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(A, B) KONTAKTNÁ ADRESA CENTRA A TELEFÓNNE ČÍSLO

Názov zariadenia:
Adresa:
IČO:
Telefónne kontakty:

E- mail:

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
Uralská 1, 040 12 Košice
00610801
+ 421 55 729 52 55
+ 421 918 879 208 - riaditeľ detského domova
+ 421 905 721 976 - vedúci úseku starostlivosti o deti
+ 421 905 721 769 - vedúci CPPR
riaditel.uralska@ded.gov.sk

Centrum sídli v kmeňovej budove na Uralskej ulici č. 1 v Košiciach.

(C, D, E) ÚČEL, DRUH A FORMA VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ V CENTRE

Centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich
dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie, alebo náhradné rodinné prostredie a vykonáva:
OPATRENIA podľa § 45, ods. 1, písm. a, b, c:
a)
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 (ďalej len „pobytové opatrenie
súdu“),
b)
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená
povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností
uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo
neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné
opatrenie“),
c)
opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
1.
krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom
prostredí,
2.
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,
POBYTOVÉ opatrenia § 45, ods. 4, písm. a): Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona
podľa účelu na ktorý bolo zriadené pobytovou formou:
 Pobytové opatrenia súdu § 45 ods. 1, písm. a)
 Opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody § 47 ods. 1
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Opatrenia pobytovou formou pre dieťa a jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
alebo inú blízku osobu na základe dohody § 47 ods. 5

OPATRENIA v zmysle § 45 ods.4 písm. b, c): Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona
ambulantnou a terénnou formou:


§ 73 ods. 6 písm. a) vykonávanie opatrení na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny,
posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa, ak
opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť
mieru ohrozenia dieťaťa



§ 73 ods. 6 písm. b) vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin , fyzický vývin
a sociálny vývin dieťaťa



opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách - §11 ods. 2



odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3) písm. b) bod 1



odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa § 11 ods. 3 písm. b) bod 2



odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v
rodine a v medziľudských vzťahoch § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3



odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností § 11 ods. 3 písm. b) bod 4



odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny - §11 ods.3 písm. b) bod 5



poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových
situáciách - § 11 ods. 3 písm. d)



§ 73 ods 6 písm c) vykonávanie ambulantných výchovných opatrení



uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti podrobiť
sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti - § 12 ods. 1 písm. b)



uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti
zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. d)



uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu
poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu - § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine



vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovné opatrenie - §
37 ods. 4 zákona o rodine
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§73 ods 6 písm. d) vykonávanie opatrení podľa § 44a ods 1



§73 ods 6 písm. e) poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po
ukončení náhradnej starostlivosti



Náhradná rodinná starostlivosť (ďalej iba NRS) (§44a): (1) Ak orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že
fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo
poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie
zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, navrhne tejto fyzickej osobe
a) poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného
odborného poradenstva,
b) vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení
1. na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,
2. pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa.
So zameraním na:
 odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - §11 ods. 3) písm. b) bod 1
 odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny - §11 ods.3 písm.b) bod 5
 poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri
krízových situáciách - § 11 ods. 3 písm. d)
 § 73 ods. 6 písm. d) - opatrenia podľa § 44a ods. 1 - poskytovanie podpory,
sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom
 § 73 ods. 6 písm. e) - poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po
ukončení náhradnej starostlivosti

F/ OPIS CIEĽOVEJ SKUPINY CENTRA

Centrum prijíma detí od narodenia do dosiahnutia plnoletosti, najdlhšie do veku 25 rokov.
Cieľovou skupinou centra sú:


podľa §49 ods. 1
a) deti s nariadeným neodkladným opatrením / dieťa od 0-18 rokov/,
b) deti s uloženým výchovným opatrením /dieťa od 0-18 rokov/,
c) deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou /dieťa od 0-18 rokov/,



podľa § 47 ods. 5 dieťa aj jeho rodiča, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iná
blízka osoba dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských
zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na
výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností na úpravu a zachovanie
vzťahov medzi dieťaťom a osobou podľa prvej vety alebo uľahčenie vykonávania opatrení
pobytovou formou pre dieťa /dieťa od 0-18 rokov/.
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podľa § 46 ods. 1 písm. b) 2 -ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia
súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa. Starostlivosť podľa § 55 ods. 2 podľa odseku 1
môže byť mladému dospelému poskytovaná do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25
rokov veku.
Podľa § 55 ods. 4 centrum môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej
fyzickej osoby, ktorej bola v centre poskytovaná starostlivosť do dovŕšenia 25 rokov veku,
ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Dĺžka pobytu podľa prvej vety je najviac 24
mesiacov.

Prioritne centrum prijíma klientov na ambulantnú a terénnu prácu z Košíc a okolia. Pobytová
forma pre dieťa na základe dohody a pobytová forma pre dieťa a jeho rodiča, osobu, ktorá sa
osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu na základe dohody je zastrešovaná v rámci Košického
kraja.

G/ DÔVODY VYLUČUJÚCE VYKONÁVANIE OPATRENÍ V CENTRE, AK CENTRUM VYKONÁVA OPATRENIA PODĽA § 47, § 48 A § 59 ODS. 1 PÍSM. a) PRVÉHO BODU ALEBO TRETIEHO BODU ALEBO PÍSM. b) AŽ d) ZÁKONA

Centrum sa zameriava na prácu:
 s deťmi v profesionálnych náhradných rodinách, kde sú zaradzované deti podľa § 51 ods.
6 do 6 rokov veku života,
 s deťmi na samostatne usporiadaných skupinách,
 s deťmi a rodinami v rámci podpory, obnovy a rozvoja rodičovských zručností, riešenia
výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine
a medziľudských vzťahov. Centrum poskytuje psychologickú pomoc, sociálne
poradenstvo, špeciálno-pedagogickú starostlivosť a ďalšie odborné činnosti.
Centrum nevykonáva pobytové opatrenia pre:
- deti s ošetrovateľskou starostlivosťou na základe lekárskeho posudku,
- deti s duševnými poruchami na základe lekárskeho posudku,
- deti s poruchami správania v dôsledku závislosti,
- tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa /§46 ods.1 písm. c/.
Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrenia v centre:
- obsadené miesta v samostatne usporiadanej skupine, v PR,
- obsadené miesta vyčlenené pre pobytovú formu pre dieťa a jeho rodiča na základe dohody,
- vyčerpaný pracovný časofond pre ambulantnú a terénnu prácu,
- ak centrum nedisponuje personálnym zabezpečením pre výkon opatrení ambulantnej
a terénnej formy práce.

