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Úvod
Milí kolegovia, priatelia,
dovoľte mi, aby som opäť formou výročnej správy zhrnula činnosť Centra pre deti
a rodiny REPULS za uplynulý rok a zároveň vyjadrila vďaku celému tímu za usilovne
a svedomito odvedenú prácu.
Zároveň vyslovujem vďaku aj všetkým kolegom z iných spriatelených zariadení
a z oddelení magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy za podporu a spoluprácu.
Rok 2019 bol pestrý, priniesol koncepčno-organizačné aj personálne zmeny, ale aj
mnoho inšprirácií pre prácu s klientmi.
Verím, že vo všetkom úspešnom budeme pokračovať aj naďalej, a to, čo potrebujeme
zmeniť alebo vylepšiť,� nahradíme novými, efektívnejšími a zmysluplnejšími riešeniami.
S úctou
Miriam Jamrišková
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1. Centrum pre deti a rodiny Repuls
• Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „Centrum“) je zariadením hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, zriadené podľa § 45 zákona č.305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „SPODaSK“).
• Výkon opatrení SPODaSK sa zabezpečuje: dieťaťu na základe zmluvy so zákonným
zástupcom a dieťaťu na základe jeho požiadania.
• Do Centra je možné prijať spolu s dieťaťom aj zákonného zástupcu resp. osobu, ktorá
sa o dieťa osobne stará. Účel pobytu môže byť len nácvik rodičovských alebo iných
zručností, ktoré rodič, alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich
rodičovských povinností, úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom,
alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa.
• Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bez
odporúčania orgánu SPODaSK.
• Dĺžka pobytu dieťaťa alebo dieťaťa a fyzických osôb v centre môže byť najviac 30 dní
odo dňa ich prijatia. Po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
môže byť na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pobyt opakovane predĺžený, najviac na 90 po sebe nasledujúcich dní. Celková dĺžka
pobytu dieťaťa a fyzických osôb v centre nesmie presiahnuť 6 mesiacov v priebehu 12
po sebe nasledujúcich mesiacov.
• Platba za pobyt je určená Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č.3/2019 vo výške 1€ eur na deň a plnoletú fyzickú
osobu alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, 0,70 eur na deň a nezaopatrené dieťa.
• Činnosť Centra je vykonávaná rezidenciálnou (pobytovou) a ambulantnou formou.
• Centrum sa delí na tri skupiny. Dve skupiny sú určené pre deti a ich zákonných
zástupcov, resp. osoby, ktoré sa o dieťa starajú. Jedna, samostatná skupina je určená
pre deti prijaté do Centra na základe dohody.

1.1. Cieľové skupiny klientov
•
•

Dieťa
Dieťa prijaté so zákonným zástupcom

1.2. Formy starostlivosti
• sú v zásade opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle
zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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V zmysle Štatútu zariadenia ide o vykonávanie:
•
•
•
•
•
•

sociálnej práce,
odbornej diagnostiky,
pomoci na zvládnutie krízy,
špeciálneho sociálneho poradenstva,
liečebno-výchovnej starostlivosti,
psychologickej starostlivosti.
Indikácie prijatia pre pobytovú formu starostlivosti:

• sociálne dôvody: nízky socio-ekonomický status rodiny s dopadom na vznik krízovej
životnej situácie, nepriaznivá finančná situácia spojená so stratou zamestnania,
komplikované rodinné vzťahy s dopadom na vývin dieťaťa, zdravotné a sociálne
znevýhodnenia jednotlivca s dopadom na sociálne fungovanie rodiny, absencia
sociálnej opory v rámci sociálnych väzieb, nácvik sociálnych, komunikačných
a rodičovských zručností u fyzickej osoby
Ciele rezidenciálnej starostlivosti:
• možnosť harmonizácie vzťahov v rodine, možnosť psychickej aj sociálnej stabilizácie
jednotlivca, podpora znovuzjedotenia rodiny, emocionálna podpora, posilnenie
rodinnej reziliencie a zoptimalizovanie sociálnej situácie rodiny, posilnenie sociálnej
opory, vypestovanie, resp. komplementárne posilnenie komunikačných, rodičovských
a sociálnych zručností
Podmienky prijatia do Centra:
1. Trvalý pobyt na území Bratislavy.
2. Podaná žiadosť na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.
3. Absolvovaný prvý kontakt – anamnestický pohovor so sociálnymi pracovníkmi
a psychologičkou.
Prítomnosť niektorého z typov kríz (resp. kombinovaného typu) – kríza situačná, kríza
prameniaca z náhleho traumatizujúceho stresoru, rodinná kríza.

