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1.

Údaje o neziskovej organizácii zabezpečujúce všeobecnú informovanosť

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle štatútu.
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí.
Služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov
z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj
ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a rodine tohto dieťaťa, poskytuje:
- špecializované sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
vykonáva:
- stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
- preventívnu aktivitu.
Služba bude vykonávaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou.
Nezisková organizácia bude zabezpečovať alebo sprostredkuje ďalšie všeobecne prospešné aktivity, poradenské
služby, preventívnu činnosť a ďalšie odborné služby podľa potrieb, schopností a cieľov klientov.
Nezisková organizácia bude zabezpečovať alebo sprostredkuje poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného
štýlu a zdravej výživy.

2.

Činnosť organizácie – hlavné oblasti pôsobenia n.o.

Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie pdľ. § 33 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Cieľ včasnej intervencie – poskytovať podporu a pomoc s cieľom najvyššej možnej integrácie dieťaťa a jeho
rodiny do života v spoločnosti (komunite, kde žijú).
Včasná intervencia má byť dostupnou službou pre dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodinu
podporiť natoľko, aby rodina plnila všetky svoje funkcie kontinuálne. Poskytované služby sú: sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja a iné odborné činnosti pre
dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodinu.
Úlohou centra včasnej intervencie je poskytovať dieťatku s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného
postihnutia a jeho rodine špecializovanú pomoc priamo v prirodzenom prostredí, resp. v prostredí, kde sa
obvykle zdržiava. Prítomnosť ťažkého zdravotného handicapu v rodinách je vysoko záťažovou situáciou, ktorá
môže vyústiť do vzniku rôznych vysoko rizikových situácií v rodinnom systéme. Včasná a dostupná pomoc
priamo v rodinách je primárnou prevenciou pred postupným rozvinutím patologických problémov a prevenciou
inštitucionalizácie.
Terénne a ambulantné konzultácie s rodinou
Individuálne konzultácie v rodine tvoria podstatnú časť práce Centra včasnej intervencie. Prostredníctvom nich
sa zabezpečuje systematická odborná pomoc pre dieťa a rodinu. V roku 2015 sa centrum takýmto spôsobom
staralo o 75 rodín s deťmi s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Podstatnú časť klientov tvorili rodiny
s deťmi s poruchou autistického spektra, ďalej to boli rodiny s deťmi predčasne narodenými, deťmi s DMO,

3

epilepsiou, sluchovým alebo zrakovým postihnutím a deti s rôznymi ojedinelými syndrómami. Uskutočnilo sa
398 individuálnych konzultácií s rodinami v priestoroch centra alebo v prirodzenom prostredí rodín.
Iné služby v CVI Prešov
Rozbehli sme dve skupiny pre detičky s mamičkami – obe sa tešia veľkému úspechu. Okrem toho sme rodinám
sprostredkovali možnosť navštevovať skupinku v Montessori herničke v Rodinnom oddychovom centre Emerka.
Začali sme spoluprácu s predškolskými zariadeniami v prospech lepšieho začlenenia detí so špeciálnymi
potrebami.
V decembri 2015 riaditeľka organizácie predstavila služby aj prostredníctvom vysielania v RTVS Rádio Regina
Košice.
V spolupráci so ŠZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a s inými organizáciami sme uskutočnili niekoľko
odborných seminárov pre rodičov a odborníkov:
- Rozvoj komunikácie u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
- Rozvoj komunikácie u viacnásobne postihnutých detí
- Stimulácia zraku u detí s viacnásobným postihnutím (spojený s výrobou pomôcok)
- Strava a podpora vývinu u detí
- Rôzne terapie a prístupy (INPP, Veronika Sherborne, Sluchový tréning Benaudira...)
- Neurobiologická podstata ochorení
- Montessori pedagogika
- Seminár zameraný na včasnú intervenciu a potreby rodín – pri príležitosti slávnostného otvorenia CVI
Práca s verejnosťou a odborníkmi za účelom inklúzie
Iniciovali sme viaceré stretnutia s odborníkmi a organizáciami prešovského a košického kraja za účelom
sieťovania a lepšej spolupráce, mnohým sme poskytli odborné konzultácie alebo odborné prednášky
(semináre).
Spolupracovali sme s organizáciou Malíček a spolu s nimi sme sa zúčastňovali na stretnutiach rodičov
predčasne narodených detí, spoluorganizovali sme Koncert pre rodiny predčasne narodených detí
Zúčastnili sme sa rôznych konferencií a seminárov – pasívne aj aktívne. Napríklad:
o Pedopsychiatrická konferencia 2015
o Od integrácie k inklúzii (Košice)
o Interný seminár pediatrov prešovského okresu
o Pediatrické dni 2015
o Seminár mobilných pedagógov
3.

