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Identifikácia organizácie
Názov:

Centrum pre deti a rodiny Levice

Adresa:

Ul. 29. augusta 76/60, 934 01 Levice

Kontakty:

č. tel. 036/6356020
e-mail: levicecdr@gmail.com
riaditel.Levice@ded.gov.sk

WEB stránka:

www.detskydomovlevice.sk

IČO:
DIČ:

506 40 429
2120408686

Riaditeľka:

Mgr. Zuzana Králiková

Vznik detského domova:

1.1.2017 odčlenením do Detského domova Žitavce
Od 1.1.2019 zmenený názov na Centrum pre deti
a rodiny Levice

Schválený počet zamestnancov:

38

Kapacita detského domova:

38 detí

Počet a zloženie skupín:

1. Samostatne usporiadaná skupina – špecializovaná
samostatná skupina pre deti s duševnou poruchou
(ďalej len 1. špecializovaná samostatná skupina) v byte
na Ul. B. Němcovej č.2
2. Samostatne usporiadaná skupina – samostatná
skupina (ďalej len 2. samostatná skupina) v rodinnom
dome na Ul. kpt. Nálepku č. 127
3. Samostatne usporiadaná skupina – samostatná
skupina (ďalej len 3. samostatná skupina) v rodinnom
dome na Ul. 29. augusta č.76/60
Samostatne usporiadaná skupina – samostatná
skupina pre mladých dospelých (3) ,(ďalej len Skupina
mladí dospelí) v byte v Kalnej nad Hronom
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Poslanie a vízia Centra pre deti a rodiny Levice

Centrum je zariadením zriadeným v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ na účel vykonávania:
o Vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o
nariadení ústavnej starostlivosti,
o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia /§ 45
ods. 1, písm. a) zákona/
o Pobytové opatrenia pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý po
ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa /§ 46 ods.
1, písm. b) bod č. 2 zákona/
o Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania:
• krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
• porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa
z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom
prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch /§ 45 ods.
1, písm. c) zákona/

Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené /§
45 ods. 4, písm. a), b), c) zákona/:
o pobytovou formou
o ambulantnou formou
o terénnou formou
Opatrenia sa vykonávajú pobytovou formou v:
o profesionálnych náhradných rodinách /§ 51 ods. 1, bod a) zákona/
o samostatne usporiadaných skupinách /§ 51 ods. 1, bod b) zákona/
• samostatných skupinách
• špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou na
základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu /§ 20 ods. 1, písm.
e vyhlášky/
• skupine pre mladých dospelých
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Opatrenia sa vykonávajú ambulantnou a terénnou formou v:
o prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra
o v prostredí utvorenom a usporiadanom v centre
Víziou zariadenia je zabezpečiť deťom a mladým dospelým rodinný život transformáciou
CDR na zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.
Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK je poskytnúť dočasné prostredie pre
dieťa a mladého dospelého v kríze, v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení
zákonov č. 305/2005 Z. z., č. 36/2005 Z. z., Dohovoru o právach dieťaťa a interných
noriem tak, aby bola naplnená stratégia zariadenia.
Stratégiou zariadenia je rozvoj dieťaťa v celej jeho komplexnosti s rešpektovaním jeho
individuality, životnej histórie, rodinných väzieb a zdravotného znevýhodnenia.
Zameriavame sa na rozvoj kompetencií zamestnancov CDR (vzdelávaním, školeniami,
supervíziou a samotnou kvalitou práce), a to podporou vzťahov s biologickou rodinou
dieťaťa, zapájaním rodiny a širšieho príbuzenstva do života dieťaťa v CDR (otvorenou
komunikáciou, prípadovými konferenciami, spoločnými aktivitami a podujatiami,
spoluprácou s akreditovanými subjektmi).
Našim cieľom je vytvorenie takých podmienok v jednotlivých samostatne usporiadaných
skupinách, špecializovanej samostatnej skupine, v skupine mladých dospelých, ale aj v
profesionálnych náhradných rodinách, aby bol zabezpečený komplexný rozvoj dieťaťa,
jeho samostatnosť, manuálna zručnosť, socializácia, dostatočná príprava osamostatnenia
sa, profesionálna orientácia, podpora silných stránok dieťaťa
a jeho záujmov.
Poradenský proces je zabezpečovaný odborným tímom centra, smerujúci k
vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom,
rodine dieťaťa, deťom a mladým dospelým. Je neoddeliteľnou súčasťou kolegiálnej a
jednotnej spolupráce všetkých členov pôsobiacich na komplexný rozvoj ich osobnosti.
Snažíme sa im poskytnúť dostatok lásky pre uspokojenie ich potrieb, ktoré nám
častokrát vysielajú zašifrovaným spôsobom. Je na našej ústretovosti, otvorenosti a
pochopení ich správania, aby sme k nim pristupovali empaticky, vzájomne zladení
a pozorní. Snažíme sa dať deťom všetko, čo im môžeme dať a posunúť ich tam, kam ich
posunúť môžeme.

Dlhodobé ciele
o Byť bezpečným miestom pre zdravý vývin dieťa, ochraňovať fyzické a duševné
zdravie detí a mladých dospelých
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o Podpora vzťahovej väzby medzi dieťaťom a jemu blízkou osobou ( rodičom,
vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom )
o Podpora socializácie a silných stránok každého dieťaťa a mladého dospelého
o Podpora výchovno–vzdelávacieho procesu s dôrazom na systematickú prípravu na
vyučovanie a rešpektovanie individuality každého dieťaťa
o Príprava detí na osamostatňovanie sa od 15. roku života
o Zabezpečovať čo najkomplexnejšiu prípravu mladých dospelých (s ohľadom na ich
zdravotné postihnutie) na osamostatnenie
o Podpora osvojovania si návykov samostatnej práce primerane veku a mentálnym
schopnostiam dieťaťa
o Príprava a organizácia voľnočasových aktivít, besiedok a súťaží
o Rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti
o Pestovanie miestnych zvyklostí, ľudových tradícií a zvykov nášho regiónu
o Rozvoj estetického vnímania seba samého a svojho okolia