1.3. Personálne zloženie centra
V našom zariadení pracuje 16 interných zamestnancov.
Rozdelenie podľa úsekov:
• úsek sociálno-psychologický (5)
• úsek prevádzkový (vedúca Centra/1,ekonómka/1), zástupkyňa vedúcej Centra/1),
vrátnici/4)
• úsek výchovy (vychovávatelia 5).
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• právne poradenstvo poskytuje externá právnička formou „pro bono“
Zloženie odborného tímu:
•
•
•
•
•

psychologička (2)
liečebná pedagogička (1)
sociálni pracovníci (2)
vychovávatelia (5)
externá právnička (1)

1.4. Dobrovoľníctvo a praktická výučba pre študentov v
Centrum je od roku 2012 praxovým pracoviskom pre študentov Univerzity
Komenského. Táto skutočnosť vyplýva zo „Zmluvy o spolupráci a praktickej výučbe“ uzavretej
medzi hlavným mestom SR Bratislava a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského.
Študentom z iných univerzít, resp. vysokých škôl je prax v našom zariadení umožnená jedine
v prípade, ak majú záujem o dobrovoľnícku činnosť po ukončení praktickej výučby.
Počet študentov za rok 2019: 3
Počet dobrovoľníkov – 12 (dobrovoľníci doučujú deti v rámci programu „Som tu pre teba“,
ktorý realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum – BDC). Traja dobrovoľníci (mimo BDC) výpomoc na aktivitách a krúžkoch, dočasná starostlivosť o deti klientov centra počas
záujmových aktivít a komunity )
Aktivity do ktorých boli zapojení študenti a dobrovoľníci:
•
•
•

spoluúčasť na pravidelných aktivitách pre klientov centra (Komunita)
asistencia pri voľno-časových, liečebno-pedagogických aktivitách (tvorivé dielne,
Repulsáčik, keramický krúžok, arte skupinka, výpomoc pri tematických programoch
v centre, individuálna výpomoc podľa potrieb klienta)
pomoc pri príprave na vyučovanie detí

Činnosť dobrovoľníkov je upravená „Zmluvou o dobrovoľníckej činnosti“. Za
koordináciu praktickej výučby a dobrovoľnícku činnosť zodpovedá v Centre tento rok
koordinátorka Mgr. Zuzana Hajková.
Okrem aktívnej účasti študentov na praktickej výučbe sa snažíme v rámci časových možností
aj o pomoc študentom, ktorí sa na nás obrátia s prosbou o vyplnenie dotazníkov emailovou
korešpondenciou, resp. osobne so žiadosťou o pomoc so záverečnými prácami.
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1.5. Sponzorská činnosť pre Centrum
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí aj v roku 2019 prejavili záujem a kontaktovali
nás so snahou potešiť, uľahčiť životnú situáciu našich klientov a ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli ku krajšiemu pobytu detí a dospelých v našom zariadení.