Personálne zabezpečenie činnosti organizácie

Zamestnanci včasnej intervencie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade so § 84 zákona 448/2008 Z.z.
pre vykonávanie odbornej činnosti a iných činností v rámci sociálnych služieb.
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Vzdelávanie zamestnancov
Všetci zamestnanci CVI absolvovali vzdelávanie zamerané na prácu s rodinou – Partnerstvo rodiča a odborníka,
Personed Centered Planning a Poradce rané péče.
Zamestnanci absolvovali supervíziu pod vedením akreditovanej supervízorky pre oblasť sociálnych služieb.
Ďalej sa zamestnanci individuálne zúčastňovali množstva ďalších školení.
4.

Finančné zabezpečenie činnosti organizácie

V roku 2015 bola za Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o., podpísaná Zmluva o spolupráci na realizácii
projektu, v rámci projektu Rozvoja včasnej intervencie na Slovensku. Tento projekt je podporený nadáciou
VELUX pod číslom VKR 23316 a je realizovaný nadáciou SOCIA v období apríl 2014 až september 2017.
Realizátorom projektu je SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava.
Účtovnej jednotke bol v roku 2015 poskytnutý nefinančný dar - motorové vozidlo KIA ceed SW 1.4, v celkovej
hodnote 11.525,76€, na zabezpečovanie služieb včasnej intervencie v prirodzenom prostredí klientov. Nižšie
uvádzame prehľad o peňažných tokoch podľa účtovnej závierky a podrobné informácie sú v prílohe ´Účtovná
závierka organizácie za rok 2015´ tejto výročnej správy

Prehľad o peňažných tokoch (príjmoch a výdavkoch)
Príjmy
Tržby za vlastné výrobky
Úroky
Prijaté dary
Dotácie
Spolu

Hodnota
1580.00
2.00
2642.00
60616.00
64840.00

Výdaje
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Opravy a udržiavanie
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Iné ostatné náklady
Spolu

Hodnota
7732.00
1523.00
500.00
294.00
34015.00
11559.00
89.00
4030
711.00
79.00
1066.00
2642.00
51.00
64291.00

Činnosť neziskovej organizácie pokračuje nepretržite v zmysle štatútu aj naďalej.
Projektová činnosť
Účasť spolu s ostatnými CVI na projekte Hodiny deťom – Stimulácia zraku
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Projekt Tatrabanka – Senzorická integrácia
5.

Činnosť správnej rady neziskovej organizácie

Správna rada zasadala v zmysle Štatútu neziskovej organizácie. Jednotlivé stretnutia sa uskutočnili v dňoch 9. 1.
2015 a 8. 12. 2015.
Správna rada na nich prerokovala a schválila zásadné dokumenty, a to Výročnú správu o činnosti organizácie za
minulý rok 2014, správu o hospodárení za rok 2014, schválila predbežný rozpočet organizácie na rok 2015 a na
rok 2016.
Na svojich zasadnutiach správna rada riešila prevádzkové otázky, najmä hľadala možnosti zlepšenia finančnej
situácie organizácie. Posudzovala zámery a výsledky predložených plánov do roku 2015 .
Uložila riaditeľke organizácie pripraviť dodatok k štatútu o zmene znenia článku III a zabezpečiť akceptáciu
týchto zmien na Okresnom úrade Prešov.
V roku 2015 pracovala správna rada v nezmenenom zložení.
6.

Plánovanie do nasledujúcich období

Hľadať možnosti ďalšieho fungovania a financovania.
Pripravovať a overovať metodiky práce s cieľovou skupinou. Na základe spätnej väzby od rodičov prispôsobovať
metódy a formy práce tak, aby boli v súlade so štandardami sociálnych služieb a s potrebami rodín. Pripraviť
pobytové programy pre rodiny.

V Prešove .......................

..................................................
Mgr. Katarína Gromošová
(riaditeľka a štatutárka CVI Prešov, n.o.)
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Prílohy:
Účtovná závierka organizácie za rok 2015 s prílohou k ÚZ
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