Krátkodobé ciele
Krátkodobé ciele a úlohy zariadenia sa realizujú v súlade s Ročným plánom úloh CDR
Levice na rok 2021 a vychádzajú z dlhodobých cieľov zariadenia.
o Nahrádzame prirodzené rodinné prostredie nevyhnuté pre harmonický rozvoj dieťaťa
o Podporujeme a rešpektujeme súrodenecké väzby, podpora súrodeneckých aktivít a
podujatí
o Edukačné pôsobenie smerujeme na emocionálne naplnenie dieťaťa vychádzajúc z
jeho individuality a mentálnej úrovne, pričom kľúčovým prvkom výchovného procesu
je individuálny prístup, názornosť, systematickosť, pozitívny príklad a reálny zážitok
zo životných skúseností, ako aj praktických zručností rodinného života
o Edukačná činnosť vychádza z dodržiavania psychohygienického hľadiska a
rozdelenia výchovno-vzdelávacích aktivít s efektívnym využitím voľného času
zapracovaného v systematickom režime dňa každej samostatne usporiadanej
skupiny na oddychovú – relaxačnú činnosť, prípravu na vyučovanie a rekreačno –
záujmovú činnosť
o Zvýšenú pozornosť venujeme prevencii šikany medzi deťmi a predchádzaniu
konfliktným situáciám
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o Vedieme deti k rovnosti a vzájomnej tolerancii, bez rozdielu pohlavia, národnosti,
etnických a náboženských princípov
o Intenzívne pracujeme na predprofesijnej orientácii
o Vedieme deti k šetrnému zaobchádzaniu so spoločným majetkom a učíme ich
efektívne hospodáriť s vlastnými financiami
o Súčasťou pôsobenia na dieťa je protidrogová prevencia a prevencia sexuálneho
zneužívania
o Deťom a mladým dospelým je poskytovaná intenzívna psychologická a špeciálnopedagogická starostlivosť
o Vytvárame deťom možnosti pre účasť na plánovaní a rozhodovaní o svojom ďalšom
živote

Odpočet splnených úloh
ŠPECIALIZOVANÁ SAMOSTATNÁ SKUPINA, SAMOSTATNÉ SKUPINY, SKUPINA
MLADÝCH DOSPELÝCH A PROFESIONÁLNE NÁHRADNÉ RODINY
Naša stratégia
Chceme vytvárať optimálne podmienky a priblížiť sa rodinnému prostrediu, vytvoriť
najlepšiu alternatívu pre život dieťaťa a mladého dospelého vyrastajúceho bez priamej
starostlivosti rodičov. Ku každému dieťaťu a mladému dospelému sa snažíme
pristupovať s maximálnym rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie, rodinných
väzieb a zdravotného postihnutia.
Krátkodobé ciele vyplývajúce z plánu úloh na rok 2021 sa plnili priebežne. Postupy
plnenia a výsledky cieľov konzultovali koordinátori, vychovávatelia, pomocní
vychovávatelia a profesionálni náhradní rodičia s odborným tímom a riaditeľkou centra
na pravidelných pracovných stretnutiach. Chod skupiny a celého CDR Levice bol
prispôsobený tak, aby boli dodržiavané prijaté hygienické a epidemiologické opatrenia.
Tieto sa priebežne menili a prispôsobovali aktuálnej situácii.
Priebežne sa plnili čiastkové plány IPRODU dieťaťa, ktorý tvorí plán sociálnej práce, plán
výchovnej práce, plán komplexnej zdravotnej starostlivosti, plán psychologickej a plán
špeciálno – pedagogických starostlivosti.
Priebežne bola deťom zabezpečovaná komplexná zdravotná starostlivosť.
Vo výchove sa riadime zaradením všetkých druhov výchovy detí do denných aktivít.
➢ Telovýchovná, športová činnosť
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➢ Záujmová činnosť
➢ Príprava žiakov na vyučovanie
➢ Rekreačno – turistická činnosť
Vychovávatelia a OT CDR spolupracovali s učiteľmi na školách, ktoré naše deti
navštevujú
/ konzultácie, účasť na akciách organizovaných školou a pod./ v šk. roku 2020/21 ale aj
2021/22 prebiehala výučba v určitých časových int. dištančnou formou ( opatrenia
COVID )
Tu spolupracovali vychovávateľky s učiteľmi detí a vypracovávali úlohy a vzdelávali deti
podľa ich pokynov a zadaní úloh. Táto spolupráca bola veľmi dobrá a deti dosiahli
primerané školské výsledky.
Na skupine sme vytvárali podmienky pre spoluprácu s biologickou rodinou detí. Kvôli
opatreniam to bola vo zvýšenej miere telefonická a písomná komunikácia.
Taktiež sme mali na skupine pravidelné komunity detí s vychovávateľmi, OT CDR a
stretnutia detí s pani riaditeľkou CDR. Deti tu dostávali priestor na prezentáciu svojich
názorov a potrieb. Na týchto stretnutiach boli deti oboznamované s informáciami
týkajúcimi sa skupiny, prípadne programom CDR na konkrétne obdobie. Boli to aj
príležitosti k blahoželaniu k sviatkom detí, dosiahnutým úspechom a pod.
S deťmi, mladými dospelými a vychovávateľmi úzko spolupracuje odborný tím centra.
Dbali sme na dodržiavanie platnej legislatívy, interných noriem a právnych nariadení.
Vychovávatelia si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom a odborným interným vzdelávaním,
spolupracujú so školskými zariadeniami, organizáciami a združeniami podporujúcimi
centrum.
Počas celého roka sa zúčastňujú viacerých podujatí organizovaných podporujúcimi
subjektmi v spolupráci s centrom.
Vytvárame podmienky pre spoluprácu s biologickou rodinou detí ( návštevy v skupinách
a spoločných podujatiach, telefonická a písomná komunikácia ).
S deťmi sa pravidelne realizovali komunity na skupinách za účasti všetkých
vychovávateľov, OT a pani riaditeľky centra. Deti tu majú priestor na prezentáciu svojich
názorov a potrieb. Taktiež je to priestor s oboznámením sa detí s informáciami týkajúcimi
sa skupiny, prípadne programom centra na konkrétne obdobie, zhodnocujú sa
výchovno – vzdelávacie výsledky, aktuálne prežívanie a správanie detí, ich potreby a
smerovanie.
Profesionálne náhradné rodiny poskytovali starostlivosť im zvereným deťom vychádzajúc
z Ročného plánu úloh CDR Levice na rok 2021. Počas pravidelných návštev OT v ich
rodinách a pracovných stretnutiach v centre prebiehali odborné konzultácie zamerané
na výchovný proces, kde im boli odporučené najoptimálnejšie formy pôsobenia na dieťa.
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Mladým dospelým bola poskytovaná starostlivosť po ukončení ústavnej starostlivosti na
samostatnej usporiadanej skupine pre MD, bolo im poskytnuté bývanie, podmienky na
prípravu stravy a obslužných činností.
Mladí dospelí boli vedení k samostatnosti, k efektívnemu hospodáreniu zo zverenými
finančnými prostriedkami zo zreteľom na tvorenie úspor.
Mladým dospelým bola poskytnutá pomoc a sprevádzanie pri spolupráci s inštitúciami.
Sociálna pracovníčka poskytla MD sociálne poradenstvo zamerané na spôsob
zabezpečenia si samostatného bývania, zdroja príjmu a spôsobe využitia príspevku na
osamostatnenie.
Pri pravidelných stretnutiach boli mladí dospelí motivovaní k získavaniu pracovných
príležitostí a podporovaní k samostatnosti a nezávislosti. Počas stretnutiach mali mladí
dospelí priestor na vyjadrenie požiadaviek a ich konzultáciu. Mladí dospelí mali možnosť
podľa potreby na vlastnú žiadosť požiadať o psychologickú intervenciu.

