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Centrum pre deti a rodiny (ďalej len Centrum) vykonáva opatrenia podľa § 45 ods.1 písm. a)
zákona 305/2005:
- 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“).
Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu na základe rozhodnutia súdu o:
- nariadení neodkladného opatrenia
- uložení výchovného opatrenia
- nariadenie ústavnej starostlivosti
Centrum vykonáva opatrenia podľa účelu, na ktorý bolo zriadené a to:
- pobytovou formou
Cieľová skupina Centra:


Dievčatá a chlapci od 0 do 18 rokov



Pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky
obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“) podľa § 55 ods. 1.
Centrum môže vytvoriť podmienky na ďalšie predĺženie pobytu mladého dospelého po
25. roku veku v trvaní maximálne 24 mesiacov za podmienky, že sa sústavne pripravuje
na svoje budúce povolanie formou štúdia.



Ak je to vhodné a účelné môže Centrum prijať dieťa aj na základe dohody na
dobrovoľný pobyt podľa § 47

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení ak Centrum vykonáva opatrenia podľa § 47:
•
akútna látková, nelátková závislosť dieťaťa
•
hlboké pásmo mentálneho postihnutia dieťaťa
•
imobilné dieťa
Celkový počet miest v Centre pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry je 10 detí. V roku 2020
sme prijali do Centra 12 detí.

Priestorové podmienky Centra:
Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry sa nachádza na ulici Borbisova 385/5 v
Liptovskom Mikuláši. Budova je vo vlastníctve zriaďovateľa. Pri dome je k dispozícii garáž s
parkovacím miestom, pivnica a záhrada. Dom so súpisným číslom 385/5 je trojposchodový. Na
prízemí sa nachádza: práčovňa, ktorá je vybavená dvomi práčkami, vaňou, záchodom,
umývadlom a výlevkou. Kaplnka, keramická dielňa, herňa, skladové priestory, sušiareň. Na
prvom poschodí sa nachádzajú dve kancelárie. Kúpeľňa s toaletou pre návštevu a
zamestnancov, obývačka ako priestor prípravy na školské vyučovanie, doučovanie a pre
návštevy. Kuchyňa, určená pre klientov na prípravu stravy. Skladové priestory kuchyne- špajza.
Na druhom poschodí sú k dispozícii štyri izby a kúpeľňa na osobnú hygienu pre klientov. Klienti
majú primerané podmienky na osobnú hygienu. V kúpeľni sa nachádza toaleta, vaňa a
umývadlo. Kúpeľňa je zvnútra uzamykateľná počas vykonávanie osobnej hygieny klienta. Izba
č. 1 je trojlôžková, izba č. 2 je trojlôžková, izba č. 3 je dvojlôžková, izba č. 4 dvojlôžková. Klienti
majú osobne k dispozícii kľúče od izby, pričom si každý svoju izbu zamyká. Pri odchode do
školy, materskej školy alebo pobytu mimo zariadenia odovzdáva kľúče službukonajúcej
vychovávateľke. V každej izbe sú skrinky, od ktorých klienti majú svoje kľúče pri sebe a môžu
si ich uzamykať, majú vlastné hygienické potreby a dostatočný priestor na osobné veci.
Na treťom poschodí sa nachádzajú súkromné priestory pre personál, skladové priestory,
archív.
Kúpeľňa pre dievčatá sa nachádza na druhom poschodí kde sú aj lôžka klientov. Kúpeľňa je
zvnútra uzamykateľná počas vykonávanie osobnej hygieny klienta. Kľúč sa nachádza v
kancelárii zamestnancov, k dispozícii je jeden pre klientov a jeden náhradný kľúč. Klient v
prípade vykonávania osobnej hygieny si príde do kancelárie pre kľúč, ktorý mu vydá
službukonajúca vychovávateľka, po skončení osobnej hygieny kľúč odovzdá službukonajúcej
vychovávateľke. Chlapci vykonávajú osobu hygienu na prízemí. Kúpeľňa je takisto
uzamykateľná zvnútra, kľuč je iný ako má kúpeľňa pre dievčatá. Kľúčik majú chlapci k dispozícií
v kancelárií vychovávateliek.
Centrum disponuje záhradou, v ktorej sa nachádza altánok s lavicami, ďalší prístrešok na
sedenie, garáž, pivnica, priestor na parkovanie, záhradný domček na ukladanie náradia,
priestor na sušenie bielizne.

