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Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia.

V tejto správe za rok 2021 Vám predkladáme stručný prehľad činnosti zariadenia počas
uplynulého roka.
Tak ako prechádzajúci rok 2020, aj uplynulý 2021, do značnej miery poznačený opäť
nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii, postavili sme
sa jej a flexibilne reagovali na aktuálnu situáciu.
Naša činnosť je zameraná na deti, ktoré sú u nás na základe uznesenia súdu, či už na neodkladné
alebo výchovné opatrenie, alebo s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Finančné prostriedky na zabezpečenie chodu zariadenia, sme získali od Ústredia práce
sociálnych vecí a rodiny, 2 % podielu zaplatenej dane a z darov od fyzických a právnických
osôb.
Dovoľte mi preto, aby som vyjadrila na tomto mieste, veľké poďakovanie všetkým, ktorí nám
pomáhajú pomáhať , či je to materiálne, finančne a určite hlavne osobne.
Poďakovanie patrí Mestu Banská Bystrica, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež
ďalším organizáciám, sponzorom, darcom a dobrovoľníkom, bez ktorých by sme si nevedeli
našu prácu predstaviť.
Uplynulý rok bol veľmi náročný. Museli sme sa naučiť a zvládať novú situáciu. Aj napriek
všetkým ťažkostiam sme to dokázali zvládnuť.
Moje poďakovanie preto patrí kolegom, ktorí sa podieľajú na tejto neľahkej práci a želám
nám veľa síl pri ďalšej práci v našom Centre pre deti a rodiny.

Ing. Mgr. Ľubica Michalíková
riaditeľka zariadenia

Identifikačné údaje
Názov organizácie :
Sídlo :

Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko,
n. o.
Ul. 9. mája 74, Banská Bystrica

Zakladateľ :

Diecézna charita Banská Bystrica

Dátum registrácie:

9.11.2005

IČO :

42000084

Právna forma :

nezisková organizácia

Najvyšší orgán :

Správna rada 3 členovia

Kontrolný orgán :

Dozorná rada 3 členovia

Štatutárny orgán :

riaditeľ neziskovej organizácie

Zamestnanci na
plný úväzok :

7

Zamestnanci na
skrátený úväzok :

3

telefonický kontakt :

048/415 24 25 , 414 44 34
0911 232 132

e-mail :

cpddsaksbb@cpddsaksbb.sk
michalikova@cpddsaksbb.sk

web stránka :

www.cpddsaksbb.sk

Organizačná štruktúra
Správna rada
Predseda :

Michaela Beňová

Členovia :

Mgr. Eva Romanová
Jiří Pěč

Dozorná rada
Predseda :

Ing. Mária Kováčiková

Členovia:

Mgr. Iveta Jurgová
PhDr. Eva Kuzbelová

Riaditeľka, zodpovedná osoba :

Ing. Mgr. Ľubica Michalíková

Sociálna pracovníčka :

Mgr. Gréta Brozmanová

Ekonómka :

Ingrid Vronská

Psychologička :

PhDr. Veronika Krnáčiková

Vychovávatelia:

Mgr. Elena Oravcová
Mgr. Katarína Durová
Bc. Milena Kapustová
Mgr. Eva Romanová
Mgr. Martina Jadroňová

Gazdiná:

Miriam Sečkárová

Poslanie a ciele organizácie
Cieľom Centra pre deti a rodiny ( ďalej len CDR) na výkon opatrení Sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately je zabezpečiť pre deti dočasné prostredie pre deti v kríze v zmysle
ustanovení zákona č. 305 /2005 , § 62 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len SPOD a
SK)
Centrum vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods.3 písm. a) prvého až šiesteho bodu, písm. b)
prvého až tretie bodu, písm. c ) tretieho až piateho bodu, písm. d) prvého až tretieho bodu a ods.
písm. c) zákona o SPOD a SK, zabezpečuje výkon rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení
podľa osobitného predpisu a výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného
predpisu.

Kapacita zariadenia je 10 detských klientov vo veku od 6 rokov do plnoletosti a mladí dospelí.
Úlohou Centra je na čas nahradiť funkcie rodiny, vytvoriť vhodné životné a výchovné
prostredie, ako aj podmienky na individuálny rozvoj detí. CDR vypracúva individuálny plán na
zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom. Má vypracovaný program,
ktorý obsahuje cieľovú skupinu, metódy a postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva
a povinnosti klientov.
Pobyt dieťaťa v CDR zahŕňa krízovú intervenciu v adaptačnej fáze, zameranú na bezpečné
spracovanie krízy. Na individuálnych plánoch na zvládnutie krízy našich detí spolupracujeme
s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, školami, materskými školami a ďalšími odborníkmi.
Štatistické údaje za rok 2020
Kapacita zariadenia
Prijaté deti
Odídené deti
Deti s výchovným opatrením
Deti s neodkladným opatrením
Deti s nariadenou ústavnou
starostlivosťou
Priemerná dĺžka pobytu detí v
zariadení

10
2
5
0
2
6
0,75 roka

Metodická činnosť
Centrum pre deti a rodiny má jednu samostatne usporiadanú skupinu pre 10 detí, pre ktorú je
vytvorený ročný a mesačný plán činnosti, ktorým sa riadia zamestnanci. Psychologická
starostlivosť je zabezpečovaná psychológmi, ktorí sa venujú deťom individuálne alebo na
skupinových sedeniach podľa potrieb. Zabezpečovali diagnostikovanie detí umiestnených
v centre pri ich prijatí so zameraním na zvládnutie zmeny v novom prostredí. V súčinnosti
s ÚPSVaR organizujeme prípadové konferencie. Spolupracujeme s odborníkmi z CPPPaP
a inými špecialistami.

Aktivity s deťmi v roku 2021
Z dôvodu pandemickej situácie, boli aktivity s deťmi zamerané hlavne na výlety do prírody
- športové aktivity detí v priestoroch centra
- prechádzky na Urpín, do mestského parku pod Pamätníkom, kde sa deti mohli korčuľovať
alebo robiť rôzne športové aktivity, vychádzky k neďalekému rybníku
- Deti boli počas letných prázdnin striedavo v Centre a v letnom tábore ( Hronec, Šaľa)
Počas zimného obdobia sa boli deti sánkovať a korčuľovať na Donovaloch.

Naši podporovatelia

-

Mesto Banská Bystrica

-

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

-

ZEBRACOMPUTERS, Banská Bystrica

-

BCF Banská Bystrica

-

Nadácia Erika Karová

PRÍJMY V ROKU 2021 V €
Ústredie PSVaR
Dary FO a PO
2%
ostatné
Prijaté výživné
SPOLU

170 000
2 851
4 514
7 706
1 486
186 557

VÝDAVKY V ROKU 2021 V €
Mzdy a odvody
Energie, nájom
Kancelárske, školské potreby, oblečenie
Telefón(mobil.tel., internet ,TV)
Strava deti škola, potraviny
Údržba
Ostatné( lieky, audit, banky, poštovné
vreckové, cestovné, ošatenie, hygiena, škola
poplatky...)
Tábory pre deti
vrátenie dotácie za neobsadené miesta
Ostatné náklady na zamestnancov
SPOLU

144 064
7 124
5 109
1 064
5 515
3 439
8 674

5 564
2 325
1 354
184 232