Koncepčná činnosť
V CDR k 31.12.2021 pracovalo 38 zamestnancov.
Riaditeľka centra viedla prácu zamestnancov v dvoch základných oblastiach:
o oblasť starostlivosti o dieťa
o ekonomicko-prevádzková oblasť
Nepretržitá starostlivosť o deti prebiehala v dvoch samostatných skupinách, jednej
špecializovanej samostatnej skupine, skupine mladých dospelých a v štyroch
profesionálnych náhradných rodinách.
Odbornú pomoc zabezpečoval odborný tím CDR – psychológ, špeciálny pedagóg a 3
sociálni pracovníci.
Ambulantná a terénna forma starostlivosti CDR Levice sa poskytovala rodinám na
základe dohody pri riešení rodičovských konfliktov, zanedbávania dieťaťa, výchovných
problémov a náhradnej rodinnej starostlivosti. Táto starostlivosť je poskytovaná deťom
a rodinám pre spádovú oblasť okresu Levice. Starostlivosť pri riešení rodičovských
konfliktov bola poskytovaná pre spádovú oblasť okresu Levice. Ambulancia pre terénnu
a ambulantnú formu starostlivosti sa vykonáva v prenajatých priestoroch – kancelárie na
ul. Jilemnického 7,
v Leviciach, ktoré sú určené pre pracovníkov a klientov
ambulantnej a terénnej formy starostlivosti centra. Ambulantné opatrenia sú vykonávané
v prostredí centra v priestoroch ambulancie.
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Terénne opatrenia sú vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra
alebo v náhradnom rodinnom prostredí klienta
Ekonomicko - prevádzkový úsek tvorili ekonóm, personalista, hospodár a vodič/údržbár.
1. špecializovaná samostatná skupina s kapacitou 7 detí vo veku 6 až 17 rokov s ŤZP,
s rôznym druhom postihnutia ( mentálne postihnutie, narušenie komunikačnej
schopnosti a pervazívne prejavy v správaní ). 1.ŠSS je umiestnená v prenajatom byte na
Ul. Boženy Němcovej č.2 v Leviciach. Na skupine pracuje 7 vychovávateľov - 2
vychovávatelia a 5 pomocných vychovávateľov, z toho jeden s ekonomickou agendou.
2. samostatná skupina s kapacitou 9 detí vo veku 6 až 17 rokov je umiestnená v
rodinnom dome na Ul. kpt. Nálepku č. 127 v Leviciach. Jeho súčasťou je dvor a záhrada.
Na skupine pracuje 6 vychovávateľov - 2 vychovávatelia a 4 pomocní vychovávatelia,
z toho jeden s ekonomickou agendou.
3. samostatná skupina s kapacitou 9 detí vo veku 3 až 17 rokov je umiestnená v
rodinnom dome na Ul. 29. augusta č. 76/60 v Leviciach. Na skupine pracuje 6
vychovávateľov - 4 pomocní vychovávatelia, z toho jeden s ekonomickou agendou.
Skupina mladých dospelých s kapacitou 3 MD je umiestnená v jednoizbovom byte
nachádzajúcom sa v obci Kalná nad Hronom.
Profesionálne náhradné rodiny zabezpečujú starostlivosť o deti vo vlastných bytových
priestoroch.

Koordinačná a riadiaca činnosť
Koordinačná a riadiaca činnosť centra bola zabezpečovaná štatutárom zariadenia –
riaditeľkou centra, odborným tímom, koordinátormi jednotlivých skupín a
zamestnancami ekonomického úseku prislúchajúc im zodpovedných činností vyplývajúc
z ich pracovných náplní. Vychovávatelia poverení koordinačnou činnosťou
v špecializovanej samostatnej skupine a v samostatných skupinách koordinovali činnosť
skupiny. Písomnú dokumentáciu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
jednotlivých skupín kontroloval odborný tím centra.
Riaditeľka CDR hodnotila pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s § 70
zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v súlade s pracovným poriadkom. Do platnosti bol uvedený
aj Príkaz riaditeľa – Opatrenia pre fungovanie CDR Levice súvisiace s možným výskytom
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ochorenia COVID 19. Zamestnanci absolvovali vzdelávanie podľa Plánu profesijného
rozvoja (2020- 2024) a Ročného plánu vzdelávania CDR Levice.
Zloženie odborného tímu:
o psychologička
o špeciálna pedagogička
o 2 sociálne pracovníčky
Zloženie zamestnancov NP DEI III
o 3 sociálne pracovníčky, 1 asistentka soc. práce, 1 psychológ
Zloženie ekonomických zamestnancov
o hospodár
o personalistka, mzdárka
o ekonóm, rozpočtár
o šofér, údržbár

