Dodatok č. 8 k Programu Centra pre deti a rodiny v Jelke - Dom Dobrého
Pastiera zo dňa 27.6. 2018
Vypracovaný v zmysle §-u 45 ods. 6 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
a podľa § 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia 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 „vyhláška“ alebo „zákon“)
Vzhľadom k tomu, že 26.8. 2019 došlo k zmenám v programe centra ,tak bolo potrebné
zmeniť bod j/ a w/ programu centra zo dňa 27.6. 2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 6.7. 2018,
v znení dodatku č. 2 zo dňa 9.7. 2018, v znení dodatku č. 3 zo dňa 6.9. 2018, v znení dodatku
č. 4 zo dňa 7.1.2019, v znení dodatku č. 5 zo dňa 7.2. 2019 , v znení dodatku č. 6 zo dňa 5.4.
2019 a dodatku č. 7 zo dňa 15.4. 2019 nasledovne:
I.bod j/
j) počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého
vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo
činnosť podľa § 49ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení
tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi,
Počet zamestnancov centra a ich štruktúra s uvedením dosiahnutého vzdelania:
Organizačná Pracovná pozícia
zložka Centra

Dosiahnuté vzdelanie

Vedenie

VŠ 3. stupňa v odbore právo (Dr., Mgr.)
VŠ 2. stupňa v odbore pedagogika, štud. program
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Mgr.)
VŠ 1. stupňa v odbore reformovaná teológia
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna
pedagogika (MPC) - ukončené
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna
pedagogika, štud. profilácia pedagogika
psychosociálne narušených (štúdium ukončené
v septembri 2018) – získaná špeciálnopedagogická
spôsobilosť

Riaditeľ +
Profesionálny
náhradný rodič

Ekonóm,
personalista
+
Zastupujúci
profesionálny
náhradný rodič

SŠ s maturitou
Príprava na vykonávanie profesionálneho náhradného
rodičovstva (ÚPSVaR60 h)

Odborný tím

Sociálny pracovník VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca (Mgr.)
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)

Odborný tím

Psychológ

VŠ 2. stupňa v odbore psychológia (Mgr.)
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)
Absolvované adaptačné vzdelávanie rok 2014 - 2015
Absolvovaný kurz testu kresby postavy a kurz testu
kresby stromu
Absolvovaný kurz „Na tému orientovaná interakcia“

Samostatná
usporiadaná
skupina

Vychovávateľ +
zodpovedný
zástupca Centra
+ THP a šofér

VŠ 2. stupňa v odbore pedagogika, štud. program
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Mgr.)
Rigorózne konanie v odbore pedagogika (PhDr.)
VŠ 1. stupňa v odbore reformovaná teológia
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna
pedagogika (MPC) - ukončené
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna
pedagogika, štud. profilácia pedagogika
psychosociálne narušených (štúdium ukončené
v septembri 2018) – získaná špeciálnopedagogická
spôsobilosť

Samostatná
usporiadaná
skupina

Zastupujúci
vychovávateľ

VŠ 1. stupňa v odbore pedagogika, štud. program
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc)
Štúdium VŠ 2. stupňa magisterské štúdium
v rovnakom odbore

Samostatná
usporiadaná
skupina

Vychovávateľ

VŠ 2. stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň
základnej školy

Samostatná Vychovávateľ
usporiadaná
skupina

VŠ 2.stupňa pedagogického zamerania alebo úplné
stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo

Samostatná
usporiadaná
skupina

Pomocný
vychovávateľ

VŠ 1. stupňa v odbore predškolská pedagogika (Bc.)
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna
pedagogika (MPC)
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)

Samostatná
usporiadaná
skupina

Pomocný
vychovávateľ

SŠ s maturitou + pomaturitné štúdium sociálno-právna
činnosť

Profesionálna Profesionálny
náhradná
náhradný rodič
rodina

SŠ s maturitou
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (ÚPSVaR 60 h)

Profesionálna Profesionálny
náhradná
náhradný rodič
rodina

VŠ 1. stupňa v odbore predškolská a elementárna
pedagogika (Bc.)
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (UPSVR 60 h)

Profesionálna Profesionálny
náhradná
náhradný rodič
rodina

SŠ s maturitou
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti (PRIDE 60 h)
Kvalifikačné vzdelávanie v odbore pedagogika a
špeciálna pedagogika (MPC) ukončené

