodičmi písomný kontakt, väčšinou z dôvodu ich výkonu trestu
odňatia slobody
- 14% telefonický kontakt s rodinou a blízkou osobou dieťaťa
-

Vzdelávanie detí v CDR BA- Röntgenova
V roku 2021 sa vzdelávalo 8 detí na strednej škole, z toho 4 deti na SOŠ s maturitou
a 4 deti na odbornom učilišti. Na základnej škole, alebo ŠZŠ je 23 detí zo skupín 40 detí z
PNR,
V Centre pre deti a rodiny – BA Röntgenova je 1 ŤZP dieťa, ktoré ukončilo povinnú
školskú dochádzku a nenavštevuje ďalej školu,
V predškolskej príprave so skupín boli 3 deti. 34 detí v PNR. Jedno dieťa v 2 ročníku
vyžadujúce špeciálnu starostlivosť navštevuje súkromnú Montessori školu, ktorú vykrývame
zo schváleného navýšenia na poplatky zriaďovateľom.

Záujmová činnosť detí
Záujmová činnosť sa nevykazuje z rozpočtu CDR BA - Röntgenova. Poplatky na
záujmovú činnosť sme kryli z rozpočtu OZ Studienka. Prakticky každé dieťa od 5 rokov pokiaľ
mu to umožňuje jeho zdravotný stav a to či je zo skupiny alebo z profesionálnej rodiny
navštevuje minimálne jeden záujmový krúžok, a to športového zamerania ( hokej, futbal,
floorbal, gymnastika, stolný tenis, rybársky krúžok, skautský oddiel, turistický krúžok), alebo
umelecké odbory výtvarný, keramický krúžok, spev, tanečný odbor, dramatický krúžok, hra
na nástroji, alebo iné, ako je prírodovedný a počítačový krúžok, krúžok varenia, šikovných rúk,
alebo cudzie jazyky, najčastejšie angličtina alebo nemčina.
Osobitnou kapitolou sú terapeutické aktivity, ktoré slúžia k rozvoju oblastí osobnosti,
ktoré u detí rôzne absentujú. Práve preto je nutné ich zastrešiť a zastrešujeme ich:
 Canisterapiou
 Hypoterapiou
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 Plaveckou akadémiou

Letné tábory a pobyty pre deti a rodiny

Na tábory počas celého roka bolo použitých 8 661,10 €, z toho z ESF boli refundované
letné tábory vo výške 6 471,50 € .

. Rôznych táborov sa zúčastnilo spolu 40 detí (tak detí zo skupín, ako aj detí v PNR
pričom každé z týchto detí bolo na jednom až troch pobytoch. Ide o staršie deti, ktoré už zvládli
pobyt v cudzom či novom prostredí s novými ľuďmi a v kolektíve detí. Pri výbere táborov
prihliadame na kvalitu a referencie o organizátoroch a preferujeme, keď naše deti nie sú
vyčleňované do táborov pre deti z CDR. Mnohé tábory máme hradené v bežnom rozpočte,
avšak nakoľko je o ne záujem veľký oslovujeme organizácie a jednotlivcov, ktorí hradia tieto
tábory cez náš sponzorský účet, ako aj účet OZ Studienka..
Jeden letný tábor sme zorganizovali v auguste pre znevýhodnené deti z profesionálnych
rodín aj detí zo samostatných skupín. O deti sa starali zamestnanci spolu so zaškolenými
a dlhodobými dobrovoľníkmi.
V lete sa uskutočnil už tradičný týždňový pobyt „Rodinkovo“ pre celé profesionálne
rodiny a odborný tím CDR BA - Röntgenova. Témami boli spolupráca s biologickou rodinou
dieťaťa, poruchy správania a dieťa s ŤZP v rodine. Rozprávaním, spoločnými hrami,
pozeraním filmov, prechádzkami v prírode a slávením sv. omše sa utužili vzťahy a tiež všetci
zúčastnení nabrali silu do ďalšieho obdobia. Pobyt bol hradený z občianskeho združenia
Studienka.
2 pobyty pre PNR zamerané na psychohygienu PNR, ako aj ďalšie jesenné
a vianočno/silvestrovské pobyty, sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie
nezrealizovali.

Spolupráca s občianskym združením Studienka
Pri CDR BA - Röntgenova od r. 2002 funguje občianske združenie Studienka.
Poukázané finančné prostriedky využíva na krytie potrieb, ktoré nie sú hradené z rozpočtu
centra. Pôvodne bolo založené pre krytie potrieb detí v profesionálnych rodinách. V súčasnosti
poskytuje podporu aj deťom na samostatných skupinách, tento rok to bolo napr. na tábory,
krúžky, lyžiarske výcviky, mimoriadne výdavky ako zdravotné a špeciálno-pedagogické
pomôcky, finančne náročnejšieho charakteru, alebo hodnotnejšie hudobné nástroje a pod.
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Krátkodobé úlohy na rok 2022









stále plánujeme presťahovanie 2 skupín z kmeňovej budovy do rodinných domov
fáza 1,
SŠS z kmeňovej budovy do rodinných domov fáza 2,
cieľom aj v roku 2022 bude sfunkčnenie odborného tímu pre SS a SŠS s orientáciou
na profesionalizáciu odborného nastavenia podpory pri sprevádzaní detí. Viac sa
zamerať na výkon a realizáciu paliatívnej starostlivosti z terapeutického
a psychologického pohľadu /rodičia aj deti/
rozšírenie pôsobenia Centra včasnej intervencie zo SŠS aj pre potreby detí v PNR
úloha pokračuje,
vybudovanie pocitového chodníka, ako doplnkového nástroja pomoci pre deti
s narušeným zmyslovým vnímaním-Miestnosť na SI-/senzorickú integráciu-proces
už začal/ vybudovanie pocitového chodníka si mal aj v krátkodobých cieľoch na rok
2021 – máme zabezpečený, na Lenardovej nemáme... z roku 2021 by som ho dala
preč
väčšie zapojenie detí zo skupín do spoluúčasti na tvorbe a udržiavaní prostredia,
v ktorom žijú, úloha pokračuje.

Z podkladov spracoval Mgr. Viliam Gyürke, riaditeľ
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