Metodická činnosť
Vyhodnotenie činností vyplývajúcich z náplne práce psychológa:
Vyhodnotenie činností vyplývajúcich z náplne práce psychológa, všetky činnosti boli
realizované v súlade s etickým kódexom psychológa:
o Individuálna práca s deťmi – individuálna práca s deťmi bola zameraná hlavne
na aktuálne prežívanie dieťaťa, išlo o podporné alebo hlbinné rozhovory, ktoré
mali spravidla pravidelnú frekvenciu. Pokiaľ išlo o adaptačný proces u dieťaťa
alebo o krízovú intervenciu, frekvencia sa zintenzívnila. Psychologická práca mala
za cieľ sprevádzať dieťa pri jeho prežívaní, smerovaní a napredovaní. Individuálna
práca sa odvíjala od Hlavných úloh psychologickej činnosti psychológa centra,
ktoré má vypracované každé dieťa v zariadení a vychádza z Individuálneho plánu
rozvoja osobnosti dieťaťa.
o Skupinová práca – pri skupinovej práci išlo hlavne o zameranie sa na aktuálne
dianie na skupine. Táto forma práce s deťmi bola realizovaná v spolupráci so
špeciálnou pedagogičkou CDR. Spoločne sme riešili situačné problémy v rámci
skupiny, ktoré sa vyskytli mimoriadne a okrem toho sa postupovalo podľa vopred
stanoveného a schváleného plánu skupinových sedení. V čase mimoriadnej
situácie boli skupinové stretnutia prispôsobené aktuálnemu dianiu.
o Psychologické poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým
zamestnancom – táto forma poradenstva zahŕňala oblasť participácie počas
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o

o

o

o

o

o

o

o

adaptačnej fázy dieťaťa v zariadení, poradenstvo v oblasti rodinných a sociálnych
vzťahov v súvislosti s deťmi
Práca s profesionálnymi náhradnými rodinami – jednalo sa o návštevy
v profesionálnych náhradných rodinách minimálne raz za mesiac, komunikáciu
a poradenstvo PNR individuálnu práca s deťmi v PNR a porady s profesionálnymi
náhradnými rodičmi, pokiaľ to mimoriadna situácia dovolila.
Psychodiagnostika – psychologická diagnostika bola vykonávaná podľa platných
predpisov, použité boli diagnostické materiály a techniky primerané veku
a intelektu.
Administratívna činnosť – táto činnosť zahŕňala všetky písomné vyjadrenia
spojené s prácou psychológa v zariadení a vyjadrenia pre potreby iných zariadení
a inštitúcií
Porady odborného tímu, pracovné porady, konzultácie s vychovávateľmi –
išlo o zdieľanie informácií súvisiacich s chodom zariadenia, o konzultácie
zamerané na riešenie aktuálne vzniknutých situácií v prospech detí
Účasť na prípadových konferenciách – stretnutia multidisciplinárneho tímu
slúžili na výmenu informácií ohľadom dieťaťa, stanovenie a prehodnotenie cieľov
práce s dieťaťom
Spolupodieľanie sa na procese NRS – išlo o prípravu detí na tento proces, účasť
na prebiehajúcich interakciách a zdokumentovanie a posúdenie vytvorenej väzby
medzi dieťaťom a žiadateľmi
Spolupodieľanie sa na procese umiestnenia detí v iných zariadeniach
(Reedukačné centrum, Diagnostické centrum) – jednalo sa o prípravu detí na
toto umiestnenie a následne o spoluprácu s daným zariadením a kontakt
s umiestneným dieťaťom
Odborné vzdelávanie – išlo o vzdelávanie potrebné pre prácu psychológa, a to
dlhodobý terapeutický výcvik, rôzne krátkodobé vzdelávania, supervízne
stretnutia a samovzdelávanie

Vyhodnotenie činnosti psychológa ambulancia-terén:
o

o

V psychologickej starostlivosti boli štyri rodiny s maloletými deťmi, v ktorých bolo
za cieľ riešiť výchovné problémy v rodine a medziľudských vzťahoch a poskytovať
podporu a poradenstvo náhradným rodičom. Psychológ ďalej spolupracoval na
prípadoch podľa potrieb odborného tímu.
Práca bola vykonávaná formou individuálneho poradenstva, poskytnutého
rodičom a maloletým deťom, a to na základe aktuálnych potrieb a zároveň
stanovených cieľov pre prácu s rodinou. Individuálna práca sa vykonávala aj
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o
o

o

na základe plánu vykonávania opatrení vypracovaného na začiatku zahájenia
spolupráce
Administratívna činnosť zahŕňala všetky náležité dokumenty vypracované v
súlade s metodickými usmerneniami pre ambulantno-terénnu formu práce
Psychológ sa spolupodieľal na poradách odborného tímu, pracovných poradách
a pracovných stretnutiach s ÚPSVaR Levice, ktorých cieľom bolo zdieľanie
informácií o pridelených rodinách a zlepšenie vzájomnej spolupráce.
Psychológ sa zúčastnil aj odborného vzdelávania organizovaným Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny a tiež vzdelávania zabezpečeným vo vlastnej réžii.
Pravidelná bola taktiež účasť na supervíznych stretnutiach a samovzdelávanie s
využitím odbornej literatúry.