5

H/ CELKOVÝ POČET MIEST V CENTRE A AK CENTRUM VYKONÁVA OPATRENIA
POBYTOVOU FORMOU VO VIACERÝCH BUDOVÁCH CENTRA, POČET MIEST V
JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH CENTRA

Schválená kapacita centra k 1. 1. 2019

-

Počet detí v samostatne usporiadaných skupinách:
Počet detí v profesionálnych náhradných rodinách:
Počet mladých dospelých:

81 z toho:
39
38
4

Samostatne usporiadaná skupina: počet 4 s kapacitou: 3 SUS 10 detí a 1 SUS 9 detí na skupine.
Profesionálni náhradní rodičia: počet 19 s kapacitou 2 deti na PNR.
Samostatná skupina mladí dospelí: počet 1 s kapacitou 4 MD.
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody /§ 47 ods. 1 a ods. 5/
celkovou kapacitou 5 osôb.

I/ OPIS VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV CENTRA A AK
CENTRUM VYKONÁVA OPATRENIA POBYTOVOU FORMOU, OPIS PODMIENOK
ZACHOVANIA SÚKROMIA VRÁTANE OPISU PODMIENOK NA OSOBNÚ HYGIENU

Centrum poskytuje rodinné ubytovanie podľa §1 ods.2 písmena q) Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Poskytuje
ubytovanie a starostlivosť deťom v samostatne usporiadaných skupinách v objekte kmeňovej
budovy Centra, ktoré v plnom rozsahu samostatne hospodária.
Centrum je zriadené v dvojpodlažnej budove, ktorá bola stavebnými úpravami prispôsobená pre
účely zariadenia rodinného typu. K budove Centra patrí aj oplotený pozemok. V prednej časti
pozemku sa nachádzajú vstupy do samostatných skupín a administratívnych priestorov. Za
budovou je rozsiahla záhrada so zatrávnenou časťou a multifunkčným ihriskom, určená na
relaxačné aktivity detí.
Popis zariadenia:
Samostatne usporiadané skupiny:
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Samostatne usporiadaná skupina č.1 Slnečnice

rozloha

stále lôžko s nočným
stolíkom/šuflíková skrinka

stôl

stolička

jednodielna skriňa

polička

detská izba 1

23,0 m2

3

1

3

3

3

detská izba 2
detská izba 3
obývacia izba

29,2 m2

4

1

4

4

4

21,2 m2

3

1

3

4

3

27,3 m2

kuchyňa s jedálenskou
37,5 m2
časťou

sporák

chladnička

drez na
umývanie riadu

kúpeľňa 1

4,5 m2

2 x umývadlo

1 x sprcha

1x práčka

kúpeľňa 2

7,2 m2

2x umývadlo

1x sprcha

1x vaňa

WC 1

1x WC misa

WC 2

1x WC misa

WC 3 pre personál

1x WC misa

kuchynská linka

jedálenský stôl +
stoličky

1x umývadlo

Samostatne usporiadaná skupina č. 2 Bociany
stále lôžko s nočným
stolíkom/šuflíková skrinka

stôl

stolička

jednodielna skriňa

polička

22 m2

2

1

2

2

2

29,5 m2

4

1

4

4

4

28,4 m2

4

1

4

4

4

rozloha

detská izba 1
detská izba 2
detská izba 3
obývacia izba

38,9 m2

kuchyňa s jedálenskou
časťou

32,6 m2

sporák

chladnička

drez na
umývanie riadu

kúpeľňa 1

7,6 m2

2 x umývadlo

1x sprcha

1x práčka

kúpeľňa 2

7,3 m2

2x umývadlo

1x sprcha

1x vaňa

WC 1

1x WC misa

WC 2

1x WC misa

WC 3 pre personál

1x WC

1x umývadlo
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kuchynská linka

jedálenský stôl +
stoličky

Samostatne usporiadaná skupina č. 3 Sokoly
stále lôžko s nočným
stolíkom/šuplíková skrinka

stôl

stolička

jednodielna skriňa

polička

23,3 m2

4

1

4

4

4

35,6 m2

4

1

4

4

4

15,5 m2

2

1

2

2

2

rozloha

detská izba 1
detská izba 2
detská izba 3
obývacia izba

20 m2

kuchyňa s jedálenskou
37,5 m2
časťou

sporák

chladnička

drez na
umývanie riadu

kúpeľňa 1

9,5 m2

2 x umývadlo

1 x sprcha

1x práčka

kúpeľňa 2

6,8 m2

2x umývadlo

1x sprcha

1x vaňa

WC 1
WC 2

1x WC misa

WC 3 pre personál

1x WC misa

kuchynská linka

jedálenský stôl +
stoličky

1x WC misa
1x umývadlo

Samostatne usporiadaná skupina č. 4 Lienky:
stále lôžko s nočným
stolíkom/šuflíková
skrinka

