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CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE ŽILINA (ĎALEJ LEN CVI
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1 PÁR SLOV
NA ÚVOD

COVID 19...slovo, ktoré sa
dostalo do dennodenného
slovníka každého z nás
zasiahol aj do života nášho
centra. Ovplyvnil plynulosť
poskytovania
služieb,
priniesol so sebou množstvo
neistôt a otázok, no i
príležitostí. Celková situácia
okolo pandémie nás naučila
pracovať viac kreatívne a
podporujúco. Bol to rok,
ktorý patril do kategórie
„nepredvídateľných“,
prinášajúci
stále
nové
situácie a vyžadujúci konať
operatívne a veľmi rýchlo.

Mgr. Barbora Gronská
riaditeľka CVI ZA, n.o.

Aj napriek tomu nám priniesol mnoho pozitívnych vecí a nových
poznaní. Naše služby sme poskytovali nepretržite s ohľadom na
pandemické opatrenia, naučili sme sa využívať nové spôsoby práce
najmä formou online priestoru. Znova sa potvrdilo, že kvalitu práce
ovplyvňuje sila stabilného kooperatívneho tímu. Získali sme nové
kontakty pre spoluprácu. V roku 2020 centrum oslávilo svoje piate
narodeniny od oficiálneho otvorenia. Pandemická situácia nám
však znemožnila usporiadať oslavu, ktorú sme pripravovali viac ako
rok. Veríme však, že ešte bude príležitosť narodeniny osláviť v
spoločnosti našich klientom kolegov, podporovateľov a priateľov.
Veľkým krokom bolo otvorenie ambulancie klinickej psychológie
pre deti a dospelých, čím sa rozšírilo portfólio služieb CVI ZA, n.o.
Viac sa dočítate na ďalších stranách.

2 POSKYTOVANIE SLUŽBY
VČASNEJ INTERVENCIE

16 267,5 HODÍN SLUŽBY VI,
153 RODÍN Z TOHO 111 RODÍN
V DLHODOBOM SPREVÁDZANÍ
NAJAZDILI SME 19582KM

Vďaka príspevku Žilinského
samosprávneho kraja pribudlo formou
operatívneho lízingu do nášho vozového
parku tretie auto. Vďaka ďalšiemu autu
dokážeme efektívnejšie jazdiť za
klientmi služby včasnej intervencie do
terénu.
Našimi klientmi sú rodiny s deťmi so
zdravotným postihnutím alebo rizikovým
vývinom v ranom veku (od narodenia do
7 rokov).

Službu sme
poskytovali terénnou
formou, dohromady
14805 hodín

Tento rok sme
poskytli aj 1462
hodín služby online

Služba VI je poskytovaná podľa §33
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení ďalších
zákonov.
Služba VI je poskytovaná bezplatne!
Aj v roku 2020 sme boli najväčší
neverejný poskytovateľ služby včasnej
intervencie v Žilinskom kraji.

Aby sme mali
energiu, vypili sme
dohromady 3514
šálok kávy

2.1
SIEŤOVANIE
Sieťovanie je kontinuálna
aktivita, nevyhnutná pre našu
prácu. Nadväzovanie formálnej
ako i neformálnej spolupráce
je predpoklad, pre úspešnú
multidisciplinárnu podporu
klientských rodín.
V roku 2020 sa nám podarilo
zrealizovať niekoľko veľmi
úspešných
multidisciplinárnych stretnutí,
ktoré vyústili do pravidelnej
spolupráce v prospech
konkrétnych rodín. Stretnutia
prebiehali online formou,
niektoré aj osobne. Sieť
spolupracujúcich organizácií
sa rozšírila o niekoľko
materských škôl, neziskových
organizácií najmä zo sociálnej
oblasti.

2.2 SKUPINOVÉ AKTIVITY

Skupinové
aktivity
ovplyvnila
pandemická situácia natoľko, že
ich nebolo možné realizovať na
pravidelnej báze. Časť skupinových
aktivít sa presunula do online
priestoru.

SLNIEČKA V
AKCII
Kvôli pandémii sa tento rok naše
malé slniečka stretli trikrát.

ŽIVOT V
KOMUNITE

POSUNKOVÝ
JAZYK
skupinová aktivita, ktoré vznikla pre
rodičov detí s poruchou sluchu sa
pravidelne
stretávala
v
online
priestore 2x do mesiaca. Naša
kolegyňa Majka Fulmeková, ktorá je
surdopedička,
učila
rodičov
základnú
slovnú
zásobu
v
posunkovom
jazyku.
Naučili
sa
posunkovať aj množstvo básničiek,
riekanok i pesničiek. Aj napriek
online priestoru sa rodičia spriatelili,
dokázali sa medzi sebou zdieľať a
vzájomne sa podporovať.

Podujatia, ktorých sme pravidelnou súčasťou sa kvôli pandemickej situácii
v roku 2020 nekonali, alebo boli presunuté na neurčitý čas.

2.3
PRAVIDELNÁ
SPOLUPRÁCA
KAMPAŇ FAMILY - RODINA NA
PRVOM MIESTE
V roku 2020 sme boli naďalej
súčasťou projektu Kampaň
Family s podporou Nadácie
J&T. Cieľom projektu je
podporovať rodiny v kríze,
ktorú rodiny samé nezvládajú
a tým predchádzať zlyhaniu
rodičov detí. Prostredníctvom
projektu sa prepájajú
organizácie tak, aby dokázali
komplexne pomôcť rodine v
kríze. Podporné služby pre
rodiny, ktoré sa ocitnú v kríze,
dávajú priestor na včasné
zachytenie a poskytnutie
rôznorodej podpory rodinám.
V rámci kampane dlhodobo
spolupracujeme s Nadáciou
J&T, Áno pre život, Dom nádeje
Martin, Náruč - pomoc deťom v
kríze, Nadácia rozum a cit,
Misia Mladých.

3 VZDELÁVANIE
PRACOVNÍKOV
Aj počas pandémie sme sa
pravidelne vzdelávali. Väčšina
vzdelávacích aktivít prebiehala v
online priestore. Mnohé zo školení, o
ktoré sme mali záujem boli kvôli
hygienickým opatreniam zrušené,
alebo presunutú na neurčitý čas.
Školenia, ktoré sme absolvovali boli
vedené lektormi zo Slovenska i zo
zahraničia.

Kurz poradcu včasnej
intervencie - Odborné činnosti
zamerané na včasnú podporu
dieťaťa s ohrozeným vývinom z
dôvodu zdravotného
postihnutia a jeho rodiny v
sociálnych službách – 2
pracovníci
Videotréning interakcií – 3
pracovníci
Ako rozpoznať autizmus –
batoľatá, osoby s poruchami
intelektu v predškolkom veku –
2 pracovníci
Základy traumy a práca s
traumatizovaným dieťaťom – 2
pracovníci
INPP školský program – 2
pracovníci
Handle prístup – 2 pracovníci
Sebaobslužné činnosti u detí s
PAS – 1 pracovník
Behaviorální analytik akreditovaný kvalifikační kurz Masarykova univerzita, Brno – 1
pracovník
ADOS 2 – diagnostika PAS – 2
pracovníci

Ako tím sme absolvovali 4
skupinové supervízie, každý z
pracovníkov absolvoval
individuálne supervízie online
formou.
V rámci tímu včasnej intervencie
sme realizovali 1x mesačne
interné školenia zamerané na
odborné témy z oblasti
psychológie, špeciálnej
pedagogiky, sociálnej práce
logopédie a fyzioterapie.

4 PERSONÁLNE PODMIENKY A
ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE
SPRÁVNA RADA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

RIADITEĽKA NO
PORADKYŇA VČASNEJ INTERVENCIE,
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG, 1.0

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE,
PRACOVISKO ZA A MT
VEDÚCA Z ODBORNÚ ČINNOSŤ PRE PRACOVISKO ZA A MT,
PORADKYŇA VČASNEJ INTERVENCIE, SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA, 1.0

SLUŽBA SCČPP
VEDÚCA SCČPP
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, 1.0

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA A MT
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, 1.0

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, 1.0

PSYCHOLOGIČKA 1.0

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA A MT
PSYCHOLÓG 1.0

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, 1.0

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA 0.2

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, 0.8

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA A MT
FYZIOTERAPEUTKA, 0.8

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA
KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, 0.8

PORADKYŇA VI PRACOVISKO ZA A MT
LOGOPEDIČKA, 0.6

ASISTENTKA ÚSEKU SOCIÁLNE AGENDY MT, 0.6
ASISTENTKA ÚSEKU SOCIÁLNE AGENDY ZA, 0.6

LOGOPEDIČKA 0.6

FYZIOTERAPEUTKA, 0.2

AMBULANCIA KLINICKÉHO
PSYCHOLÓGA
KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA 0.2

Správna rada v zložení:
Mgr. Michal Žarnay – predseda správnej rady
Mgr. Vladislav Matej – člen správnej rady
Prof., MUDr. Mirko Zibolen, člen SR
Dozorná rada v zložení:
Patrik Kurek
Mgr. Simona Novosedliaková
Regína Nehajová
V roku 2020 sa tým CVI ZA, n.o. opätovne rozšíril o 4 nové kolegyne:
psychologička, logopedička, špeciálna pedagogička, klinická psychologička.

5 SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie komplexnej špeciálnopedagogickej, psychologickej, diagnostickej, poradenskej, rehabilitačnej,
preventívnej starostlivosti deťom a žiakom so všetkými druhmi, stupňami a
vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch
prioritne v ranom veku, maximálne do 15 roku veku s cieľom dosiahnuť
optimálny a maximálne možný rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Ciele SCŠPP sa podarilo plniť podľa plánu činnosti školského zariadenia.
Klientelu SCŠPP tvoria prevažne deti do 7 rokov veku so zdravotným
znevýhodnením či výrazne rizikovým vývinom. Odborné činnosti sme poskytli
344 klientom primárne vo deku do 7 rokov. Zameriavame sa prioritne na
dlhodobú a kontinuálnu starostlivosť o klienta. Veľmi dobre sa nám
spolupracovalo s materskými školami v Žiline a blízkom okolí. Zrealizovali
sme niekoľko depistáží v materských školách. Dlhodobo podporujeme
pedagógov v materských školách, kde sme odporúčali individuálnu
integráciu dieťaťa do MŠ, realizujeme pravidelné návštevy týchto materských
škôl. Za rok 2020 evidujeme veľký nárast detí s poruchami autistického
spektra a sluchovým postihnutím.
Naše SCŠPP spolupracuje so Žilinskou univerzitou, fakultou humanitných
vied...priebežne 20 študentov z odboru sociálna pedagogika realizovalo
povinnú prax v našom zariadení. Pandemická situácia obmedzila možnosť
realizovať pravidelné workshopy zamerané na multidisciplinárnu spoluprácu
práve pre študentov sociálnej pedagogiky.
Nadviazali sme spoluprácu s Vedeckým ústavom detskej psychológie a
patopsychológie v Bratislave za účelom tvorby štandardov raného
poradenstva.
Vedenie SCŠPP – Mgr. Romana
Repkovská, špeciálna pedagogička
so zameraním na deti s PAS a deťmi
s vývinovými poruchami
Mgr. Eliška Bučková – špeciálna
pedagogička so zameraním na deti a
žiakov so zrakovým postihnutím a
viacnásobným postihnutím
Mgr. Zuzana Gavláková,
psychologička
Mgr. Lenka Dikošová –
fyzioterapeutka

6
AMBULANCIA
KLINICKEJ
PSYCHOLÓGIE
V októbri 2020 sme spustili
služby ambulancie klinickej
psychológie pre deti a
dospelých pod vedením
klinickej psychologičky Mgr.
Simony Priesolovej.
Psychologické služby sú
poskytované deťom, dospelým,
párom a rodinám v oblasti
psychodiagnostiky,
psychoterapie, poradenstva a
posudkovej činnosti.
Pri práci s klientami Simona
využíva prvky racionálnej a
náhľadovej terapie, ktoré
pomáhajú klientovi porozumieť
príčine ťažkostí, ktoré prežíva.
Získaním náhľadu a samotným
uvedomením môže človek
rozhodovať o svojich postojoch
a efektívnejšie pristupovať k
situáciám, ktoré život prináša.