Vyhodnotenie špeciálno-pedagogickej činnosti za rok 2021
o V špeciálno-pedagogickej starostlivosti bolo 23 detí, ktoré mali zostavený
individuálny špeciálno-pedagogický intervenčný plán a boli zaradené do
individuálnych a skupinových intervencií. Hodnotiace správy zo špeciálnopedagogických intervencií boli vypracované podľa IN OZ Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny č.029/2020 a IN CDR Levice č. 007/2020.
o Rediagnostické špeciálno-pedagogické vyšetrenie bolo realizované u 9 detí (3 deti
v CPPPaP Levice, 5 deti v CŠPP Levice a 1 dieťa v CDR Levice).
o Individuálne a skupinové intervencie prebiehali formou stimulácie a tréningom
oslabených čiastkových funkcií, edukácie, reedukácie a korekcie špecifických
vývinových porúch učenia a porúch správania. V špecializovanej samostatnej
skupine s deťmi s ŤZP a pervazívnymi prvkami v správaní sme sa zamerali na
rozvoj rečového a grafomotorického prejavu, myslenia, orientačných schopností,
tréning čítania, matematického myslenia, stimuláciu a podporné – činnostné
aktivity a cvičenia, zapájanie detí do výtvarných súťaží.
o V profesionálnych náhradných rodinách sme sa zamerali na konzultačnú
a odbornú pomoc 5 profesionálnym náhradným rodičom a špeciálnopedagogické intervencie v PNR boli poskytnuté 2 deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
o Pravidelne prebiehali konzultácie s odborným tímom CDR, vychovávateľmi detí,
profesionálnymi náhradnými rodičmi a osobami blízkymi dieťaťu. Následne boli
poskytnuté návrhy riešení problémových situácií.
o V rámci multidisciplinárneho prístupu sme riešili krízové situácie v rámci
pandemickej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.
o Osobná spolupráca prebiehala s riaditeľmi, odbornými zamestnancami a
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pedagógmi ZŠ a MŠ v Leviciach, ZŠ s VJM, ŠZŠ v Leviciach, SOŠ služieb Levice
a SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani.
o Bola zabezpečená komunikácia s organizáciami zabezpečujúcimi tábory pre deti
z CDR.
o Bol spracovaný návrh odborného tímu na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP na
premiestnenie 3 detí zo ZŠ s VJM do ŠZŠ.
o Návrhy a zabezpečenie odborných vyšetrení boli realizované v CPPPaP Levice a
v CŠPP Levice.
o Pedagogická a administratívna činnosť bola zameraná na prípravu metodík
špeciálno-pedagogických intervencií, prípravu edukačného procesu a
terapeutických činností, špeciálnych pomôcok, materiálovo-technického
zabezpečenia, didaktických pomôcok a pracovných listov, spracovanie záznamov
z pohovorov, hodnotiacich správ, prípravu a vyhodnotenie skupinových
intervencií, orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku, štúdium záznamov o
psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa, získavanie informácií a
podnetov z odborných mediálnych výstupov.
o Súčasťou špeciálno-pedagogickej činnosti bola účasť na metodických
stretnutiach odborných zamestnancov CDR, internom vzdelávaní CDR,
pedagogicko-pracovných a skupinových poradách, pracovných stretnutiach s
profesionálnymi náhradnými rodičmi, supervíziách, štúdium odbornej literatúry
a mediálnych výstupov potrebných k špec.ped. činnosti a vypracovanie Ročného
plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov CDR na rok 2022
a spracovanie Ročného plánu úloh CDR Levice na rok 2022.
o Vypracované boli projekty pre Nadáciu Agel – nadačný príspevok na tábor pre
deti, pre Nadáciu Volkswagen – „Aktívny priestor pre radosť, šport a zdravie“ nadačný príspevok na zakúpenie záhradného altánku, športové náčinie a rôzne
hry pre deti a bola vypracovaná Žiadosť o dotáciu mesta Levice.
o Bol realizovaný a organizačne zabezpečený letný zážitkový pobyt detí na Liptove
organizovaný odborným tímom centra.
o V rámci spolupráce s OZ Kvapka šťastia bol vypracovaný projekt pre Nadáciu
Slovenských elektrární – Pontis : „Oddychová zóna pre deti“, v rámci ktorého sa
zakúpilo pre CDR Levice 2 kusy ratanového sedenia do záhradného altánku.
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Vyhodnotenie úloh sociálnych pracovníkov
Návštevy v rodinách:
o návštevná činnosť v rodinách bola realizovaná aj za účasti detí, ktoré navštívili svoju
biologickú rodinu – rodičov, príbuzných, ďalej to boli návštevy v rodine počas pobytu
dieťaťa na krátkodobom pobyte dieťaťa. Návštevy boli zamerané na poskytnutie
sociálneho poradenstva rodine, na rozvíjanie vzťahov medzi dieťaťom a biologickou
rodinou, na zistenie bytových pomerov rodiny a situácie v rodine počas pobytu
dieťaťa na krátkodobom pobyte mimo CDR. Informačné poradenstvo poskytované
osobám blízkym a širšej biologickej rodine pred prvým krátkodobým pobytom dieťaťa
v rodine bolo poskytnuté v 7 prípadoch
o deti sa zúčastňovali krátkodobých pobytov (víkendových, prázdninových)
v biologickej rodine, v širšej biologickej rodine a pobytov u osoby blízkej. Počet
vyplatených príspevkov na stravu bolo 13
o návštevy v profesionálnych náhradných rodinách boli
realizované mesačne
s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu podľa plánu na rok 2021. Pravidelne
sme navštevovali všetky profesionálne náhradné rodiny, počas ohlásených návštev
boli informovaný o plánovanom termíne návštevy, pričom počas návštev boli vždy
prítomné mal. deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách. Profesionálne
náhradné rodiny navštevoval sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg.
Počas návštev odborný tím pozoroval vzťahy a rodinnú atmosféru v profesionálnych
náhradných rodinách, taktiež i s ostatnými členmi rodiny profesionálneho
náhradného rodiča. Z dôvodu mimoriadnej situácie pre šírenie koronavírusu
ochorenia Covid 19 bolo CDR Levice v režime krízového fungovania, v tomto období
boli profesionálni náhradní rodičia, deti a členovia odborného tímu v písomnom (emailom), telefonickom kontakte a tiež prostredníctvom sociálnych sietí a
videohovorov. Boli nariadené preventívne opatrenia (meranie telesnej teploty
dieťaťa, denné zaznamenávanie, sledovanie zdravotného stavu a prípadných
príznakov ochorenia Covid-19), dodržiavanie pokynov nariadených hlavným
hygienikom
o spolupracovali sme s UPSVaR-mi (Levice, Šahy, Nitra, Komárno, Nové Zámky,
Topoľčany, Zlaté Moravce), súdmi, prokuratúrou, školami, sociálnou poisťovňou.
O prešetrenie pomerov v rodine z dôvodu možnosti realizácie krátkodobého pobytu
dieťaťa v rodine sme žiadali v 1 prípade ÚPSVaR Šahy a v 3 prípadoch ÚPSVaR
Levice, v 1 prípade ÚPSVaR Zlaté Moravce, v 1 prípade ÚPSVaR Nové Zámky, v 1
prípade ÚPSVaR Komárno.
o zhodnocovanie situácie dieťaťa a rodiny za minulý rok sme prehodnocovali v 15
prípadoch formou prípadových konferencií osobne alebo prostredníctvom
telekomunikačných technológií.
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o v dvoch prípadoch sme boli úspešní v sanácií a dve deti sa vrátili do svojich
biologických rodín. V oboch prípadoch boli zverené do starostlivosti matke.
o v jednom prípade sme realizovali proces nadväzovania osobného vzťahu medzi
žiadateľmi o náhradnú starostlivosť a dieťaťom, no proces nebol úspešní, žiadatelia
odstúpili.
Ekonomická agenda:
o mesačne boli spracovávané podklady k výpočtu výdavkov na dieťa v PNR, vreckové
pre deti v PNR, vystavenie platobných poukazov
o mesačne boli spracovávané podklady k zabezpečeniu finančných prostriedkov na
stravné a vreckové pre MD na skupine pre MD, vystavenie platobných poukazov
(vyúčtovanie cestovného, nákupu ošatenia, zabezpečenie hygienických potrieb MD)
o boli evidované podlžnosti rodičov za neplnenie si vyživovacej povinnosti voči
nezaopatreným deťom a spracované podklady k prevodu za poukázané výživné
zmysle IN – „Výživné poukazované do centier pre deti a rodiny a určenie úhrady za
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centrách
pre deti a rodiny od 1.1.2021“
o boli spracované podklady k inventarizácii VK a účtov detí u 22-och detí za rok 2021
o boli vypracované podklady na vyplatenie príspevkov na osamostatnenie mladých
dospelých. Vyplatené boli v 2 prípadoch.
Činnosť sociálnych pracovníkov a asistenta sociálnej práce v ambulancii
o Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinách:
o Návštevy sa pravidelne realizovali v prirodzenom rodinnom prostredí klienta
a náhradnom rodinnom prostredí. V období mimoriadnej situácie pre šírenie
koronavírusu ochorenia COVID 19 boli opatrenia vykonávané prostredníctvom
telefonického kontaktu s rodičmi, pracovníkmi obecných úradov, komunitných
centier a s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
o odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných
problémov v rodine a medziľudských vzťahoch boli realizované v 5 rodinách
o odborné metódy práce na podporu obnovy a rozvoja rodičovských zručností boli
realizované v 5 rodinách
o odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa boli
realizované v 5 rodinách
o poskytovanie sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom
bolo realizované v 4 rodinách
o podľa potreby sme spolupracovali so školami, pediatrami, CPPPaP, komunitnými
centrami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi príslušných obcí a obecnými úradmi,
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s Úradmi práce v Šahách a v Leviciach (OSPODaSK, Oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok)
o rodinám bola poskytovaná hmotná pomoc vo forme ošatenia, potravín a hračiek
o administratívna činnosť bola zameraná na vedenie spisovej dokumentácie,
vypracovávanie správ a náležitých dokumentov pre OSPODaSK súvisiacich
s vykonávaním opatrení v rodinách