stôl

stolička

jednodielna skriňa

polička

17,92 m2

2

1

2

2

2

16.00 m2

2

1

2

2

2

22,13 m2

2

1

2

2

2

rozloha

detská izba 1
detská izba 2
detská izba 3
obývacia izba

23,79 m2

kuchyňa s jedálenskou
časťou

6,41 m2

sporák

chladnička

kúpeľňa 1

4,95 m2

2 x umývadlo

1 x sprcha

kúpeľňa 2

6,45 m2

2x umývadlo

1x sprcha

WC 1
WC 2

drez na
umývanie riadu

kuchynská linka

jedálenský stôl +
stoličky

1x práčka

1x WC misa
1x WC misa

Zachovanie súkromia je zabezpečené: kúpeľne a WC sú rozdelené na dievčenské a chlapčenské.
Izby sú uzamykateľné, rozdelené podľa pohlavia a deti majú možnosť uzamknutia osobných vecí
v skrinkách. Izby sú vybavené veku primeraným detským, resp. študentským nábytkom.
Centrum zabezpečuje možnosť variability ubytovania v detských izbách s dôrazom na zachovanie
súrodeneckých väzieb.
Stretávanie detí s biologickými rodičmi a blízkymi osobami sa realizuje vo vstupnej hale Centra
/prispôsobenej na dané účely/, vo dvore so záhradou s možnosťou sedenia a v obytných
priestoroch samostatne usporiadanej skupiny, v ktorej je dieťa umiestnené.
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Obytný priestor pre vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody podľa §
47 ods. 1 a ods. 5:

stále lôžko s nočným
stolíkom/šuflíková skrinka

stôl

stolička

jednodielna skriňa

polička

31,25 m2

4

1

4

4

4

9,3 m2

1

1

1

1

1

rozloha

izba 1
izba 2
kuchyňa s obývacou
časťou

30 m2

sporák

chladnička

kúpeľňa 1

4,1 m2

1x umývadlo

1 x sprcha

WC 1

drez na
umývanie riadu

kuchynská linka

jedálenský stôl +
stoličky

1x WC misa

Obytný priestor má samostatný uzamykateľný vchod. Rešpektujeme zachovanie súkromia:
sociálne zariadenie a samostatná sprcha so závesom, obe uzamykateľné. Izby uzamykateľné.
Osobné veci je možné zamykať v samostatných skriniach v byte.
Priestor na ambulantnú prácu s biologickou rodinou dieťaťa.
 1 miestnosť – ambulancia, vybavená štandardným kancelárskym nábytkom. Možnosť
prepojenia v prípade potreby využitia ďalších priestorov na nácvik rodičovských zručností.

Administratívne priestory pre odborný tím DeD a ekonomicko – hospodársky úsek.
•
ekonomický úsek – 2 pracoviska a miestnosť pre údržbára
•
odborný tím DeD – 4 pracoviská
•
sociálne zariadenie
•
garáž
Administratívne priestory pre odborný tím CPPR ( centrum podpory profesionálnych rodín)
•
3 pracoviská
•
kuchynka
•
sociálne zariadenie
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J/ POČET ZAMESTNANCOV CENTRA, ŠTRUKTÚRA PRACOVNÝCH MIEST S
DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA ZAMESTNANCOV PODĽA § 4; AK
ZABEZPEČUJE ODBORNÚ POMOC ALEBO ČINNOSŤ PODĽA § 49 ODS.
PROGRAM CENTRA OBSAHUJE AJ INFORMÁCIU O ZABEZPEČENÍ TEJTO
POMOCI ALEBO ČINNOSTÍ INÝMI ODBORNÍKMI

Celkový počet zamestnancov centra:
Počet zamestnancov v priamom kontakte s deťmi:

UVEDENÍM
CENTRUM
5 ZÁKONA,
ODBORNEJ

64
61

Štruktúra pracovných miest odborných zamestnancov a dosiahnuté vzdelanie:
Vedúca úseku starostlivosti o deti-vychovávateľ:
Vedúca CPPR – špeciálny pedagóg:
Psychológ:
Sociálny pracovník:
Špeciálny pedagóg:
Sociálny pracovník pre ambulantnú a terénnu prácu
Psychológ pre ambulantnú a terénnu prácu

1
1
4
3
1
3
2

Odborní zamestnanci centra spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - vysokoškolské
vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore.
Štruktúra pracovných miest na samostatne usporiadaných skupinách:
v samostatne usporiadanej skupine starostlivosť zabezpečujú 3 vychovávatelia, 2 pomocní
vychovávatelia a 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou.
Celková štruktúra a vzdelanie vychovávateľov a pomocných vychovávateľov samostatne
usporiadaných skupín:.
Vychovávatelia:

12 z toho: 4 VŠ vzdelanie
8 SŠ vzdelanie

Pomocní vychovávatelia:

12 z toho: 3 VŠ vzdelanie
9 SŠ vzdelanie

Centrum vie zabezpečiť všetky odborné metódy práce s dieťaťom. Na doplnkové metódy centrum
využíva služby špecializovaných zariadení:
 CŠPP,
 CPPPaP,
 klinický psychológ,
 akreditované subjekty,
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centrum vie zabezpečiť spolupracujúci subjekt podľa individuálnych potrieb dieťaťa
/centrum sa nachádza v krajskom meste so širokou dostupnosťou špecializovaných
zariadení/.