ĎAKUJEME:
• LENOVO, s.r.o. – naši „skalní priatelia“ – zamestnanci tejto spoločnosti zorganizovali
v Centre nezabudnuteľnú mikulášsku akciu a obdarovali malých aj veľkých dobrotami,
darčekmi a skvelou náladou + účasť na Vianočnom markete, kde sme si zarobili
predajom výrobkov našich klientov. Vďaka za organizáciu nie len týchto, ale aj všetkých
akcií počas raka 2018, na ktorej sa zúčastnili naši klienti patrí p. Maťke Gašparičovej.
• Fresh Garden – pravidelná potravinová pomoc vo forme bagiet. Vďaka patrí R.
Laurincovi a za pravidelný dovoz kolegom z Centra
• Dopravný podnik Bratislava – darovanie materiálnej pomoci a cestovných lístkov pre
klientov, vďaka patrí p. generálnemu riaditeľovi DPB a jeho pracovníkom
• O.z. Marína – materiálna pomoc pre klientov, ďakujeme p. Veselskej.
• Monika Baťková – aromaterapia pre klientov rozvoniava nie len duše našich klientov
• Mária Gubová – náš „dobrý anjel“  – nezištná pravidelná pomoc v podobe nákupov
pre klientov
• Bratislavská komunitná nadácia – organizácia verejnej akcie nákupu kníh pre deti v
kníhkupectvách, ktoré si našli deti pod vianočným stromčekom
• Firma ANTEX, pán Antaš – každoročne prispeje kolekciami a sladkosťami pre našich
klientov
• DM drogéria – plienky pre deti vybraných klientov
• Potraviny Kačka- potraviny a hygiena pre klientov
• LIDL – štedré dary klientom k Vianociam
• Kafé Lampy, Ing. Andrea Reichová – sprostredkovanie vianočných darčekov
v spolupráci so zamestnancami Tatra banky
• MŠ SR - vianočné darčeky klientom
• Pilulka.sk – podpora pre klientov vo forme zdravotnícko-hygienického vybavenia
• Na FB stránke priebežne ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú počas roka akoukoľvek
pomocou. Veľmi si ich ochotu a hlavne reálne skutky vážime.:-)
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2. Správa o činnosti prevádzkového úseku
Prevádzkový úsek tvorí vedúca Centra, zástupkyňa vedúcej Centra ekonómka,
4 vrátnici a údržbár Centra.
Činnosť prevádzkového úseku:
• Spracovanie nového VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.3/2019 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre
pre deti a rodiny Repuls
• Spolupráca s NKS – národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na
deťoch pri MPSVaR – Mgr. Richard Tekel, PhD.
• Pracovná celoročná mobilná pohotovosť – PhDr. Jamrišková, PhDr. Csáderová
• Spolupráca s BSK – PhDr. Miriam Jamrišková – člen pracovnej skupiny v rámci
Regionálneho akčného plánu boja proti násiliu na ženách, účasť: Mgr. Agáta Križmová
• Spolupráca s mestskými časťami Bratislavy a oddeleniami magistrátu hl. mesta pri
plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie a činnosti zariadenia
• Správa a zabezpečovanie rozpočtu spolupráca s magistrátom hl. mesta a s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR
• Participácia na projekte „Naše mesto“
• Spolupráca s Bratislavským dobrovoľníckym centrom na programe „Som tu pre Teba“
• Participácia na Trainee programe v spolupráci s magistrátom hl. mesta OĽZ
• Organizácia a zabezpečenie supervízií, individuálnych a skupinových vzdelávaní
• Organizácia diagnosticko – edukatívneho pobytu pre klientov
• Spolupráca s Pdg fakultou UK – výkon odbornej praxe pre študentov
• Návšteva Zariadenia núdzového bývania a Centra pre deti a rodiny sv. Kláry
v Liptovskom Mikuláši – 20. – 21.06.2019
• Prezentácia fungovania Centra pre deti a rodiny REPULS – 25. – 26.11.2019 – blok
prednášok adresovaný študentoM organizovaný na pôde Jihočeskej univerzity
v Českých Budějovicích
• Realizácia projektu „Rodinná záhrada“ v areáli CDR Repuls v spolupráci s firmou Agape
a Lenovo, s.r.o.
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3. Správa o činnosti sociálno-psychologického úseku
V priebehu roka 2019 nastali v centre personálne zmeny – z dôvodu nástupu na MD
odišla Mgr. Barbora Desatová a po rodičovskej dovolenke od 1.4. nastúpila pôvodná liečebná
pedagogička – Mgr. Zuzana Hajková, čo cítiť ako výrazné obohatenie po všetkých stránkach
� - prioritná je práca s deťmi a zastrešovanie spoločných aktivít a pozitívneho diania
v Centre.
Hlavné zmeny v porovnaní s predošlým obdobím vyplývali z nového zákona a ujasňovania
našich úloh v kontakte s ÚPSVAR-om ako aj administratívy s tým spojenej (realizácia činností
v oblasti sociálnej aj psychologickej práce je bližšie obsiahnutá v Program Centra pre deti a
rodiny REPULS prístupnej na webovej stránke), celkovo však samotná práca s klientami
prebiehala bez väčších zmien, len so zvýšeným akcentom na potreby konkrétnych detí.
Počas celého roka pokračovala veľmi dobrá tímová spolupráca hlavne s úsekom
výchovy (samostatná skupina), spoločne sme sa zúčastnili supervíznych stretnutí a v rôznych
kombináciách aj viacerých vzdelávacích akcií.
Základné štatistiky
•
•
•
•
•

celkový počet klientov – 90
deti 57 (deti vo výchove – počet 7/1 opakovane, deti s rodičmi – 51/)
dospelí 33
priemerný vek : 16,9 rokov
priemerná dĺžka pobytu: 126 dní
Vek
do 6 rokov
6 – 15 rokov
15 – 18 rokov
nad 18 rokov
Spolu