Vzdelávanie, supervízie
V roku 2021 sa rôznych typov vzdelávacích aktivít zúčastnili vychovávatelia, pomocné
vychovávateľky, sociálni pracovníci, pracovníci ekonomicko-prevádzkového úseku,
odborní zamestnanci a riaditeľka centra.
Vyhodnotenie programu supervízie za rok 2021
Celkom spolu

35hodín skupinová supervízia

20hodín individuálnej supervízie

Počet zamestnancov, ktorí
absolvovali skupinovú
supervíziu = 26

Počet zamestnancov, ktorí
absolvovali individuálnu
supervíziu = 6

Kontrolná činnosť
Riaditeľka CDR organizovala a kontrolovala činnosti tak, aby sa plynulo zabezpečovali
úlohy sociálnej starostlivosti, trvalý rozvoj a kvalita služieb pri dodržiavaní maximálnej
hospodárnosti. Vo svojej činnosti konala podľa všeobecne platných právnych noriem.
Predkladala Ústrediu štatistiky, plány hlavných úloh a programové dokumenty
zariadenia, určovala vnútornú štruktúru organizácie a zabezpečovala vzdelávanie v
oblasti CO, BOZP a PO. Na jednotlivých samostatných skupinách vykonávali kontrolu
koordinátorky samostatných skupín a v profesionálnych náhradných rodinách riaditeľka
a odborný tím centra. Na základe príkazu riaditeľ – Opatrenia pre fungovanie CDR
Levice súvisiace s možným výskytom ochorenia COVID 19, bolo pravidelne
kontrolované dodržiavanie pokynov uvedených v príkaze riaditeľa, ako pravidelné
meranie telesnej teploty, používanie rúšok, sanitácia všetkých priestorov, dodržiavanie
obmedzenia , prípadne zákazu návštev v CDR a dodržiavanie všetkých nariadení
a pokynov určených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach.
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Štatistická činnosť
Štatistiky:
o k 31.1.2022 bol spracovaný štatistický výkaz „V 05“ za predchádzajúci rok 2021
o mesačne bola spracovávaná a odosielaná štatistika v zmysle IN – „Mesačné hlásenia
o vybraných štatistických ukazovateľoch CDR“ za predošlý mesiac do 5. dňa
v mesiaci
Štatistické údaje – viazané na deti
o k 01.01.2022 bola stanovená kapacita Centra pre deti a rodiny Levice na 38 detí
vrátane mladých dospelých (MD). V skutočnosti sme mali k tomuto dňu stav 33
klientov.
o z toho na samostatných skupinách 16 detí, na špecializovanej samostatnej skupine 7
detí. V profesionálnych náhradných rodinách 8 detí. Na skupine MD sme mali
umiestnených 2 mladých dospelých.
o v roku 2021 naše zariadenie prijalo 4 deti, všetky 4 deti boli umiestnené do PNR
o v centra pre deti a rodiny bola ukončená ústavná starostlivosť 8 klientom,
o 3 mladí dospelí z dôvodu plnoletosti z toho 2 mladí dospelí zotrvávajú v centre pre
deti a rodiny na dohodu a z 1 mladým dospelým bola ukončená dohoda z dôvodu
hrubého porušenia podmienok dohody
o 1 mladý dospelý ukončil dohodu s centrom nakoľko ukončil súvislú prípravu na
povolanie a odišiel do biologickej rodiny
o po úspešnej sanácií išli 2 deti do biologických rodín
o u 1 dieťaťa bola zmena ústavnej starostlivosti do reedukačného zariadenia,
o u 1 dieťaťa bola zmena zariadenia do iného CDR, kde bolo premiestnené do PNR
k svojim súrodencom
Priemerná dĺžka pobytu k 31.12.2021 v CDR bola 4 a 3/4 roka.