K/ OPIS SPÔSOBU OBOZNÁMENIA DETÍ, RODIČOV A INÝCH FYZICKÝCH OSÔB S
PROGRAMOM CENTRA

Proces prijatia dieťaťa a oboznamovania s programom centra je prispôsobený individuálnym
potrebám a prežívaniu dieťaťa. Rešpektujeme zásadu individuálneho prístupu s akceptovaním
životného príbehu dieťaťa a rodinnej anamnézy.
Oboznámenie dieťa
Pri prijatí do centra sa osoba /sociálny pracovník, psychológ vychovávateľ/PNR/ , ktorá ho
prijíma dieťaťu predstaví a pomôžu mu pri orientácii v danej situácií a naladí dieťa na vzájomnú
spoluprácu.
Vychovávateľ ukáže dieťaťu jeho osobný priestor a zoznámi ho s členmi skupiny, pričom dbá na
citlivý a veku primeraný spôsob prijatia dieťaťa a zabezpečenia fyziologických potrieb.
Následne oboznamuje dieťa zo základným fungovaním samostatne usporiadanej skupiny.
PNR tento proces realizuje v svojom domácom prostredí, kde oboznamuje dieťa s bytovými
podmienkami, členmi rodiny a predstavuje mu chod a zvyklosti v rodine.
Celý proces prijatia a oboznamovania je prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu
dieťaťa.
Po prvotnej adaptácií /s pravidla do 2 týždňov/ odborný tím s vychovávateľom/pomocným
vychovávateľom/profesionálnym náhradným rodičom oboznámi dieťa s programom centra.
Dieťaťu je program centra primerane interpretovaný, vzhľadom k jeho vekovým a rozumovým
schopnostiam.
Oboznámenie rodičov a blízkej osoby dieťaťa
Rodiča na základe vykonávania pobytového opatrenia súdu: po umiestnení dieťaťa do centra,
v zmysle platnej legislatívy, sociálny pracovník písomne informuje rodiča o umiestnení jeho
dieťaťa v centre, prizýva ho na prípadovú konferenciu, na ktorej je zároveň oboznámený
s programom centra. Ak rodič navštívi centrum pred prípadovou konferenciou, je s programom
centra oboznámený OT /sociálny pracovník, psychológ/.
Rodičia a blízke osoby na základe vykonávania opatrení pobytovou formou na základe dohody:
pred prijatím OT centra /sociálny pracovník, psychológ/ oboznámenia klientov s programom
centra pred uzatvorením dohody.
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L/ OPIS ODBORNÝCH METÓD PRÁCE S DIEŤAŤOM, JEHO RODINOU A INÝMI PLNOLETÝMI FYZICKÝMI OSOBAMI, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE
A SPÔSOB ZAPÁJANIA SPOLUPRACUJÚCICH SUBJEKTOV DO ODBORNEJ PRÁCE
CENTRA

Odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými osobami v centre realizuje
odborný tím centra a zároveň centrum spolupracuje s inými subjektmi.
Zloženie odborného tímu /ďalej OT/ centra: psychológ,
sociálny pracovník,
špeciálny pedagóg.
Metódy práce OT:
Psychologické metódy:
Diagnostika: vstupná, opakovaná a periodická odborná diagnostika
Individuálna práca: skríning psychického a emočného stavu, psychologické poradenstvo
/profesionálne poradenstvo a individuálna prevencia/, individuálna psychoterapia v rátane bazálnej
a podpornej, poradenstvo.
Skupinová práca: preventívne aktivity a sociálno-psychologický výcvik, psychologické
poradenstvo
Metódy sociálnej práce:
sociálna anamnéza a komplexná diagnostika, prípadová konferencia, tvorba cieľa sociálnej práce
s dieťaťom a jeho rodinou, spolupráca na sanácii rodiny, rozhovor, pozorovanie, sociálna terapia
a nácvik sociálnych zručností, základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne
poradenstvo, sprevádzanie pri kontakte s inštitúciami, terénna sociálna práca v prostredí
biologickej rodiny.
Špeciálnopedagogické metódy:
špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika, depistáž a včasná detekcia a intervencia
problémov klienta, individuálna a skupinová reedukácia , poradenstvo, konzultácie,
dispenzarizácia klientov zo ŠVVP.
Zapájanie spolupracujúcich subjektov: klinický psychológ, psychiater, monitoring zdravotného
stavu v spolupráci s pediatrom a odbornými lekármi, MŠ, ZŠ, SŠ
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M/ PLÁNOVANIE A POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI, AK CENTRUM POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ TEHOTNEJ ŽENE A TEJTO ŽENE PO PÔRODE A JEJ
DIEŤAŤU PODĽA § 46 ODS. 8 ZÁKONA
Centrum neposkytuje starostlivosť podľa vyššie uvedeného § 46 ods. 8 zákona.

N/ OPIS PLÁNOVANIA A VYHODNOCOVANIA VÝCHOVNEJ ČINNOSTI SAMOSTATNE USPORIADANÝCH SKUPÍN
Výchovná činnosť v samostatne usporiadaných skupinách je zameraná na:
- identifikáciu zabezpečenia potrieb dieťaťa,
- rozvoj telesného a duševného vývinu dieťaťa,
- vytváranie bezpečného prostredia pre dieťa,
- kontakt s biologickou rodinou, podporou súrodeneckých väzieb a vzťahov,
- na spracovanie životnej histórie dieťaťa, vyrovnanie sa s traumami a stratami.
Tematické oblasti výchovnej činnosti:
- odpočinková a relaxačná činnosť,
- rekreačná činnosť a pobyt vonku,
- príprava na vyučovanie,
- výchovno-vzdelávacie oblasti: spoločensko-vedná, pracovno-technická, estetickovýchovná, environmentálna, zdravotná a športová.
V samostatne usporiadanej skupine výchovnú činnosť plánuje a vyhodnocuje
vychovávatelia a pomocní vychovávatelia v súčinnosti s koordinátorom skupiny, ktorý ju
mesačne prezentuje na porade zamestnancov samostatne usporiadanej skupiny a OT.
O/ OPIS OBSAHU PRÍPRAVY NA VYKONÁVANIE PROFESIONÁLNEJ NÁHRADNEJ
STAROSTLIVOSTI PODĽA § 16 VRÁTANE POČTU HODÍN URČENÝCH NA NÁCVIK PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ VO VÝCHOVNEJ PRÁCI S DEŤMI A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE TEJTO PRÍPRAVY, AK CENTRUM VYKONÁVA AJ PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE PROFESIONÁLNEJ NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Centrum vykonáva prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti – toho
času je vytvorená pracovná skupina pre vypracovanie programu.
Poskytnutie základných informácií:
- Právne predpisy o sociálno-právnej ochrane
- Výchovné opatrenia
- Vývin
- Potreby
- Práva dieťaťa
- Práva profesionálneho náhradného rodiča
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13h
13h
13h
15h
13h
13h