Zabezpečenie tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú
psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu
starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania,
eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPPPaP na zabezpečenie
svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky,
psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a
psychoterapie.
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú
špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú,
preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor
špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s
vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu
integráciu. CŠPP sa podieľa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych
učebných pomôcok deťom podľa ich individuálnych potrieb, učí ich tieto pomôcky využívať.
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť aj
pre deti z centra.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave – Detské centrum
poskytuje multidisciplinárnu starostlivosť s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami
učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. VÚDPaP vykonáva komplexnú diagnostiku
psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma podmienok
vývinu a možností jeho optimalizácie v centre, v škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách.
Na odporúčanie CŠPP a CPPPaP Centrum zabezpečí ďalšiu odbornú pomoc inými
odborníkmi mimo Centra.
Klinický psychológ mimo Centra: klinický psychológ pre deti a aj pre plnoleté fyzické
osoby pre účely trestného konania, individuálna psychoterapia na odporučenie odborníka
alebo Centra
Poradenský psychológ mimo Centra: individuálna psychoterapia na odporučenie odborníka
alebo Centra.
Okrem ambulantnej formy odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi, Centrum
bude zabezpečovať aj pobytové formy pomoci alebo činnosti inými odborníkmi a to len
po dohode s príslušným UPSVaR-om a len na základe súdneho rozhodnutia
v špeciálnych výchovných zariadeniach /Diagnostické centrum, Reedukačné centrum,
Liečebno-výchovné sanatórium/ a v zariadení s resocializačným programom
/ podľa podmienok stanovených v bode w/.
II. bod w
w/ Výchovné prostriedky za
predchádzajúceho bodu v/

-

-

nedodržanie povinností uvedených v bodoch a, d, n

a/dodržiavať pravidlá slušného správania voči dospelým a voči každému dieťaťu /
fyzické alebo verbálne ubližovanie dieťaťu alebo dospelej fyzickej osobe, drzé
správanie voči dospelým, klamstvá/
d/dbať o svoje zdravie (podľa možnosti dodržiavať zdravý životný štýl bez
užívania návykových látok, brať lieky podľa odporúčania odborníkov, zúčastniť
sa na odbornom vyšetrení, dodržiavať pokyny odborníkov a akceptácia terapie,
primerané sexuálne správanie primerané veku a mentálnym schopnostiam bez
možnosti ohrozenia mravného psychosexuálneho vývinu ostatných detí /
n/rešpektovať práva iných (najmä právo súkromia, právo na oddych, na vlastný názor,
na nedotknuteľnosť osoby)

Výchovné prostriedky:
1. ústny pohovor a upozornenie
2. pokarhanie vychovávateľom, resp. PNR
3. pokarhanie riaditeľom Centra
4. oznámenie opakovaného nedodržiavania povinností príslušnému orgánu SPODaSK
5. zmena zariadenia pre maloleté deti po dohode s orgánom SPODaSK
6. pri plnoletej fyzickej osobe odstúpenie od dohody.

Všetky uvedené výchovné prostriedky sa premietnu aj v priebežnom vyhodnocovaní
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, čo tiež môže pôsobiť ako výchovný
prostriedok.
Ak nebudú postačujúce bežné výchovné prostriedky nášho Centra pre dieťa
a nebude postačovať ani pomoc psychológa centra, tak najprv budeme konzultovať
problémové správanie s psychiatrickou ambulanciou. Ak toto nevhodné správanie bude
pretrvávať /napr. záškoláctvo, ohrozovanie mravnej výchovy ostatných detí, opakujúce
sa užívanie návykových látok, ohrozovanie mravnej výchovy ostatných detí, opakujúce
sa porušovanie pravidiel, ohrozovanie seba alebo iných detí a zamestnancov/, pristúpime
k zmene zariadenia a to buď formou zabezpečenia odborných činností v inom zariadení
na dočasnú dobu alebo trvalej zmeny zariadenia podľa formy závažnosti problémového
správania. Primárne bude v prípade menej závažného porušovania pravidiel
zabezpečovaný pobyt v diagnostickom centre alebo v LVS po dohode s UPSVaR-om a na
základe rozhodnutia súdu. Po skončení diagnostického pobytu budeme aplikovať
odporúčania tohto zariadenia vo výchovno-vzdelávacom procese. V prípade napr.
opakovanej trestnej činnosti, dlhodobého nevhodného správania a porušovania
pravidiel atď. bude nasledovať premiestnenie dieťaťa do reedukačného centra na
základe rozhodnutia súdu alebo pri závislostiach do Centra s resocializačným
programom tiež na základe rozhodnutia súdu. Ostatné ustanovenia bodu w/ zostávajú
nezmenené.

Ostatné ustanovenia Programu centra pre deti a rodiny v Jelke zostávajú nezmenené.

V Jelke dňa 26.8.2019

riaditeľka CDR
Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová

