
Názov Centra pre deti a rodiny na vykonávanie resocializačného programu (CDR):  
 

ROAD,n.o. 

sídlo: Handlovská 11, Bratislava  

miesto výkonu:  

RC Tomky 664, Borský Svätý Jur,  

RC Gwerkovej 14, Bratislava, 

RC Handlovská 11, Bratislava  

 

e-mail: road@stonline.sk 

telefón: 0903 76 22 11,  0911 76 22 10 

web stránka CDR: www.road-tomky.sk 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre dieťa  závislého na:  

- Psychotropné  látky  

- Nelátkové závislosti  

cieľová skupina CDR: 

 

pohlavie: dievčatá a chlapci  

vek:  

 

 

 

Od 15 rokov  

- deti s neukončenou školskou dochádzkou 

- deti s ukončenou školskou dochádzkou  

 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

Nie 

formy pobytu:  

 

 

1. Na základe dohody medzi zákonným zástupcom a centrom (dobrovoľný 

pobyt)  

2. Na základe odporúčania orgánu SPODSK a dohody medzi zákonným 

zástupcom a centrom (dobrovoľný pobyt) 

3. Na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, alebo výchovnom 

opatrení (nariadený pobyt)   

 

Kapacita CDR: 

 

26 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

13 mesiacov ,  max. 25 mesiacov  

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

Dieťa má raz mesačne  osobný kontakt so zákonným zástupcom. Prvý 

osobný kontakt je najneskôr do 6. týždňov od nástupu dieťaťa do 

centra, písomný kontakt má týždenne. Zákonný zástupca je zaradený 

do programu v rámci individuálnej aj skupinovej  sociálnej práce.  

Od druhej fázy chodí dieťa domov na vychádzky každý druhý týždeň. 

Program začína nultou fázou, ktorá trvá 2-4 týždne. Následne program 

pokračuje fázou I. až IV. Každá z týchto  fáz je  v trvaní 3 až 4 

mesiace. V. fáza je nadstavbou, opatrenia vykonávame v otvorenom 

prostredí, trvá 3 – 12 mesiacov, podmienkou je zamestnanie, štúdium. 

Dieťa  je zapojené do chodu centra. Jedná sa  o bežné činnosti ako je 



nakupovanie, varenie, upratovanie, udržiavanie poriadku, sebaobslužné 

činnosti – pranie, žehlenie... Zodpovednosti sú prideľované 

individuálne s prihliadnutím na fyzický a psychický stav dieťaťa. 

Vzdelávanie je zabezpečované priamo v centre pedagogickým 

zamestnancom.  
Dieťa a zákonný zástupca  po ukončení resocializačného programu môže raz 

týždenne chodiť na kluby pre deti a rodinných príslušníkov a využívať 

ambulantnú formu plnenia opatrení  v sídle centra na Handlovskej  11, 

Bratislave.  

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

 

Dieťa je prijaté do centra na základe splnenia podmienky predchádzajúceho 

poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore detská 

psychiatria v ústavnom zariadení min. po dobu 4 týždňov a na základe 

odporúčania pedopsychiatra, že dieťa môže byť zaradené do resocializačného 

programu centra.  

 

poznámky: 

 

 

 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie 

údajov do aplikácie 

VYSU  

   

Priezvisko 

Toporová  

Meno 

Monika 

Telefón 

0911 76 22 10 

 


