Centrum včasnej intervencie Žilina je neziskovou organizáciou, ktorej od roku 2014 poskytuje komplexné odborné službu celej rodine, vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením
vo veku 0 – 7 rokov. Výnimočnosť služby je postavená na spoločnom hľadaní cesty pre využitie
vlastnej sily rodiny a potenciálu dieťaťa v prirodzenom prostredí. Štyria odborný zamestnanci
- sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, psychológ, fyzioterapeut sú pri rodine a okoliu poradcami, partnermi, ktorí otvárajú a plánujú možnosti pre kvalitnú budúcnosť rodiny ako celku.
Poslaním Centra včasnej intervencie Žilina n.o. je prispieť k zvyšovaniu kvalitu života rodín
prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb.
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–> pár slov na úvod
História Centra včasnej intervencie v Žiline
sa začala písať 30. apríla 2013. V ten deň sme
sa spolu s Barborou Gronskou zapojili s projektom „Do troch rokov tisíc krokov“ do výzvy nadácie SOCIA, ktorá spravovala EEA
granty. Projekt však neuspel a nás tento neúspech neodradil. Dobrá myšlienka nenechala ľudí v nadácií SOCIA ľahostajnými a
v auguste toho istého roka nás kontaktovali. Dodnes mi znie v ušiach ich otázka, ktorá počas dlhého rozhovoru padla ako prvá:
„Chcete priložiť ruku k dielu pri rozvoji sociálnych služieb a založiť Centrum včasnej
intervencie v Žiline?“ A touto druhou výročnou správou píšeme odpoveď na otázku od
Vladislava Mateja.

Od toho času sme súčasťou pilotného programu Rozvoja Včasnej Intervencie na Slovensku
v správe nadácie SOCIA od dánskej nadácie
VELUX. Dňa 20.04.2015 sa u nás v Žiline oficiálnou tlačovou konferenciou predstavil tento projekt a jeho tri centrá z Bratislavy, Žiliny
a Prešova.

Nové začiatky sú vždy sprevádzané snami a víziou do budúcnosti. Sme na počiatku
realizácie našich plánov, ktoré ovplyvnia životy RODÍN ktoré vychovávajú DIEŤA so zdravotným
znevýhodnením od 0 do 7 rokov. Pohľad do budúcnosti nám ukazuje cestu kam ísť.
Tešíme sa na nové výzvy, ktoré sú pred nami, spolu s VAMI. - PhDr. Miriam Pollitt,
riaditeľka Centra včasnej intervencie Žilina, n.o.
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–> príbeh rodiča
Centrum včasnej intervencie (CVI) v Žiline
sme začali navštevovať na odporúčanie našej známej s podobnou životnou situáciou
v akej sme sa ocitli aj my. Sme rodiča našej
dcérky Sárinky, ktorá má v tomto období 2
roky. Sárinke bola žiaľ v dôsledku komplikovaného vedenia pôrodu diagnostikovaná
ťažká detská mozgová obrna s farmakorezistentnou epilepsiou.
CVI v Žiline navštevujeme približne 1 rok a
za dané obdobie môžeme konštatovať z našej strany maximálnu spokojnosť. Osobitne
chceme vyzdvihnúť príjemné prostredie,
ústretovosť, individuálny prístup celého
kolektívu ako aj ochotu vychádzať v ústrety vzhľadom na našu situáciu. Taktiež sme
spokojní so systémom starostlivosti a plánovania, ktoré nám pomáha k ľahšiemu fungovaniu nášho spoločného rodinného života.
Sme veľmi radi, že môžeme byť v starostlivosti ľudí, ktorí napĺňajú poslanie svoje prá-

ce. Ľudí, ktorí dodávajú pomoc, energiu a
oporu nám rodičom a spoločne sa s nami rodičmi snažia aby sme to našim deťom v ich
neľahkom boji čo najviac uľahčili. Ďakujeme
za všetko.
S pozdravom Sárinka Galčíková s rodinou.
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Sme rodina Varhaníkova a navštevujeme Centrum
včasnej intervencie v Žiline s našou dcérou Améliou.
V centre sme sa stretli s pomocou v oblasti sociálnej
starostlivosti, kde sa tím odborníkov snaží čo najoptimálnejšie podporiť Améliu. Máme možnosť sa stretávať s pracovníkmi, ktorí majú srdce na správnom
mieste. Sme vďační, že centrum poskytuje podporu
i nám rodičom v tomto zložitom období. Takisto sú
veľkým pozitívom stretnutia s odborníkmi ohľadom
špeciálnych pomôcok, zrakovej stimulácie, rôznych
seminárov a stretnutí rodičov s podobným osudom.
Rodina Mirka, Majo a Amélia.