Muži
21
14
0
9
44

Ženy
7
11
4
24
46

Spolu
28
25
4
33
90

Najčastejšie dôvody prijatia klientov do Centra na dobrovoľný pobyt boli sociálne
dôvody – strata bývania (79), ťaživá finančná situácia (79), poruchy správania (13), rozchod,
resp. rozvod s partnerom (33) a syndróm CAN (28), nástup partnera do VTOS (9), ochorenie
zákonného zástupcu (4), závislosť zákonného zástupcu (3), zanedbávanie (6), podozrenie zo
zneužívania (3).
Počas roku 2019 ukončilo pobyt 58 klientov (30 detí a 22 dospelých), 4 deti z úseku výchovy
ukončili dobrovoľný pobyt (2 - návrat domov, 2 - náhradná osobná starostlivosť) , 1 dieťa
odišlo po ukončení NO do náhradnej osobnej starostlivosti sestry, 1 do iného CDR.
V aktuálnom roku bol predčasne ukončený pobyt 1 rodine – 2 klientom (z toho 1
dospelý a 1 dieťa) z dôvodu závažného porušenia Zmluvy o vykonávaní opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centre REPULS (v min. roku to bolo až 8
rodín a celkovo 17 klientov).
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Celkový počet intervencií v sociálnej oblasti – cca 1102 (okrem intervencií s prijatými
klientmi udávaný počet zahŕňa aj dištančné poradenstvo – 154 klientov a poradenstvo v rámci
prvého kontaktu – 94 klientov).
Najčastejšie intervencie v sociálnej práci (po prijatí):
V oblasti financií:
ÚPSVaR – rodičovský príspevok, prídavky na dieťa, dávky v hmotnej núdzi, náhradné
výživné a pod.
• mestské časti – jednorazová finančná výpomoc, vybavovanie potravinovej výpomoci
(nákupné karty do sociálnych výdajní potravín), dotácie na stravu a školské pomôcky
• pomoc pri hľadaní zamestnania
• riešenie dlhovej otázky – kontaktovanie veriteľov, dohadovanie splátkových
kalendárov, osobný bankrot
•

• kontaktujeme nadácie so žiadosťami o finančnú a materiálnu výpomoc
• podpora pri šetrení finančných prostriedkov
V oblasti bývania:
ubytovne – proces žiadania o ubytovne (podanie žiadostí, vybavovanie potvrdení k
žiadostiam, pomoc so zabezpečením vybavenia domácnosti)
• obecné byty – proces žiadania o obecné byty (podanie žiadostí, vybavovanie potvrdení
k žiadostiam)
• komerčné ubytovanie – hľadanie a sprostredkúvanie komerčných možností bývania

•

V sociálno-právnej oblasti:
• neodkladné opatrenia
• súdne konania – od návrhu až po rozhodnutie súdu – rozvod, úprava práv a povinností
rodičov, zvýšenie výživného a ďalšie
• sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, na lekárske vyšetrenia,
k súdnym konaniam
• pomoc pri vybavovaní MŠ, ZŠ, SŠ
• pomoc pri vybavovaní osobných dokladov
• poskytnutie ošatenia, potravín a hygienických potrieb
• zabezpečenie výbavičky pre novorodencov
Po ukončení pobytu v Centre klienti najčastejšie odchádzali do :
•
•
•
•
•
•
•