Štruktúra zamestnancov:
Interní pracovníci:

Externí pracovníci:

1 Riaditeľ
1 Sociálny pracovník
1 Psychológ
5 Vychovávateľ
1 Ekonóm

1 supervízor
1 duchovný správca
1 klinický psychológ
1 logopéd

Opis spôsobu oboznámenia dieťaťa s programom Centra:
Pri prijatí a prvom kontakte dieťaťa s Centrom je prítomný sociálny pracovník samostatne
usporiadanej skupiny. Dieťa alebo rodiča oboznamuje sociálny pracovník s programom Centra
pri jeho prijatí, resp. podľa individuálnej situácie dieťaťa najneskôr v deň nasledujúci po prijatí
dieťaťa do Centra. Pri oboznámení dieťaťa s programom sa prihliada na jeho vek, rozumové
schopnosti a momentálne emocionálne prežívanie, vzhľadom na situáciu, v ktorej sa dieťa
ocitlo. Ku každému dieťaťu zachovávame individuálny prístup.
Prípadová konferencia sa uskutoční najneskôr do 7 dní od prijatia dieťaťa, na ktorej sú
prítomné všetky participujúce subjekty a teda sociálny pracovník oddelenia SPODaSK, rodičia
dieťa, prípadne sociálny pracovník z obce či mesta (organizovanie prípadovej konferencie tak,
aby, boli prítomné všetky subjekty koordinuje sociálny pracovník Centra).
Metódy práce s dieťaťom, ktoré využívame v Centre majú výrazný interdisciplinárny charakter.
Dieťaťu je pri nástupe do zariadenia pridelený sprevádzajúci vychovávateľ.
Stretnutia s rodinou a spolupracujúcimi subjektmi prebiehajú v priestoroch Centra, ktoré má
miestnosť na to určenú, v prípade potreby aj v prirodzenom prostredí dieťaťa.
Stretnutia si sociálny pracovník Centra spolu s rodičom, dieťaťom a participujúcim subjektom
plánuje vopred, tak, aby našli spoločný čas.

Dieťa aj rodič sa môže oboznámiť s programom Centra na:
- webovej stránke: https://caritas.sk/centrum-pre-deti-a-rodiny-sv-klary/
- priamo v Centre, u sociálneho pracovníka
- na telefónnom čísle 044/5621932 - pevná linka Centra
- mobil: 0902 327 955 - riaditeľka Centra
Záujmová, športová, kultúrna, rekreačná a duchovná činnosť je súčasťou výchovných
programov, ktoré celoročne Centrum realizuje.
Záujmová činnosť
Centrum vytvára podmienky na vykonávanie rôznych záujmových činností s uplatnením
individuálneho prístupu ku každému ubytovanému dieťaťu.
V zariadení sa nachádza:
•
keramická dielňa
•
šijacia dielňa
•
tkáčska dielňa
•
knižnica pre dospelých aj deti
•
krúžok anglického jazyka (lektori sú zahraniční študenti)
Športová činnosť
Priamo v centre majú klienti k dispozícii:
•
stolný tenis
•
stolný futbal
•
boxovacie vrece
•
bicykle
•
bedminton
•
loptové hry
•
kolieskové korčule
Kultúrna činnosť
Klienti Centra sa pravidelne zúčastňujú:
•
detských plesov,
•
kultúrnych podujatí,
•
divadla,
•
kina,
•
podujatí pre deti a mládež.