AK ZMENÍME ZAČIATOK PRÍBEHU,
MÔŽEME ZMENIŤ CELÝ PRÍBEH
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–> správna rada centra včasnej
intervencie Žilina
Mgr. Vladislav Matej, predseda
Správnej rady Centra včasnej
intervencie Žilina,

„Život rodičov so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom sa akoby „zrútil“. Deväť mesiacov
čakali a tešili sa na príchod potomka a zrazu
bác – rana. Naše dieťa je postihnuté. Je nesmierne dôležité, aby mali v tomto období pri
sebe aj kompetentných odborníkov, ktorí ich
budú na tejto neľahkej ceste sprevádzať. To je
hlavnou úlohou centier včasnej intervencie.
Pomôcť rodičom – lebo ich dieťa ich potrebuje v prvom rade ako milujúcich rodičov. A
táto ponuka podpory musí prísť čo najskôr. Je
pre mňa životnou výzvou stáť pri zrode centier včasnej intervencie na Slovensku. Je pre
mňa cťou spoznávať nových ľudí, ktorí sa na
túto cestu vydali spolu s nami.“

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Je pre mňa osobne veľkou cťou a potešením,
byť členom správnej rady Centra včasnej intervencie Žilina, n.o..
Ešte pred tromi rokmi som vôbec nevedel, že
niečo ako centrum včasnej intervencie môže
existovať. Celý môj profesionálny život ako
neonatológ vynakladám mnoho úsilia na záchranu tých najmenších a najbezbrannejších,

extrémne nezrelých novorodencov. Našim
cieľom nie je len záchrana života, čoraz viac
dbáme na to, tieto deti mali šancu na kvalitný
život v budúcnosti. A práve centrum včasnej
intervencie je pokračovaním aj našej práce
s rovnakým cieľom. Dáva väčšiu šancu znevýhodneným deťom a ich rodinám....
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Ing. Clemens Lowinski

„Dôvod prečo podporujem tento projekt je
jednoduchý. Úprimne verím, že aj pre ľudí so
zdravotným znevýhodnením je ľudským právom, aby boli pri najmenšom integrovaní do
spoločnosti. Zároveň si myslím, že nemôžeme ostať len pri tom a konečným cieľom musí
byť dosiahnutie plnej inklúzie pre ľudí so znevýhodnením v našej spoločnosti a to je cieľ,
ktorý rád podporím. Ide hlavne o naše deti,
ktoré potrebujú, aby sme boli pre nich hlasom v spoločnosti a postavili sa za ich práva.“
Revízorka: JUDr. Bernardína
Klincová

–> sme presvedčení...
SME PRESVEDČENÍ, že je dôležité stáť pri
rodine, ktorá sa ocitne v náročnej situácii,
hneď od počiatku.
SME PRESVEDČENÍ, že je potrebné posilniť ich dôveru v to, že majú silu zvládnuť výzvy, ktoré život prináša.
SME PRESVEDČENÍ, že partnerský prístup, ktorý ponúkame je filozofia s hlbkou,
kde rodič je najväčší expert svojmu dieťaťu a
my rozumieme téme .
SME PRESVEDČENÍ, že každé dieťa si môže užiť detstvo.
SME PRESVEDČENÍ, že dieťa skúma, realizuje svoju samostatnosť od prvej možnej príležitosti.

SME PRESVEDČENÍ, že dieťa patrí k rovesníkom, od ktorých sa najrýchlejšie učí.
SME PRESVEDČENÍ, že rodič má ostať rodičom.
SME PRESVEDČENÍ, že ľudia vnímajú deti a ich rodiny ako prirodzenú súčasť svojho
okolia a v prípade potreby sú ochotní a schopní im podať pomocnú ruku.
SME PRESVEDČENÍ, že silná rodina otvára
príležitosti pre komunitu a spoločnosť sa vzájomne spoznať a podporiť.