Rozpočet organizácie
a) Príjmy rozpočtu

Príjmy CDR Levice boli plnené nasledovne:

Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Skutočné plnenie:

celkom €
6 864,00
0,00
69,22
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Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Položka
223001
292012
292017
292027
311

Názov položky

Celkom

príspevky od rodičov
z dobropisov
vratky
iné
Dary a Granty (zdroj 72)

0,00
0,00
69,22
0,00
3 770,00

Spolu

3 839,22

Hlavnú časť príjmov tvoria príjmy, ktoré platia rodičia na deti. Výšku stanovuje súd a bez
ohľadu na ich možnosti platenia stanoví minimálne výživné . Vzhľadom k zmene
spôsobu určovania úhrady od rodičov, sú prijaté platby poukazovaná na tvorbu úspor
dieťaťa, z tohto dôvodu je plnenie príjmov nulové. Príjem – vratky predstavuje čiastku
nedočerpaných nemocenských dávok a príslušných odvodov z miezd z minulého roku.

b) Výdavky rozpočtu

600 - Bežné výdavky za rok 2021
Kategória 610 – Mzdy, platy , služobné príjmy
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Skutočné čerpanie:
% plnenia rozpočtu

430 566,00
511 312,00
511 312,00
100,00%

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Skutočné čerpanie:
% plnenia rozpočtu

150 483,00
188 237,27
188 237,27
100,00%
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Kategória 630 –Tovary a služby
Upravený
Skutočné
% plnenia
rozpočet €
čerpanie €
rozpočtu
169 490,65
169 490,21
100,00%

EK

Názov položky

630
z toho:
631
632
633
634
635
636
637

Náhrada cest. výdavkov
Energie, voda, komunikačné sl.
Material
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné
Služby

2 531,26
20 807,63
52 429,79
9 266,76
17 733,71
12 494,92
54 226,58

2 531,26
20 807,63
52 429,79
9 266,76
17 733,71
12 494,92
54 226,14

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Kategória 640 – Bežné transfery

640
642 012 na 642 013 na 642014
spolu
odstupné odchodné jednotlivcom
Schválený rozpočet: 21 123,00
0,00
0,00
6 000,00
Upravený rozpočet:
42 700,69
0,00
7 714,80
5 029,71
Skutočné čerpanie:
42 700,69
0,00
7 714,80
5 029,71
% plnenia rozpočtu
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

642 015
642 030
na
nemocenské príplatky a
dávky
príspevky
1 500,00
13 623,00
1 753,45
28 202,73
1 753,45
28 202,73
100,00%
100,00%

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie – pre CDR sa používa funkčná klasifikácia 10.4.0.
Rodina a deti a 10.5.0. Zamestnanosť
10.4.0.
rodina a deti
Schválený
rozpočet:
Upravený
rozpočet:
Skutočné
čerpanie:
% plnenia
rozpočtu

04.1.2.
všeobecná
pracovná oblasť
0,00

10.5.0.
zamestnanosť

718 922,00

0,00

924 976,20

87 984,33

25 396,78
25 396,78
924 976,20

87 984,33
100,00

100,00

100,00
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Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Schválený
Upravený
Skutočné
% plnenia
program
rozpočet:
rozpočet:
čerpanie:
rozpočtu
07C0502
718 922,00
916 285,60
916 285,16
100,00%
OEKOH01
0,00
760,33
760,33
100,00%
OEKOH03
0,00
7 930,27
7 930,27
100,00%
1AC106G1S02
0,00
15 696,50
15 696,50
100,00%
1AC206G1S02
0,00
2 770,03
2 770,03
100,00%
3AC106G1S02
0,00
59 090,15
59 090,15
100,00%
3AC206G1S02
0,00
10 427,65
10 427,65
100,00%
1AY106G1S05
0,00
25 396,78
25 396,78
100,00%
spolu:
718 922,00 1 038 357,31 1 038 356,87
100,00%

Výdavky organizácie, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ – CDR k 31.12.2021
má prostriedky z rozpočtu EÚ na krytie výdavkov – NP DEI III.

1AC1
rozpočet
EK
610 mzdy
11 242,53
620 odvody
4 323,38
630 tovary a služby
0,00
640 bežné transféry
130,59
spolu
15 696,50
1AC2
rozpočet
EK
610 mzdy
1 984,01
620 odvody
762,97
630 tovary a služby
0,00
640 bežné transféry
23,05
spolu
2 770,03
3AC1
rozpočet
EK
610 mzdy
36 640,76
620 odvody
13 053,69
630 tovary a služby
9 395,70
640 bežné transféry
0,00
spolu
59 090,15
3AC2
rozpočet
EK
610 mzdy
6 466,04
620 odvody
2 303,55
630 tovary a služby
1 658,06
640 bežné transféry
0,00
spolu
10 427,65

1AC1
čerpanie
11 242,53
4 323,38
0,00
130,59
15 696,50
1AC2
čerpanie
1 984,01
762,97
0,00
23,05
2 770,03
3AC1
čerpanie
36 640,76
13 053,69
9 395,70
0,00
59 090,15
3AC2
čerpanie
6 466,04
2 303,55
1 658,06
0,00
10 427,65

% plnenia čerpania
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
% plnenia čerpania
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
% plnenia čerpania
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
% plnenia čerpania
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
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700 Kapitálové výdavky za rok 2021 podľa zdroja

Celkom
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Skutočné čerpanie:
% plnenia rozpočtu

0
4544,99
4544,99
100,00%

Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy

Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony
a tovar
Ostatné výnosy, napr. pokuty,
penále, úroky z omeškania
Zúčt. ost. oprav. pol. z prev.
činnosti
Výnosy z transferov
Výnosy z transferov
Výnosy z transferov

Suma v €
0,00
2,68
81 283,13
1 033 811,88
21 292,00
13 888,15

2. Náklady

Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky
Ostatné náklady na prev.
činnosť

Popis (číslo účtu a názov)
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné soc. poistenie
zákonné soc. náklady
Daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky
ostatné náklady na prev. činnosť

Suma v €
65 287,14
19 772,61
21 152,56
2 662,22
99,80
33 323,25
586 808,84
206 394,74
8 581,75
37 326,76
372,32
1 099,45
135 529,43
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Odpisy, rezervy a opravné
položky
Finančné náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

Odpisy dlhodobého HM a NM
Tvorba ost. oprav. pol. z prev.
činnosti
Ostatné finančné náklady
Náklady na ostatné transféry
Náklady z budúceho odvodu
príjmov