Rekreačná činnosť
Centrum ponúka pre svojich klientov najmä:
•
výlety do prírody
•
výlety do rekreačných zariadení a chát
•
poznávacie zájazdy do okolitých miest a dedín
V rámci
kultúrno-duchovnej
činnosti sme v roku 2020
absolvovali a pripravili v Centre
viacero akcií. V spolupráci s
celým tímom zariadenia sme
pripravili kreatívnu módnu
prehliadku.
Deti
navštívili
predstavenie Život v divadle,
ktoré bolo venované ako pocta
Gašparovi
Fejérpatakymu
Belopotockému a zaujala ich aj
návšteva Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši. Veľa času sme venovali rozvíjaniu tvorivých činností, ako boli napríklad
tvorba gombíkov šťastia, učenie sa servítkovej techniky na skalách, maľovanie hlinených
anjelikov a plastických odliatkov, príprava hrkanej torty či spoločná príprava vianočného
pečiva pod vedením vychovávateľky. Neoddeliteľnou súčasťou života v Centre boli spoločné
oslavy v rámci liturgického roka. Veľmi úspešný bol mikulášsky večierok so známym
hokejistom a následná diskotéka. Zamestnanci zariadenia sa zúčastňovali pravidelných
supervíznych stretnutí pod vedením Mgr. Marty Chabadovej a pravidelných duchovných
obnôv pod vedením duchovného správcu Spišskej katolíckej charity Th.Lic. Vladislava Sanigu.
V rámci rekreačno-relaxačných činností sme s deťmi absolvovali prehliadku kontaktnej ZOO
v Liptovskom Mikuláši spojenej s poznávaním zvierat a podmienok chovu, výlet do Važeckej
jaskyne a poznávacie výlety do okolia mesta Liptovský Mikuláš. S dievčatami sme boli na
exkurzii v nechtovom štúdiu, kde mali možnosť zoznámiť sa bližšie s prácou manikérky.
Zúčastnili sme sa gastro-výstavy na námestí v Liptovskom Mikuláši, spojenej s ochutnávkou
špecialít. Obľúbené boli návštevy cukrárne.

Dôležitými bodmi športovej činnosti boli
výlety spojené s kúpaním na Liptovskej Mare,
vychádzky na detské ihrisko a do vodného
areálu. Pre deti sme pravidelne usporadúvali
športové súťaže, ako bolo napríklad brodenie
sa potokom Smrečianka naboso po skalách.
Prostredníctvom športových aktivít sme ich
viedli k súťaživosti a spolupráci. Deti majú
celoročne majú k dispozícii záhradu, v ktorej
sa môžu športovo vyžiť a tiež sa podieľajú na
jej udržiavaní a skrášľovaní.
Možnosti aktivít boli v roku 2020 značne
limitované kvôli epidémii choroby Covid 19
a s ňou spojených prijatých opatrení. Napriek
tomu sa nám v rámci možností podarilo pre
deti zabezpečiť pomerne bohatý program.

Prejavovanie náboženského vyznania a viery
Centrum je rímsko-katolícke zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Spišská katolícka charita.
Vo výchovnej činnosti vychádzame zo základných princípov kresťanskej morálky. Sme deťom
nápomocní v procese formovania ich životných hodnôt a postojov, pomáhame im na
ceste hľadania ich vlastnej životnej hodnotovej orientácie.

Financovanie Centra bolo na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR č.38/OVOSOD/2020
o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti
a rodiny, uzatvorená v zmysle §89b, zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele. Na základe tejto zmluvy bol Centru poskytnutý finančný príspevok vo
výške 160 000€ pre 10 objednaných miest. Centrum z príspevku použilo finančný príspevok vo
výške 156 317,26 €, na základe skutočnej obsadenosti centra.
Ďalej Centru bola poskytnutý príspevok z Jarnej zbierky na charitu vo výške 268,42€ a finančný
príspevok 400,00€ od fyzických osôb, ktorý sme využili na dofinancovanie údržby a bežných
prevádzkových nákladov v CDR.