7 VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV
Jednou z činností nášho
centra
je
aj
vzdelávanie
odbornej
verejnosti.
Pravidelné
organizovanie
vzdelávacích
aktivít
pre
odbornú
verejnosť
bolo
taktiež
ovplyvnené
pandemickou situáciou. V
roku 2020 sa nám podarilo
zorganizovať
len
jedno
vzdelávacie
podujatie
prezenčnou formou.
Ako rozpoznať autizmus –
batoľa, deti s poruchami
intelektu
v
predškolskom
veku – Kateřina Thorová,
Praha
Veríme,
že
po
zlepšení
pandemickej
situácie
budeme
v
tejto
aktivite
pokračovať.

8 PANDEMICKÁ SITUÁCIA COVID 19
V marci 2020 sme aj my obmedzili poskytovanie služieb celého centra.
Služby sme poskytovali aj naďalej, no nie v plnom rozsahu. Viac sme sa
zamerali na poskytovanie služieb v online priestore alebo telefonickou, či
mailovou formou, očakávajúc, že sa situácia rýchlo navráti do normálu.
Vypracovali sme krízový plán, ktorý bol stále aktualizovaný podľa
aktuálnych nariadení a celkovej pandemickej situácie. Všetci pracovníci
centra boli na týždennej báze informovaní o nariadeniach a zmenách v
krízovom pláne. Zakúpili sme veľké množstvo ochranných pomôcok - rúška,
respirátory, rukavice, dezinfekcia, žiarič. Priestory centra boli pravidelne
dezinfikované, aby boli bezpečné nielen pre členov tímu CVI ZA, n.o. ale i
pre našich klientov. Pracovníci CVI ZA, n.o. sa dávali pravidelne testovať a
dodržiavali prísne hygienické opatrenia.

9 PRIESTOROVÉ PODMIENKY

Centrum včasnej intervencie
Žilina, n.o. sídli a prevádzkuje
svoje služby v budove Bytterm na
Saleziánskej ulici 4 v Žiline na 1.
poschodí.
V Žilinskom centre pribudli 2 nové
miestnosti:
Pre SCŠPP – logopedická
miestnosť
Ambulancia klinickej
psycholģie.
CVI ZA prevádzkuje aj priestory v
Martine na Ulici V.P. Tótha 4. Tieto
priestory sú určené pre
poskytovanie ambulantných
služieb včasnej intervencie pre
lokalitu Turiec a Orava.

10 HOSPODÁRENIE A FINANČNÁ
SPRÁVA
10.1 ZHODNOTENIE PLNENIA
ROZPOČTU CVIZA,N.O.
Pre rok 2020 bol správnou radou schválený nasledovný rozpočet
Príjmy v roku 2020 boli oproti
predpokladu vyššie o
22 728,57EUR. K uvedenému stavu
došlo
i
napriek
nižšej
výške
dotácie z Mesta Žilina oproti
predpokladu a to o
6 057 EUR hlavne vďaka výške
dotácie z VÚC Žilina, ktorá bola
oproti predpokladu vyššia o
20 988,50 EUR a VÚC TN, ktorá
bola oproti predpokladu vyššia o
15 322,80 EUR.

Príspevok od Nadácie J&T bol
oproti predpokladu
vyšší o 6 900 EUR. Dôležitým
faktorom celkovej výšky príjmov
je fakt, že CVI ZA, n.o. vlastnými
aktivitami nezabezpečila príjmy
v predpokladanej výške
32 000 EUR, ale len vo výške
16 285 EUR, čo predstavuje
rozdiel 15 715 EUR.
V roku 2020 boli použité 2% zo
zaplatenej dane
vo
výške
2
565,82
EUR.
Poskytnuté dary boli nižšie o
376,55
EUR
oproti
nášmu
predpokladu.
Skutočné náklady v roku 2020
boli oproti predpokladu vyššie o
44 619,82 EUR. Na uvedenom
náraste
nákladov
oproti
rozpočtu sa
vo výške 12 679,45 EUR podieľali
osobné náklady.
V rozpočte pre rok 2020 nebolo
uvažované s nákladmi na odpisy
majetku vo výške
3 903,53 EUR. Náklady na
bankové poplatky boli vyššie o
27,50 EUR. Ostatné prevádzkové
náklady boli v úhrnnej hodnote
vyššie o 28 009,34 EUR.

10.2 ZHODNOTENIE ÚDAJOV
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY CVI ZA,N.O.
Ročná účtovná závierka n.o. za rok 2020 bola zostavená 05.05.2021 a
overená audítorom 30.06.2021. Následne účtovná závierka bola
predložená správnej rade a dozornej rade CVI ZA,n.o.