podnájmu (6 rodín – 18 klientov),
do iného zariadenia podobného typu (4 rodiny – 12 klientov),
ubytovne Fortuna a ubytovne Kopčany (4 rodiny – 13 klientov),
k rodine a známym (5 rodín – 11 klientov),
komerčné bývanie (1 rodina – 2 klienti)
k rodinným príslušníkom – NOS – 3 klienti
iné CDR – 1 klient
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V rámci psychologickej práce boli najčastejšími intervenciami:
• emocionálna stabilizácia a pomoc s adaptáciou na zmenu životnej situácie
• rozvoj a posilňovanie rodičovských kompetencií, pomoc pri riešení výchovných
problémov
• interpersonálne vzťahy a fungovanie
• existenčné a existenciálne problémy – zmysel života, budúcnosť
• rozvoj sociálnych spôsobilostí - vždy konkrétne v závislosti od individuality klienta
V psychologickej práci je preferovaný individuálny kontakt s klientami, podmienky
spolupráce sú zakotvené v „Poradenskom kontrakte“, ktorý obsahuje aj ciele spolupráce – tie
sú následne v súlade s tromi fázami pobytu vyhodnocované a podľa potreby aktualizované.
V rámci individuálnej práce sa využívajú hlavne prvky podpornej, systemickej, filiálnej
a kognitívno-behaviorálnej terapie a poradenstva.
Skupinová práca s klientami sa realizuje v rámci pravidelných komunitných stretnutí
(v tomto roku vznikla aj samostatná detská komunita), spoločných aktivít a tvorivých činností
v kompetencii liečebnej pedagogičky, tento rok sa realizoval aj jeden cyklus tréningu rozvoja
rodičovských zručností (apríl – jún 2019), plán pokračovať cyklom rozvoja sociálnych
spôsobilostí sa nerealizoval z dôvodu problémov pri zostavovaní skupiny.
Na základe realizovaného školenia „Teória práce v multisenzorickom prostredí
Snoezelen“ a „Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (SNOEZELEN) – Snoezelen
v praxi“ sú rozpracované 3 tematické jednotky, miestnosť sa využíva podľa aktuálnej situácie
a záujmu.
Pokračuje práca s HRV-bfb – hlavne so zameraním na pomoc so zvládaním stresových situácií
- od začiatku roka 18 klientov.
V súvislosti s možnosťou externých klientov sme mali počas roka v starostlivosti 18 klientov.
Spolupráca klientov v rámci povinných aj nepovinných aktivít je evidovaná v zavedenej
„Karte klienta“ – je podkladom pri predlžovaní zmluvy a má zároveň aj úlohu „plánovacieho
kalendára“. Pretrváva inštitút „spolusprávy“ (volený zástupca z každého traktu s priamym
prepojením na vedenie Centra – cieľom je operatívnejšie riešenie potrieb klientov v rámci
Centra, ale aj riešenia priamo v jednotlivých traktoch) ako aj tútoring (starší klienti sa stávajú
„tútormi“ nových klientov, čo má pomôcť v ich lepšom začlenení, zorientovaní a adaptácii v
Centre) – do ďalšieho obdobia je plánované intenzívnejšie získavanie spätných väzieb z ich
vzájomných interakcií.
Oblasť psychodiagnostiky bez výraznejších zmien, realizuje sa hlavne pre potreby
efektívnejšej práce s klientami, v súlade s pripraveným programom centra aj špecializovaným
programom zameraným na zistenie miery ohrozenia dieťaťa. V tomto období sa realizovala
psychodiagnostika väčšinou pri potrebe správ pre ÚPSVaR a súdy. U dospelých sú to hlavne
intelektové (RAVEN, TIP) a osobnostné testy (Hand test, Test stromu, IPCE, Beckov dotazník
depresivity – skrátená verzia, Lüscherova klinická psychodiagnostika, ROR – projektívny
osobnostný test).
U detí je spravidla aplikovaný test intelektovej kapacity (RAVEN, WISC III), Test
rodinných vzťahov, podľa potreby testy na organicitu, psychomotorické tempo a pozornosť
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(Test cesty, Číselný štvorec, Bender-gestalt), osobnostné testy (sebaposudzovací dotazník
depresivity – CDI,TKP, Test ruky, KSAT, CMAS...).
Analýza spätno-väzbového dotazníka pre odchádzajúcich klientov za rok 2019 – doterajšia
návratnosť v počte 19 dospelí (13 Ž + 6 M) so závermi:
Najväčší prínos pobytu v KC:
poskytnutie bývania – 7
poskytovanie odborných služieb –13
režimový systém – 5
program a aktivity – 11 (v porovnaní s minulým rokom klientmi výrazne viac
oceňované)
• neformálne kontakty s klientmi KC – 3
•
•
•
•

Na ďalšie obdobie je plánovaná revízia spätno-väzobného dotazníka.
Sumarizácia za rok 2019 – liečebný pedagóg
Liečebno-pedagogické aktivity
•
•
•
•
•
•

Repulsáčik
Arte skupinka
Keramický krúžok
Tvorivé dielne
Nácvik pracovných zručností
Tematické programy, spoločné podujatia

Akcie v roku 2019:
28.1.
4.3.
18.3.
16.4.
25.4.
21.5.
3.6.
3.6.
6.6.
7.6.
19.6.
1.7.- 12.7.
7.8.
13.8.
15.8.
23.8.–26.8.
22.9.
1.10.

Talent show
Karneval
Vedomostný kvíz – Dobre vedieť, že...
Stretnutie s dobrovoľníkmi
Poveľkonočná paráda
IPCK – prednáška s deťmi o vzťahoch a o sociálnych sieťach
Výchova k plánovanému rodičovstvu – prednáška
„Deti ulice“ – prezentácia fotografií a videa (fotograf Matoušek)
Deň detí + deň rodiny
„Naše mesto“ – maľovanie preliezok s dobrovoľníkmi
Canisterapia
Denný tábor „Letom svetom“
Canisterapia
Výroba masiek – tvorivé dielne
Športový deň
Pobyt rodín GO Kľačno
Rozlúčka s letom
Kurz prvej pomoci
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10.10.
19.10.
7.11.
29.11.
5.12.
6.12.
9.12.
12.12.
19.12.
24.12.