V prípade ukončeného úplného stredného vzdelania bude každá zo šiestich oblastí obsahovať 10
h. vzdelávania.
Nácvik praktických zručností:
- Identifikácia vývinových potrieb
- Vzťahová väzba
- Prispôsobenia sa zmene
- Komunikačné zručnosti
- Rozvoj výchovných zručností
- Riešenie záťažových situácií
- Spolupráca v tíme
- Prax

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

P/ UVEDENIE ROZSAHU HODÍN POČAS DŇA A DNI V TÝŽDNI, POČAS KTORÝCH
SA VYKONÁVAJÚ JEDNOTLIVÉ OPATRENIA, AK CENTRUM VYKONÁVA OPATRENIA AMBULANTNOU FORMOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU
Pracovná doba pre vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou práce:
8.00 - 16.00
9.00 - 17.00
8.00 - 16.00
9.00 - 17.00
8.00 - 16.00

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Počet hodín za jednotlivé opatrenia ambulantnej a terénnej formy:
Centrum flexibilne prispôsobí pracovný čas podľa individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny,
špecifických faktorov a druhu nariadeného opatrenia, okrem víkendov a sviatkov.
Rozsah pracovných hodín v týždni bude zachovaný.

Q/ OPIS TVORBY A VYHODNOCOVANIA ČIASTKOVÝCH PLÁNOV INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU ROZVOJA OSOBNOSTI DIEŤAŤA, OPIS TVORBY A VYHODNOCOVANIA INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU ODBORNEJ PRÁCE S DIEŤAŤOM A
JEHO RODINOU ALEBO PLÁNU ODBORNEJ PRÁCE S PLNOLETOU FYZICKOU
OSOBOU
V zmysle Vyhlášky 103/2018 Z.Z. § 30 ods.1 písm. b), Centrum vypracováva a vedie:
1) Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa /ďalej len IPROD/ ak sú pre dieťa vykonávané
opatrenia na základe opatrenia súdu, okrem opatrení podľa § 57 zákona.
2) Plán vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na
základe dohody podľa § 47 zákona
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3) Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou, alebo terénnou formou
IPROD- je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre , najmä
 plán sociálnej práce
 plán výchovnej práce
 hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,
IPROD tvorí odborný tím , vychovávateľ, pomocný vychovávateľ, profesionálny náhradný rodič
na obdobie min. 1 roka.
Čiastkové plány IPROD-u sú vyhodnocované nasledovne:
 plán výchovnej práce s dieťaťom – 1x mesačne /tvorí a vyhodnocuje vychovávateľ,
pomocný vychovávateľ, profesionálny náhradný rodič a dieťa podľa individuálnych
schopností/,
 plán sociálnej práce – plnenie cieľu plánu soc. práce s dieťaťom hodnotí sociálny
pracovník centra s orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v určených
termínoch nie kratších ako dva mesiace,
 hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra nadväzujú na cieľ IPROD-u
a psychológ centra ich vyhodnocuje najmenej 2x ročne.
Čiastkové ciele plánov IPROD-u nadväzujú na ciel a úlohy stanovené na prípadovej konferencii.
Obsahujú termíny a osoby, ktoré zodpovedajú za priebežné plnenie plánu.
Plán odbornej práce samostatnej skupiny mladých dospelých:
 plán prípravy na osamostatnenia sa mladého dospelého, tvorí a vyhodnocuje 1x mesačne
mladý dospelý, pod koordináciou sociálneho pracovníka a participácie psychológa.

R/ PODMIENKY PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ, ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ, KULTÚRNU
ČINNOSŤ, REKREAČNÚ ČINNOSŤ A PREJAVOVANIE NÁBOŽENSKÉHO
VYZNANIA A VIERY
Centrum pre deti a rodiny zabezpečuje podmienky na realizovanie:
 záujmovej činnosti,
 športovej činnosti,
 kultúrnej činnosti,
 rekreačnej činnosti.
Dané aktivity sa realizujú na základe individuálnych záujmov, potrieb dieťaťa a jeho schopnosti.
Deti si môžu podľa vlastného výberu vybrať záujmové krúžky v základných školách, ktoré
navštevujú a využívať ponuky centier voľného času.
Centrum má k dispozícii vlastné pieskovisko, hojdačky, šmýkačku, trampolínu, preliezky,
multifunkčné ihrisko. V blízkosti centra je možné využiť rekreačnú vodnú plochu, multifunkčné
ihriská, outdoorový športový areál.
Centrum spolupracuje s príslušnou mestskou časťou, ktorá poskytuje deťom a ich rodinám širokú
paletu možností trávenia voľného času.
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Centrum zabezpečuje kultúrne podujatia -divadlo, múzeum, kino, rekreačné pobyty a liečebné
pobyty.
Centrum akceptuje rozhodnutie rodiča, resp. dieťaťa v prejavovaní náboženského vyznania
a viery, umožňuje účasť na bohoslužbách a cirkevných aktivitách, podporuje zachovávanie
cirkevných zvyklostí a tradícií napr: vianočné sviatky, veľkonočné sviatky.