CVI ZA, n.o. nevykonáva podnikateľskú činnosť, preto celý vykázaný
hospodársky výsledok je z nezdaňovanej činnosti vytvorený takto:
Výnosy spolu: 290 528,57 EUR
Náklady spolu:291 156,92 EUR
Výsledok hospodárenia: -628,35 EUR
Stav k 31.12.2020:

VÝNOSY

NÁKLADY

10.3 STAV A POHYB MAJETKU A
ZÁVÄZKOV
CVI ZA,n.o. vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ktoré si
prenajíma v Žiline od spoločnosti BYTTERM, a.s., a v Martine od
spoločnosti DigiTel HS Slovakia, s.r.o. na základe zmluvy o nájme
nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb.. o
nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.

Nezisková organizácia vedie neobežný majetok spolu v
nasledovnom členení:
14 268,27 EUR
- dlhodobý nehmotný majetok
4 800 EUR
- dlhodobý hmotný majetok
9 468,27 EUR
V tom: Samostatne hnuteľné veci a súbory hnut. Vecí 791 EUR
Dopravné prostriedky
5 876 EUR
- obežný majetok spolu:
33 986,52 EUR
V tom: Zásoby
59,56 EUR
Krátkodobé pohľadávky
3 496,99 EUR
Finančné účty
30 429,97 EUR
- náklady budúcich období
1 395,78 EUR
Majetok spolu: 49 650,57EUR

Zásoby predstavujú nespotrebované pohonné hmoty v motorových
vozidlách n.o.
Pohľadávky vo výške 1 408,41 EUR predstavujú vyfakturované služby.
Suma 2 088,58 EUR predstavuje kauciu zaplatenú prenajímateľovi
priestorov na základe platných zmlúv o nájme nebytových priestorov.
Na finančných účtoch sú uložené prostriedky v sume 24 764,44 EUR.
Prostriedky v hotovosti predstavujú hodnotu 1 749,53 EUR a ceniny
(stravné poukážky)
3 916 EUR. Suma nákladov budúcich období predstavuje zaúčtovanie
nákladov, ktoré sa týkajú obdobia r. 2021 (1 362,13 EUR) 2022 (33,65
EUR), napr. povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu.

Zdroje krytia majetku:
- vlastné zdroje spolu:
- v tom základné imanie:
Nevysporiadaný výsledok minulých období:
Výsledok hosp. Za bežné obdobie
- cudzie zdroje spolu:
- v tom: rezervy
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
-Výdavky budúcich období:
- výnosy budúcich období:
Zdroje krytia majetku celkom:

32 200,78 EUR
32 829,13 EUR
0,00 EUR
-628,35 EUR
5 570,79 EUR
3 722,21 EUR
1 690,68 EUR
157,90 EUR
0,00 EUR
11 879,00 EUR
49 6500,57 EUR

Organizácia k 31.12.2020 mala záväzky z obchodného styku 105,90
EUR, voči daňovému úradu 52,00 EUR a voči zamestnancom,
poisťovniam neevidovala žiadne záväzky. Organizácia neevidovala ani
záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu.
Krátkodobé rezervy boli tvorené ba nevyčerpanú dovolenku
zamestnancov a na poistenie do poisťovní z tohto titulu vo výške 2
722,21 EUR. Krátkodobá rezerva bola tvorená i na audit za rok 2020 vo
výške 960 EUR a bankovú správu vo výške 40 EUR. Výnosy budúcich
období vo výške
11 879 EUR predstavuj:
zostatok ešte neodpísaného darovaného majetku vo výške 6 041
EUR,
- nespotrebované stravné poukážky vo výške 4 318 EUR,
- účastnícky poplatok za kurz organizovaný v roku 2021 vo výške 1520
EUR

10.4 POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ
DANE Z PRÍJMOV FO A PO V ROKU
2019 (2%)
Počas roku 2020 čerpala nezisková organizácia z podielu zaplatenej
dane prostriedky vo výške 2 565,82 EUR.