Rodinná záhrada – výsadba zelene v areáli centra
Štúdio zážitku
Večierok strašidiel
Autobus dobrej vôle – vystúpenie súboru Ragačinka z Hrušova
Vianočný market v Lenove – predaj výrobkov
Vianočná električka
Mikuláš a vianočné tvorivé dielne s Lenovom
Tvorivé dielne – výroba adventných vencov s OZ Marína
Vianočnica – vianočná komunita s programom a kapustnicou
Štedrý večer s darčekmi
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4. Správa o činnosti úseku výchovy (samostatná skupina)
V roku 2018 sme na úseku výchovy („ÚV“) poskytli odbornú pomoc a starostlivosť 6
deťom, z toho bol 1 chlapec a 5 dievčat.
Dôvody prijatia na úsek výchovy:
• Sociálne dôvody

– ťažká finančná situácia - 4 deti
– úmrtie zákonného zástupcu - 3 deti
– strata bývania s následkami - 4 deti
– rozchod, rozvod partnerov - 1 dieťa
– ochorenie zákonného zástupcu - 2 deti

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa umiestneného na základe neodkladného opatrenia
súdu v našom Centre v roku 2019 bola 67 dní, deti umiestnených na základe Zmluvy na základe
84 dni. V roku 2019 ukončilo pobyt v CDR Repuls 6 detí, z toho 1 dieťa bolo umiestnené do
CDR, 3 deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a 2 deti sa vrátili späť do
pôvodného rodinného prostredia.
Úlohou pracovníkov (vychovávateľov) na úseku výchovy bolo aj tento rok uľahčenie
adaptácie na začiatku pobytu dieťaťa, vytváranie harmonického a dostatočne podnetného
prostredia, zabezpečenie plnohodnotného trávenia voľného času, príprava na vyučovanie,
rozvoj sebaobslužných kompetencií, zvyšovanie úrovne hygienických návykov, posilňovanie
sociálnych väzieb a príprava na odchod do iného zariadenia, resp. návrat do pôvodnej rodiny.
Podstatnou súčasťou výchovnej práce s deťmi na ÚV je okrem iného „motivačný
systém“ založený na pozitívnych a negatívnych dôsledkoch správania dieťaťa, ktorý je
individuálne „šitý na mieru“ každému dieťaťu pri príchode do zariadenia. Tento systém je
súčasťou výchovnej práce s dieťaťom a je založený na pravidelnom hodnotení dieťaťa sebou,
skupinou a dospelou autoritou. Každé dieťa má zároveň vypracovaný Individuálny plán na
zvládanie krízy, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje. Všetky informácie o deťoch sú
zaznamenávané v IS Foster, ktorý sa nám úspešne podarilo zaviesť do praxe v roku 2013.
Spolupráca s rodičmi bola rôznorodá. Komunikácia s rodičmi prebiehala primerane,
bola ovplyvnená dĺžkou pobytu dieťaťa a vzájomnou interakčnou skúsenosťou rodič vychovávateľ. Našou snahou bolo budovať otvorenú a konštruktívnu komunikáciu, pričom
sme sa nevyhýbali riešeniu neštandardných situácií, s ambíciou zvládnuť podobnú situáciu
v budúcnosti lepšie.
Vychovávatelia museli počas celého pobytu rodičom dávať jasné hranice a nie len
v komunikácii, niektorých náhodne, iných pravidelne testovali testermi na prítomnosť
návykových látok.
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Rodičia sa snažili dodržiavať pravidlá a režim v CDR Repuls (vychádzky, návštevy, telefonáty,
pobyty dieťaťa doma), ktorý bol prispôsobený podľa potrieb dieťaťa a na základe súhlasu
UPSVaR-u a ktorý upravoval možnosti a formy návštev, vychádzok a pobytov mimo CDR
Repuls.
Pobyty detí mimo CDR Repuls:
Z pobytov mimo Centra boli preferované predovšetkým víkendové pobyty detí
v domácom prostredí, rodinní príslušníci vyvíjali aktivitu smerom k návštevám detí,
vychádzkam.
Pobyty detí mimo CDR:
-