21 652,00
0,00
714,17
69,22
- 1 957,81

Medzi najvýznamnejšie náklady zaúčtované na účte 501 Spotreba materiálu patria :
nákup interiérového vybavenia - spotreba dhm do 1700€, nákup výpočtovej techniky spotreba dhm do 1700€ spotreba všeobecného materiálu, spotreba kníh, časopisov
spotreba potravín a spotreba ošatenia pre klientov .
K najvýznamnejším nákladom v rámci služieb patria náklady na prenájom bytu pre
špecializovanú samostatnú skupinu, telefónne poplatky, všeobecné a špeciálne služby
(služby PO a BOZP, služby v oblasti CO....) , školenia semináre, konferencie, supervízie.
Medzi najvýznamnejšie ostatné náklady na prevádzkovú činnosť patria: vreckové detí,
cestovné detí, stravné detí v školách, internátoch, výchovno-rekreačné programy detí,
stravné detí v rámci sanácie rodiny, príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého
dospelého, náklady na profesionálne náhradné rodiny – osobná spotreba dieťaťa .

Iné aktivity CDR
Aktivity za rok 2021
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Karneval, fašiangy na skupine
Pravidelné stretnutia súrodencov, spoločné posedenia
Oslava jari/,,výstup“ na Levický hrad
Výstava psov Tlmače – Lipník, sponzorský obed v reštaurácií Lipa+zmrzlina,
vozenie na štvorkolke
Spoločná oslava MDD – posedenie na záhrade – odovzdanie darčekov
Spoločná oslava MDD v CDR – Agel – krst maskota
Objatie tónov – benefičný koncert
Výlet Starý Tekov – pobyt v prírode
Opekanie a kúpanie v bazéne v domácom prostredí
Oslava konca školského roka – posedenie na zmrzline
Tábor ,,Úsmev ako dar“ – Štiavnické Bane
Tábor ,,Tik Tak“ – Námestovo
Pobyt v Grécku
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o Oslavy sviatkov detí na skupine / meniny, narodeniny/
o Výlet v Hronskom Beňadiku, Tlmače-Lipník- kŕmenie zvieratiek, posedenie
v cukrárni, športové ihrisko, zbieranie hríbov
o Turistická vychádzka do okolia Levíc spojená s ihriskami a posedením v bagetérii
o Letný – denný tábor so študentami v Pastoračnom centre LV
o Výlet za koníkmi v LV
o Celodenný výlet s vojakmi – Piešťany – múzeum, Mohyla M.R.Štefánika- Bradlo
o Týždenný pobyt na Liptove
o Rozlúčka s letom v centre Alex – nadácia Agel
o Komunity, stretnutia detí s pani riaditeľkou CDR a OT CDR
o Oslavy vianočných sviatkov spojené s odovzdávaním darčekov
o turistické vychádzky – Šiklóš, Pod Urbanom, Vinice, levické rybníky, Kalvária
o vychádzky do mesta, spoznávanie jeho častí, histórie, nákupy, návštevy cukrárne
o rôzne tvorivé aktivity, výroba prezentov pre potreby CDR
o aktívne zapájanie sa do výtvarných súťaží s prácami detí (nadácia Agel, Úsmev
ako dar a iné)
o výzdoba interiéru vlastnou tvorbou podľa ročných období a príležitostí
o skrášľovanie areálu CDR vlastnou výsadbou zelene, starostlivosť o ňu
o Najmilší koncert nácvik programu, nahrávanie v Nitre (Peter Szabó)
o Reprezentácia CDR vo futbale (Patrik Szabó), atletika (B. Takácsová)
o Návštevy športovísk a detských ihrísk
o Návšteva hvezdárne večer
o Návštevy plavárne
o Večerná vychádzka mestom
o Návšteva cintorína, uctenie si zosnulých
o Nácvik programu na vianočnú besiedku, vianočná besiedka, posedenie
o Vianočné sviatky, spoločné pečenie, výzdoba interiéru, exteriéru
o Kultúrne podujatia podľa aktuálneho programu mesta Levice, Hradné slávnosti
v našom meste
o návštevy kina
o návšteva kúpaliska Margita Ilona
o návšteva z prokuratúry
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Krátkodobé úlohy na ďalší rok
o Víziou a poslaním zariadenia do ďalších rokov je poskytnutie dostatku
prostriedkov na to, aby boli naše deti a mladí dospelí úspešní a akceptovaní.
Poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, podporu silných stránok a naplnenie ich
potrieb s dôrazom na rešpektovanie ich individuality a jedinečnosti.
Neodmysliteľnou súčasťou multidisciplinárneho pôsobenia je vzájomná
spolupráca, jednotnosť a záujem vnášať do cieleného edukačného pôsobenia
vzájomný rešpekt a tímovú spoluprácu pre vytvorenie dôvery medzi dieťaťom –
vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, psychológom, špeciálnym
pedagógom, sociálnym pracovníkom, jemu blízkou osobou a rodinou.
o Plánom priorít závislých od finančných prostriedkov je údržba samostatných
skupín, rekonštrukcia rodinných domov, plánovanie letných a zimných podujatí a
pobytov pre deti, čím kladieme dôraz na terapiu zážitkom, a tým pôsobíme na
emocionálnu stránku dieťaťa, jeho poznanie a sociálne učenie.
o Zabezpečenie chodu kancelárie pre ambulantnú a terénnu formu práce s rodinou
a deťmi v Leviciach. Začatie procesu nadobudnutia 2 rodinných domov.
Vytvorenie skupiny pre dobrovoľné pobyty pre deti s rodičmi – zabezpečenie 2
rodinných domov.
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Fotogaléria:
Pobyty vonku a v prírode
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Objatie tónov

Reprezentácia CDR v atletike
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Návšteva levickej hvezdárne

Veľkonočné sviatky u nás
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Deň detí

Celodenný výlet s vojakmi do Piešťan
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Prechádzka v meste

Prechádzka na levickú kalváriu
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Návšteva múzea

Návšteva kúpaliska Margita Ilona
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Návšteva levickej plavárne

Zájazd do Grécka
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Výlet na Liptov
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Denný tábor organizovaný OZ Maličké stádo

Krásny deň v Detsko svete Alex
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Jesenné aktivity
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Návšteva cintorína
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Vianoce u nás
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Oslavy narodenín a menín
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