10.5 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ
NÁKLADY ZA ROK 2020

10.6 POUŽITIE ZDROJOV ZÍSKANÝCH
DAROVANÍM V ROKU 2020
Prijaté finančné dary
Nadácia Volkswagen
Nadácia J&T

1 000,00 EUR
23 700,00 EUR

Prostriedky z Nadácie J&T boli použité na mzdové náklady pre
terénneho sociálneho pracovníka a psychológa v službe včasnej
intervencie.
Prostriedky z Nadácie Volkswagen boli použité na nákup pomôcok do
miestnosti Snoezelen.
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Andrea Vencková
123,45 EUR

Prijaté nefinančné dary
V roku 2020 neboli prijaté žiadne nefinančné dary.

10.7 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
ČINNOSTI
Prijaté finančné dary
Nadácia Volkswagen
Nadácia J&T

1 000,00 EUR
23 700,00 EUR

Prostriedky z Nadácie J&T boli použité na mzdové náklady pre
terénneho sociálneho pracovníka a psychológa v službe včasnej
intervencie.
Prostriedky z Nadácie Volkswagen boli použité na nákup pomôcok do
miestnosti Snoezelen.

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Andrea Vencková
123,45 EUR

Prijaté nefinančné dary
V roku 2020 neboli prijaté žiadne nefinančné dary.

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon o účtovníctve

1. NO nebola súčasťou konsolidovaného celku.
2. Neexistujú podniky, v ktorých bola NO neobmedzenie ručiacim
spoločníkom.
3. NO nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. NO neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
5. NO neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov,
obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných
podieloch zakladateľa.
6.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto
výročná správa, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mohli mať vplyv na
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva ani také,
ktoré by mali za následok zhoršenie likvidity NO alebo na jej
schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti.
7. Riaditeľ navrhuje stratu vykázanú za účtovné obdobie roku 2020 vo
výške 628,35 EUR previesť do základného imania NO. Definitívne
nakladanie so stratou podlieha schváleniu správnej rady, ktoré sa ešte
nekonalo.

10.8 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
ČINNOSTI
Rozpočet na rok 2021 bol schválený Správnou radou CVI ZA, n.o. v
nasledovnej štruktúre:

SPRÁVA DOZORNEJ RADY O
PRESKÚMANÍ
ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY A
VÝROČNEJ SPRÁVY

11 VÝZVY NA ROK 2021
ZAOČKOVANIE CELÉHO TÍMU PROTI
OCHORENIU COVID 19 - NA
DOBROVOĽNEJ BÁZE KAŽDÉHO
PRACOVNÍKA CVI ZA, N.O.
NAĎALEJ DODRŽIAVAŤ
PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA,
ZACHOVÁVAŤ BEZPEČNÉ PROSTREDIE
PRE KLIENTOV I PRACOVNÍKOV
ROZŠÍRIŤ TÍM SCŠPP O ĎALŠIEHO
ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
ROZŠÍRIŤ TÍM SVI O ĎALŠIEHO PORADCU
VČASNEJ INTERVENCIE - PSYCHOLÓGA

12 POĎAKOVANIE
Ďakujeme za finančnú podporu a veľmi dobrú spoluprácu

Nadácia J&T
Nadácia Socia
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej
intervencie
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Členom správnej a dozornej rady CVI ZA, n.o.
CVI Bratislava*CVI Košice*CVI Banská Bystrica*CVI
Trenčín*CVI Prešov*CVI Trnava*CVI Lučenec
Súkromnej špeciálnej škole Sposáčik
Veľké poďakovanie patrí všetkým rodinám, ktorých môžeme
byť súčasťou. Ďakujeme za spoločne strávený čas a
prejavenú dôveru.
Všetkým spolupracujúcim organizáciám a odborníkom, ktorí
majú záujem o dosiahnutie spoločných cieľov pre zlepšenie
podmienok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Ďakujeme všetkým našim podporovateľom a priateľom, za
milé stretnutia, podporujúce slová a vzájomné zdieľanie.

CENTRUM VČASNEJ
INTERVENCIE ŽILINA
je registrované na okresnom úrade Žilina pod číslom: NO - 14/14
od 05.09.2014
IČO: 45744009, DIČ: 2024174625
Sídlo: Saleziánska 4, 010 77 Žilina
+421 915 952 123
www.cvizilina.sk
infocvizilina.sk
Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK06 0900 0000 0051 6427 8634
SWIFT GIBASKBX

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE ŽILINA, N.O.