pobyty v rodinách víkendy /prázdniny 41x/5x

-

letné tábory 1x

-

útek z CDR Repuls 1x

Návštevy/vychádzky detí mali v CDR Repuls:
-

v CDR Repuls bolo 33x

Počas letných prázdnin sa deti zúčastnili dvoj týždňového denného tábora, ktorý sme
realizovali v našom CDR Repuls za sponzorskej participácie Lenova, a.s. Tábor koordinovala
liečebná pedagogička Mgr. Zuzana Hajková.
Iné činnosti vychovávateľov na úseku výchovy v nepretržitej prevádzke:
• starostlivosť o pridelené rodiny
• zdravotné okienko – starostlivosť o deti klientov
• pravidelná kontrola izieb a priestorov centra zameraná na prevenciu nežiaduceho
hmyzu
• kontrola čistoty a poriadku v obytných bunkách a spoločných priestoroch centra
• starostlivosť o sklad odevov
• krúžok Pohybáčik (práca s deťmi klientov),
• Kuchynka (práca s dospelými klientmi)
• relaxačné cvičenia
• PC zručnosti
• krúžok tvorivého šitia
• ergoterapia – upevňovanie pracovných návykov u klientov na materskej a rodičovskej
dovolenke a nezamestnaných klientov
Počas roku 2019 vychovávatelia poskytovali poradenstvo aj rodinám a klientom,
u ktorých sa vykonával výkon opatrení SPODaSK aj mimo úseku výchovy.
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Najčastejšie oblasti poradenstva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc pri školských úlohách a plnení si školských povinností detí klientov
pomoc pri rozvoji psychomotorických schopností detí klientov v predškolskom veku
pomoc pri riešení zdravotného stavu detí aj dospelých klientov
pomoc pri sebaobslužných aktivitách (varenie, upratovanie, dodržiavanie osobnej
hygieny, čistoty v izbách a spoločných priestorov KC)
pomoc pri riešení problémových situácií klientov, ktoré vznikli v rámci susedských
vzťahov
starostlivosť o deti klientov v ich neprítomnosti
krízová intervencia v rámci aktuálneho prežívania klientov
kontrola klientov pri dodržiavaní pravidiel a režimu v KC (príchody do KC, dodržiavanie
nočného pokoja, alkohol test, test na drogy)
telefonická krízová intervencia

Spolupráca so školami (Gymnázium Sv. Uršule, MŠ Lietavská, SŠ Mokrohájska, ZŠ Nejedlého),
ktoré navštevovali naše deti bola korektná. Triedny učitelia prejavovali porozumenie
a komunikovali s nami e-mailom, telefonicky zaujímali sa o špecifickú situáciu našich detí,
komunikovali sme s nimi spravidla 2x do mesiaca, pokiaľ si to vyžadovala situácia aj častejšie.
V tomto roku nám podali pomocnú ruku aj dobrovoľníci, okrem štandardných aktivít – účasť
a pomoc pri organizovaní akcií pre všetkých klientov CDR Repuls, dobrovoľníčky chodili
individuálne vzdelávať deti, ktoré potrebovali pomoc pri zvládaní učiva v jednotlivých
predmetoch a chodili pravidelne pomáhať pri starostlivosti o deti počas trvania komunít.
Oceňujeme spoluprácu s uvedenými školskými zariadeniami a dobrovoľníkmi a veríme v jej
úspešné a užitočné pokračovanie. �
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5. Externá spolupráca
Aj tento rok bolo našou snahou spolupracovať s ďalšími subjektmi, ktoré disponujú
konkrétnymi využiteľnými možnosťami pomoci v starostlivosti o klientov. Vzhľadom na to, že
naše Centrum je zariadením bez právnej subjektivity, v organizačných otázkach prebieha
komunikácia primárne na úrovni Centra – magistrát hlavného mesta – súčinnosť s rôznymi
oddeleniami magistrátu.
Osvedčila sa nám spolupráca s neštátnymi subjektmi a ostatnými krízovými strediskami
(centrum Nádej, Brána do života, Dúha, mimo BA: DKC Náruč, KC Slniečko), a to predovšetkým
v oblasti:
prijímania klientov – podľa voľných kapacít
výmeny informácií o klientoch (záverečné správy z pobytov)
osobných a telefonických konzultácií – operatívne
výmeny informácií a vzájomnej podpory pri riešení aktuálnych technických,
personálnych a koncepčných otázok
• účasti na konferenciách
•
•
•
•