S/ OPIS ZABEZPEČENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI DEŤOM A PLNOLETÝM FYZICKÝM OSOBÁM, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ POBYTOVÉ OPATRENIA V CENTRE

Centrum zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť deťom prostredníctvom
zdravotníckych zariadení, ktoré ponúka Poliklinika Nad jazerom, Košice, kde sa nachádza sieť
obvodných a odborných lekárov.
Základná zdravotná starostlivosť deťom v profesionálnej náhradnej rodine je poskytovaná
v mieste trvalého bydliska, resp. v jeho blízkosti. Špecializovaná zdravotná starostlivosť /odborné
ambulancie/ je zabezpečovaná podľa odporúčania lekára prioritne v rámci mesta Košice.
Pri dobrovoľných pobytoch detí spôsob zabezpečovania zdravotnej starostlivosti sa dohodne pred
pobytom dieťaťa v rámci dohody aj s podmienkami prijatia v súvislosti zo zdravotným stavom
dieťaťa.
Poučenie a informovaný súhlas o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:
ak je dieťaťu nariadené pobytové opatrenie súdu v centre v zmysle Zákona 576/2004 Z. z. § 6 ods.
1 písm. b). zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má
maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej
starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa
pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má
dieťa zverené podľa osobitných predpisov alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa
vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení
neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie
súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má
zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne
úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá
dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

T/ OPIS ZABEZPEČENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A PRÍPRAVY NA POVOLANIE DETÍ A
PLNOLETÝCH FYZICKÝCH OSÔB DO 25 ROKU VEKU (ĎALEJ LEN „MLADÝ DOSPELÝ“)
PO UKONČENÍ POBYTOVÉHO OPATRENIA SÚDU NADOBUDNUTÍM PLNOLETOSTI
DIEŤAŤA PODĽA § 55 ZÁKONA, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ POBYTOVÉ OPATRENIA
V CENTRE

Plnenie školskej dochádzky centrum zabezpečuje prostredníctvom základných škôl
v blízkosti centra, profesionálny náhradný rodič v mieste svojho bydliska - podľa odporúčaní
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centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického
poradenstva.
Centrum má výhodnú pozíciu dostupnosti rôznych typov stredných a vysokých škôl, kde mladí
dospelí a fyzické osoby do 25 rokov majú možnosť realizovať prípravu na povolanie podľa
záujmu a v súlade s plánom osamostatnenia sa.
Centrum zabezpečuje plnenie školskej dochádzky len v školách s vyučovacím jazykom
slovenským.
Centrum poskytuje poradenstvo v oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie.
U/ OPIS PRÁV DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ SA VYKONÁ
VAJÚ OPATRENIA V CENTRE, A OPIS PRÁV RODIČA DIEŤAŤA A INÝCH BLÍZKYCH
OSÔB DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ
OPATRENIA V CENTRE VRÁTANE

Centrum pri plnení svojho programu vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa 104/1991 Z.
z., z Dohovoru o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím 317/2010 Z. z. a zo Všeobecnej
deklarácie ľudských práv (Charta ľudských práv).
Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre, ako aj
rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“), zariadenie, obec,
vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie, poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti alebo iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov (Zákon
171/1993 o Policajnom zbore) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa alebo plnoletej
fyzickej osoby. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť
požiadať o pomoc samostatne, ale prostredníctvom tretej osoby.
Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo
osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.(305 § 8).
1. Spôsob udržiavania kontaktov dieťaťa a mladého dospelého s rodičom, ďalšími
príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah:
Centrum vytvára podmienky na udržiavanie kontaktu dieťaťa /v profesionálnej náhradnej
rodine a samostatne usporiadanej skupine/ a mladého dospelého, pre ktorého je v centre
vykonávané pobytové opatrenie súdu s rodičom, ďalšími príbuznými a inými blízkymi osobami.
Kontakt môže udržiavať telefonicky, elektronicky (prostredníctvom sociálnych sietí, emailu), písomne a osobne, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak.
Stretávanie detí s biologickými rodičmi a blízkymi osobami sa realizuje vo vstupnej hale centra
/prispôsobenej na dané účely/, vo dvore so záhradou s možnosťou sedenia a v obytných
priestoroch samostatnej skupiny, v ktorej je umiestnené dieťa. Centrum umožňuje stretávanie detí
s biologickými rodičmi alebo inými blízkymi osobami podľa individuálnej dohody aj na
neutrálnom mieste mimo centra a bydliska PNR ako napr.: cukráreň, detské ihrisko a pod..
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2. Spôsob, akým sa dieťa, pre ktoré sa v centre vykonávajú opatrenia, môže obrátiť aj bez
vedomia centra na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti,
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru:
Sociálny pracovník a psychológ centra oboznamuje dieťa, s možnosťou, kontaktovať orgán
SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím, súd alebo prokuratúru bez vedomia centra priamo alebo prostredníctvom inej
osoby. Oboznámenie realizuje sociálny pracovník s prihliadnutím na individuálne a rozumové
schopnosti dieťaťa s využitím zážitkovej formy učenia.:
- vložením listu so svojím podnetom do Schránky dôvery,
- elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo on-line chatu na webovej stránke daného
orgánu,
- telefonátom na Linku detskej istoty t.č. 116 111
- osobne v sídle daného orgánu.
Dieťa je poučené so spôsobmi podávania podnetov na príslušné orgány a má na viditeľnom
mieste / v samostatne usporiadanej skupine / uvedené ich kontaktné údaje.
3. Podmienky doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu
Prístup na internet:
Dieťa má možnosť prístupu na internet na služobnom počítači podľa aktuálnych možností
a dohodnutých pravidiel vytvorených na samostatne usporiadanej skupine. Deti sa môžu vlastným
mobilným telefónom pripojiť na
Wi-Fi Centra, ale vždy s ohľadom na zachovávanie zdravej psychohygieny pre seba ako aj ďalších
členov samostatne usporiadanej skupiny.
Používanie telefónu:
Dieťa má možnosť využiť služobný telefón na kontakt s rodičom alebo blízkou vzťahovou
osobou. Telefonáty detí s rodičmi a blízkymi osobami sú evidované.
V prípade, že dieťa vlastní mobilný telefón, pri jeho používaní sa riadi pravidlami dohodnutými
v skupine.
K obmedzeniu používania mobilu dochádza z dôvodu zabezpečenia optimálnych
podmienok nevyhnutných pre zachovanie dobrého duševného zdravia, psychickej pohody,
výkonnosti, zlepšenia duševnej činnosti, kvality spánku a ochrany pred dlhodobým vplyvom
elektromagnetického žiarenia na organizmus.
Pošta
Zamestnanci Centra prijímajú bežnú poštu dieťaťa. Pokiaľ je pošta / list, balík / adresovaná
na meno dieťaťa, dieťaťu je doručená a poštu si otvára samé. Dieťa má možnosť poslať poštu
osobám podľa vlastného uváženia.
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V/ OPIS POVINNOSTÍ DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ SA
VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE A OPIS POVINNOSTÍ RODIČA DIEŤAŤA A
INÝCH BLÍZKYCH OSÔB DIEŤAŤA ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, PRE KTORÉ
SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE, VRÁTANE PODMIENOK NÁVŠTEV V
CENTRE TAK, ABY NÁVŠTEVY NENARÚŠALI PROGRAM CENTRA