NEMEŇ MŇA ALE
ZMEŇ SYSTÉM
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dieťa

rodina

komunita

Čo by som si priala pre rodinu?

„Prajem si, aby rodičia popri starostlivosti o svoje dieťa, ktoré má
zdravotné znevýhodnenie mohli byť v prvom rade rodičmi a boli
rodičmi všetkých svojich detí v čase, keď to potrebujú. Aby rodina aj po narodení dieťatka so znevýhodnením zostala stáť na pevných základoch a nezložila sa pod váhou všetkých zmien, ktoré
im život priniesol.“						
				
Mgr. Lenka Fischerová

Čo by som si priala pre dieťa?

„Spokojné dieťa v podporujúcej rodine v prijímajúcej komunite.
Aby KAŽDÉ dieťa prežívalo malé radosti, veľké šťastie, nekonečné množstvo príjemných okamihov a hrania sa so svojimi
najbližšími. Aby cesta životom detí so znevýhodnením bola
čo najmenej kľukatá.“
			
Mgr. Barbora Gronská
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Čo by som si priala pre komunitu?

“Priala by som si, aby všetky rodiny boli prirodzenou súčasťou
života komunity. Aby tím služby včasnej intervencie bol jednou z mnohých rúk na kľučke otvárajúcej dvere, ktoré smerujú od rodiny ku komunite a od komunity k rodine. Aby každá
rodina, ktorá precíti potrebu po spoločnosti iných ľudí mala príležitosť zapojiť sa do života komunity. Aby včasná intervencia bola natoľko včasná, že hrozba sociálnej izolácie rodiny
bude čo najkratšia. A v neposlednom rade, aby rúk na kľučke
pribúdalo zo skutočného precítenia prirodzenosti, že je oveľa
viac toho, čo máme spoločné ako toho, v čom sa odlišujeme. A
naše vzájomné odlišnosti budeme spoznávať ako príležitosť k
rastu a vzájomnému porozumeniu.“
Mgr. Simona Novosedliaková

–> správa z odbornej činnosti
Počas roku 2015 sme uzavreli 35
zmlúv s rodinami o poskytovaní sociálnej služby, v ktorých v spoločnej domácnosti žije 114 osôb. V 14 tich rodinách
sme poskytli krátkodobé sprevádzanie
bez zmluvy o sociálnej službe.
Spolu za rok 2015 Centrum včasnej intervencie Žilina poskytlo 329 individuálnych intervencií pre rodinu.

Žilinské centrum vytrvalo pracuje na angažovanosti nás všetkých a osvete. Ako málo stačí, ak každý z
nás priloží ruku k dielu a okolitý svet je prístupnejší rovnako pre všetkých. Centrum organizuje a spoluorganizuje podujatia, ktoré vytvárajú priestor pre
stretnutia všetkých rodín v komunite.

Vzdelávacie programy pre pracovníkov Centra včasnej intervencie
Žilina n.o. ale i pre rodičov :

Počas roka všetky štyri pracovníčky Centra včasnej
intrervencie Žilina absolvovali sériu vzdelávaní individuálne ale i celý tím pre zjednotenie a doplnenie vedomosti v práci s rodinami.
Prvé spoločné vzdelávanie sa týkalo Individuálneho
plánovania zameraného na človeka. Lektorkami boli
Julie Lunt (UK) a Soňa Holúbková (SR) .

Druhé spoločné vzdelávanie sme absolvovali pod vedením pani Terezie
Hradilkovej, ktorá priblížila český
model včasnej intervencie prostredníctvom Tréningu poradce raní péče.

Semináre pre rodičov na rôzne témy,
ktoré si pomenovali rodičia:

PODPOROVAŤ RODIČOV V DÔVERE A VO KOMPETENCIÁCH
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–> finančná správa
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2015
Účet Názov účtu