Intervencie v oblasti sociálnoprávnych záležitostí klientov Centra, ktoré tvoria
významnú oblasť starostlivosti, smerujú zväčša k orgánom štátnej správy – oddeleniam
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR.
Spolupráca s ÚPSVaR:
• sociálnoprávna agenda detí a dospelých klientov
• oblasť štátnych sociálnych dávok – prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok
pri narodení dieťaťa, náhradné výživné
• hmotná núdza
Spolupráca s mestskými časťami mesta Bratislava:
•
•
•
•
•
•

príspevok pri narodení dieťaťa
príspevok pri prvom nástupe do školy
JFP (jednorazová finančná pomoc) pri náhlej alebo hmotnej núdzi
dotácie na školské obedy a školské pomôcky
vianočný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi s deťmi
žiadosti o nájomné byty
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6. Vzdelávanie odborných pracovníkov
V priebehu celého roka odborní pracovníci realizovali opatrenia sociálnoprávnej
ochrany u detí a dospelých klientov pod kvalifikovanou supervíziou. Boli zrealizované 4
supervízne stretnutia s cieľom zvyšovania odborných kompetencií odborných zamestnancov,
reflektovania a zvládania emócií v záťažových situáciách v práci s klientmi, verifikácie
odborných postupov. Supervíziu viedla: Mgr. Vladimíra Hambálka.

Absolvované vzdelávania v roku 2019
Účasť na externých seminároch, školeniach
Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen - SNOEZELEN 2 – Špecifiká práce v
multisenzorickom prostredí (SNOEZELEN)
Detská agresivita – kam až môže zájsť
Domáce a rodovo podmienené násilie
Prínos konferenčného modelu práce s rodinou
Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku
Fetálny alkoholový syndróm
Sociálno-právny tréning o cudzincoch
Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím
Ako porozumieť emóciám prostredníctvom arteterapie
Keramický kurz
Fórum o integrácii
Excel I., II.

Školenie organizované v CDR REPULS
12.3. Pohybom proti stresu – pre všetkých klientov v CDR REPULS
Konferencie v roku 2019
10.-11.10. Križovatky
5-6.11.

Konferencia sociálnych pracovníkov centier pre deti a rodiny

15.10

Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II
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7. Rozpočet Centra pre deti a rodiny

Čerpanie rozpočtu za obdobie 2019
Centrum pre deti a rodiny Repuls, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava,
útvar 111 090 700, program 006.01.12

Prevádzkové výdavky
Energie (elektrická;tepelná)
Vodné, stočné (TÚV, voda)
Poštové a telekomunikačné služby
Energia, voda....... - spolu

č. položky
632 001
632 002
632 003
632

rozpočet
23 000
4 000
50
27 050

čerpanie 2019
18 268,75
1685,64
7,05
19 961,44

zostatok
4 731
2 314
43
7 089

Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzk.stroje,prístroje,zariadenie ...
Špeciálne stroje, príst., zariad., technika
Všeobecný materiál
Knihy,časopisy,noviny,učebnice ...
Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky
Potraviny
Palivá ako zdroje energie
Materiál a dodávky ....... - spolu

633 001
633 002
633 003
633 004
633 005
633 006
633 009
633 010
633 011
633 015
633

4 000
500
2 700
4 000
1 000
10 739
700
130
7 700
60
31 529

3 052,07
0
0
1 294,26
762,11
8 358,41
602,42
111,28
3 493,30
18,43
17 692,28

948
500
2 700
2 706
238
2 381
98
19
4 207
42
13 837

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj
Karty, známky, poplatky
Dopravné

634 001
634 002
634 005
634

50
50
100
200

0
32,12
62,5
94,62

50
18
38
105

Údržba prevádzk.strojov, prístrojov ...
Údržba budov, priestorov a objektov
Rutinná a štand.údržba .......- spolu

635 004
635 006
635

1 000
3 940
4 940

764,66
1 000
1764,66

235
2 940
3 175

Prenájom prístroja
Nájomné za prenájom-prev.strojov,..

636 002
636

800
800

800
800

0
0

Propagácia, reklama a inzercia
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Náhrady
Cestovné náhrady
Poistné
Pokuty a penále
Dane (odvoz OLO)
Ostatné tovary a služby ...... - spolu

637 003
637 004
637 005
637 006
637 007
637 015
637 031
637 035
637

150
5 000
4 250
8 000
1 200
100
0
1 726
20 426

106,48
1 991,44
3 820,07
3 849,40
1129,38
0
0
1725,36
12 622,13

44
3 009
430
4 151
71
100
0
1
7 804

Na členské príspevky
Bežné transfery jednotlivcom
Bežné transfery jednotlivcom, nezisk.pr.

642 006
642 014
642

0
55
55

0
54,8
54,80

0
0
0

85 000

52 989,93

32 010

CELKOM
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