1. Povinnosti dieťaťa na samostatne usporiadanej skupine a v profesionálnej náhradnej
rodine:
Všetky povinnosti vyplývajúce z Vnútorného poriadku centra sa od detí umiestnených v centre
vyžadujú s ohľadom na ich vek, schopnosti, možnosti a zručnosti. Deti sú v centre vedené k:
- dodržiavaniu Vnútorného poriadku centra a iné vnútorné predpisy a dohody,
- k pravidelnej školskej dochádzke a k príprave na vyučovanie,
- zamestnancami centra k spolupráci v prospech ich ďalšieho rozvoja,
- dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov,
- úcte voči deťom a zamestnancom centra,
- rešpektovaniu práv ostatných detí a zamestnancov centra,
- zdravému životnému štýlu a s tým súvisí aj požiadavka na dodržiavanie zákazu fajčenia,
požívania alkoholických nápojov a požívania omamných a psychotropných látok
a v prípade podozrenia na požitie sa podrobia testu/dychovej skúške,
- ochrane spoločného majetku, k rešpektovaniu súkromného majetku iných osôb ,
- pravdovravnosti a k aktívnemu postoju v prípade ohrozenia detí, skupiny alebo
zamestnancov centra,
- dodržiavaniu kultúrno-spoločenských zásad správania v spoločnosti.
Po prijatí dieťaťa na samostatne usporiadanú skupinu je dieťa oboznámená s pravidlami
fungovania na skupine a v centre.
2. Povinnosti rodičov:
- Kontaktovať pracovníkov odborného tímu centra a vopred si s nimi dohodnúť presný čas
a miesto úvodného stretnutia za účelom prekonzultovania návštevy dieťaťa, či ďalšieho
postupu.
- Dodržiavať zásady kultúrno-spoločenského správania (dodržiavať dohodnuté časy
stretnutí, jednať s pracovníkmi centra slušne.
- Na stretnutia s dieťaťom/konzultáciu s pracovníkom centra nebyť pod vplyvom žiadnych
návykových látok.
- Rodič nesmie svojím zdravotným a psychickým stavom ohrozovať zdravie a život detí
a zamestnancov centra.
- Pri styku s dieťaťom dodržiavať pravidlá, ktoré sa dohodli s pracovníkmi centra.
- Na stretnutí s dieťaťom/konzultácii s pracovníkom centra nesmie byť rodič verbálne ani
fyzicky agresívny voči dieťaťu ani voči iným deťom či voči pracovníkom centra
- V kontakte s dieťaťom vyžaduje centrum schopnosť rešpektovať náladu a chuť dieťaťa na
stretnutie s ním.
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Rodič rešpektuje chod samostatne usporiadanej skupiny/profesionálnej náhradnej rodiny
a v prípade organizovanej akcie, resp. inej skutočnosti znemožňujúcej návštevu /lekára,
centra špeciálneho poradenstva atď. s dieťaťom/ si dohodne iný vhodný termín návštevy.

W/ TAXATÍVNY OPIS VÝCHOVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ULOŽIŤ ZA
NEDODRŽANIE POVINNOSTÍ PODĽA PÍSMENA v), VRÁTANE ČASU ICH TRVANIA A
MOŽNOSTI PREHODNOTENIA VÝCHOVNÉHO PROSTRIEDKU, AK S JEHO POUŽITÍM
DIEŤA ALEBO PLNOLETÁ FYZICKÁ OSOBA, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA V CENTRE, NESÚHLASIA