Náklady

Príjmy

14 450,20

0,00

720,00

0,00

177,61

0,00

282,68

0,00

56,71

0,00

501

Materiálové náklady

502

Spotreba energie

511

Opravy a údržba

512

Cestovné náhrady

513

Reprezentačné

518

Ostatné služby

9 365,68

0,00

521

Mzdové náklady

36 599,54

0,00

524

Zákonné sociálne

12 829,64

0,00

1 654,42

0,00

122,88

0,00

527

poistenie a zdra votné poistenie

538

Zákonné sociálne náklady

0,96

0,00

16,98

0,00

2 882,00

0,00

0,45

0,00

Daň z príjmu
Účastnícky poplatok

0,00

1 610,00

644

Úroky z účtov v banke

0,00

2,48

646

Prijaté dary

0,00

1 439,37

649

Iné ostatné výnosy

0,00

2 882,03

662

Prijaté príspevky od právnických osôb

0,00

87 576,85

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

0,00

4 894,59

79 159,75

98 405,32

545

Ostatné dane a poplatky

549

Kurzové straty

551

Iné ostatné náklady

591

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku

602
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Súvaha k 31. 12. 2015
Účet Názov účtu
023

Dopravné prostriedky

083

Oprávky k dopravným prostriedkom

Aktíva

Pasíva

11 525,76
-2 882,00

211

Pokladňa

607,95

213

Ceniny

448,00

221

Bankové účty

311

Oberatelia

22 886,16
0,00

321

Dodávateľia

90,00

323

Krátkodobé zákonné rezervy

663,15

331

Záväzky voči zamestnancom

2 513,74
1 492,52

336

Zúčtovanie so SP a ZP - december

342

Daň zo závislej činnosti

381

Náklady budúcich období

384

Výnosy budúcich období

431

Hospodársky výsledok v schvaľ. konaní /zisk/

472

Záväzky zo sociálneho fondu
Spolu
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Náklady
Materiálové náklady
Spotreba energie
Opravy a údržba

14 450,20

Režijné náklady

31,65%

720,00

Mzdové náklady

46,24%

Zákonné poistenie

18,30%

177,61

Cestovné náhrady

282,68

Reprezentačné

56,71

Ostatné služby

9 365,68

Mzdové náklady

36 599,54

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

12 829,64

Zákonné sociálne náklady

3,82%
100,00%

1 654,42

Ostatné dane a poplatky

122,88

Kurzové straty

0,96

Iné ostatné náklady

16,98

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Daň z príjmu

Ostatné náklady

2 882,00
0,45
79 159,75

Príjmy
Účastnícky poplatok
Úroky z účtov v banke
Nadácia SOCIA
Nadácia pre deti Slovensko
Dary od fyzických osôb
Dary od právnických osôb

1 610,00
2,51
82 085,47
900,00

Vlastná aktivita

1,64%

Finančné výnosy

0,00%

Zdroje od nadácií

84,33%

Dary

14,03%

6 333,96

100,00%

6 000,00

Dary od právnických osôb

873,38

Dary od právnických osôb

600,00
98 405,32
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–> poďakovanie za finančnú i nefinančnú
podporu a spoluprácu v roku 2015

Monika Adamíková ● Renata Belicová ● Peter Beneš ● Terézia Bukovcová ● Mária Dvorská ●
Eva Gažová ● Mário Grega ● Rasťa Gregora ● Soňa Holúbková ● Katarína Kusedová ● Janka
Lowinski ● Mária Maková Sovík ● Regina Nehajová ● Katarína Peciarová a Adam Nehaj ●
Marek Ostrochovský ● Ivana Plazáková ● Lenka Prístavková ● Miroslava Sandmann ● Miroslav
Šimanský ● Miroslav Španko ● Lenka Takáčová ● Petra Zelníková ● Michal Žarnay
AZ Flex, s.r.o. ● ERUDUM s.r.o. ● ESCAPEclub ● Johnson Control Interiors Holding Slovakia
s.r.o. odštepný závod Trenčín ● Kia Motors Slovakia s.r.o ● KINEKUS veľkoobchod – Ing.
Súkeník Štefan ● LIW Care Technology Sp. z o. o. ● Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU ●
RANÁ STRAROSTLIVOSŤ N.O. ● Nadácia SOCIA

		ĎAKUJEME všetkým za vašu doterajšiu priazeň a podporu.

Už teraz vieme jasne
povedať, že to má zmysel!

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. je registrované na okresnom úrade Žilina pod číslom
NO – 14/14 od 05.09.2014, IČO: 45744009, DIČ: 2024174625
Sídlo: Jána Milca 15, 010 01 Žilina
Prevádzka: Republiky 30, 010 01 Žilina
Web: centravi.sk
Email: zilina@centravi.sk
Telefónická linka: + 421 915952123
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu IBAN: SK62 5200 0000 0000 1599 2882
SWIFT: OTPVSKBX