Centrum pristupuje ku každému dieťaťa podľa jeho individuálnych schopností, možností
a potrieb. K výberu jednotlivých výchovných prostriedkov sa preto pristupuje na základe
závažnosti dôsledkov správania konkrétneho dieťaťa a zároveň sa výchovné prostriedky
individuálne terminujú a priebežne vyhodnocujú. Výchovné prostriedky sa stanovujú na určený
čas a očakáva sa pri nich náprava v správaní dieťaťa. Zmeny sa sledujú kontinuálne
a vyhodnocujú na poradách s odborného tímu. Dieťa je vedené k porozumeniu a pochopeniu,
prečo sa pristupuje k výchovnému prostriedku. V prípade, že dieťa zjavne nerozumie tomu,
z akého dôvodu sa pristúpilo k výchovnému prostriedku, prípadne na situáciu nemá reálny pohľad,
je na zvážení vychovávateľa/profesionálneho náhradného rodiča prizvanie si člena odborného
tímu, aby s ním viedol zmysluplný dialóg o vhodnosti/nevhodnosti jeho správania a primäl ho
k prijatiu a pochopeniu. Prijatie primeraných výchovných prostriedkov je v kompetencii
službukonajúceho vychovávateľa/profesionálneho náhradného rodiča. V prípade pretrvávajúcich
problémoch sa na porade zamestnancov samostatne usporiadanej skupine/ návšteve
u profesionálneho rodiča a členov odborného tímu prehodnotia doteraz realizované opatrenia
a príjmu ďalšie opatrenia.
Pozitívna motivácia, optimizmus, chválenie patria k najúčinnejším výchovným prostriedkom.
Správna motivácia u dieťaťa rozvíja jeho osobnosť a usmerňuje jeho pozitívne správanie.
Centrum využíva motivačné výchovné prostriedky ako sú:
- pochvala pred celou samostatnou usporiadanou skupinou,
- ocenenie dieťaťa na stretnutiach všetkých zamestnancov centra
- možnosť vybrať si odmenu,
- výber nového oblečenia,
- samostatná vychádzka do mesta,
- návšteva kina podľa vlastného výberu,
- návšteva kaderníctva,
- výber činnosti pre skupinu – návrh činnosti na víkend, poobedie, večer,
- úprava svojho súkromného priestoru podľa vlastných predstáv,
- naplánovanie si narodeninovej párty,
- dlhšia večierka.
Vzhľadom na vek a intelekt detí je výber motivačného prostriedku individuálny.
Vychovávateľ/profesionálny náhradný rodič ho musí identifikovať, zistiť čo je pre dieťa
najvhodnejšie, čo ho motivuje a zároveň rozvíja silné stránky dieťaťa.
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Najčastejšie využívané výchovné prostriedky:
- individuálny rozhovor o nevhodnosti správania dieťaťa,
- obmedzenie sledovania televízneho programu a práce na , počítači
- obmedzenie Wi-Fi pripojenia, používania mobilu,
- obmedzenie, alebo zákaz vychádzok na určitú dobu,
- vylúčenie z jednotlivých akcií,
- neposkytnutie celého vreckového v danom mesiaci,
- upozornenie od riaditeľa Centra.
X/ SPÔSOB POSKYTOVANIA VRECKOVÉHO PODĽA § 66 ZÁKONA

Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa a mladého dospelého sa dieťaťu a
mladému dospelému podľa § 65 písm. a) poskytuje vreckové mesačne v ustanovenej výške,
najviac vo výške 50 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. O spôsobe využitia
vreckového rozhoduje dieťa; dieťaťu sa poskytuje potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a
rozumovú vyspelosť. Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo
viacerých splátkach v mesiaci alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť
uschovať na určitý čas. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu výchovného
pôsobenia, možno dieťaťu poskytnúť vreckové aj v sume nižšej, ako je ustanovená suma
vreckového. Rozdiel medzi poskytnutým vreckovým a vreckovým, ktoré sa malo dieťaťu v
mesiaci poskytnúť, sa poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa vreckové
poskytlo v nižšej sume, alebo sa suma zodpovedajúca tomuto rozdielu uloží na osobný účet
dieťaťa. Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje o pomernú sumu vreckového
pripadajúcu na počet dní, počas ktorých sa dieťa zdržiavalo bez súhlasu mimo centra. Pri
poskytnutí vreckového podľa odsekov 3 a 4 je centrum povinné dieťaťu primeraným spôsobom
vysvetliť dôvod, pre ktorý sa vreckové poskytne vo viacerých splátkach alebo v nižšej sume, a je
povinné umožniť dieťaťu s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor na
takéto poskytovanie vreckového. Centrum zhodnotí, či sa poskytnutím vreckového podľa odsekov
3 a 4 dosiahol účel, a s týmto hodnotením oboznámi dieťa. Z vreckového možno tvoriť úspory so
súhlasom dieťaťa získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.
Preberanie vreckového:
 samostatne usporiadané skupiny – vreckové preberá dieťa od vychovávateľa a svojim
podpisom potvrdzuje prevzatie. Dieťa rozhoduje o tom, na čo finančné prostriedky
použije,
 Profesionálne náhradné rodiny – vreckové preberá profesionálny náhradný rodič na svoj
účet. Následne po jeho prevzatí ho odovzdáva dieťaťu, ktoré svojim podpisom potvrdzuje
prevzatie. Dieťa rozhoduje o využití finančných prostriedkov.
Ak mentálna úroveň a rozumové schopnosti dieťaťa neumožňujú prevziať a hospodáriť
s vreckovým, vreckové dieťaťa preberá vzťahový vychovávateľ alebo profesionálny náhradný
rodič a spolu rozhodujú o využití vreckového vzhľadom k potrebám dieťaťa.
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Y /OPIS POSTUPU V RIZIKOVÝCH SITUÁCIÁCH PRE DIEŤA ALEBO PLNOLETÚ FYZICKÚ
OSOBU, PRE KTORÉ SA VYKONÁVA POBYTOVÉ OPATRENIE V CENTRE, VRÁTANE
POSTUPU PRI NEDOVOLENOM OPUSTENÍ CENTRA DIEŤAŤOM, PRI ÚRAZE DIEŤAŤA
ALEBO PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY, VÁŽNYCH NEZHODÁCH MEDZI DEŤMI A
DEŤMI A ZAMESTNANCAMI CENTRA

Centrum má vypracovaný krízový plán (tvorí prílohu Programu centra), s ktorým sú
oboznámení všetci zamestnanci a všetky deti primerane veku a rozumovým schopnostiam.
Krízový plán stanovuje záväzné postupy pre všetkých zamestnancov centra v prípade ohrozenia
života, zdravia detí a zamestnancov, ohrozenia majetku a podozrenia na protiprávne konanie
a sociálne-patologických javoch.
Krízový plán obsahuje jednotlivé postupy pri nasledovných krízových situáciách:
- agresivite dieťaťa,
- úteku dieťaťa, nevrátenie sa dieťaťa z povoleného pobytu mimo detského domova,
- ohrození života, závažné zranenie dieťaťa a vychovávateľa,
- infekčnom ochorenie dieťaťa,
- sebapoškodzovaní dieťaťa,
- šikanovaní,
- požiari,
- úniku plynu,
- úniku vody.
Vypracovali: Odborný tím: Centrum pre deti a rodiny, Košice - Uralská

Ing. Jana Funderáková
riaditeľka DeD
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