Štatút
Centra pre deti a rodiny REPULS
Článok 1
(1) Centrum pre deti a rodiny Repuls (ďalej len „centrum“) je zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadené hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislavou podľa osobitného predpisu.1)
(2) Centrum sa nachádza na adrese Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava.
(3) Centrum je organizačnou súčasťou Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy. Centrum nemá právnu subjektivitu.
(4) Na čele centra je vedúci, ktorý
a) riadi centrum, zabezpečuje jeho prevádzku a zodpovedá za jeho činnosť,
b) riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť svojich podriadených,
c) zodpovedá za zdravie a bezpečnosť svojich podriadených a ubytovaných klientov,
d) písomne vypracúva Program a špecializovaný program centra,
e) spolupracuje s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi, orgánmi činnými
v trestnom konaní, inými centrami pre deti a rodiny a mimovládnymi organizáciami.
Článok 2
(1) Centrum vykonáva
a) opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa
z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom
prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,
b) špecializovaný program zameraný na vykonávanie opatrení na overenie miery
ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi
jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

(2) Centrum vykonáva opatrenia bez predchádzajúceho odporúčania orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3) Centrum vykonáva opatrenia pre dieťa na základe
a) dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
b) požiadania dieťaťa.
) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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(4) Centrum vykonáva opatrenia pre dieťa s trvalým pobytom na území hlavného mesta.
Centrum môže prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú
blízku osobu dieťaťa (ďalej len „plnoletá fyzická osoba“).
(5) Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou a ambulantnou formou.
(6) Ambulantnou formou vykonáva Centrum odborné metódy práce zamerané na
podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských
vzťahoch

Článok 3
(1) Kapacita centra je 46 miest.
(2) Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa v troch skupinách. Dve
skupiny sú určené pre deti prijaté do centra spolu s plnoletou fyzickou osobou podľa čl. 2 ods.
3 tohto štatútu. Jedna skupina je určená pre deti prijaté do centra bez týchto osôb.
Článok 4
Centrum zabezpečuje plnenie účelu, na ktorý bolo zriadené
a) vykonávaním najmä
1. sociálnej práce,
2. odbornej diagnostiky,
3. pomoci na zvládnutie krízy,
4. špeciálneho sociálneho poradenstva,
5. výchovy,
6. pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
7 liečebno-výchovnej starostlivosti,
8. psychologickej starostlivosti,
9. špeciálno-pedagogickej starostlivosti,
b) utváraním podmienok najmä na
1. prípravu stravy,
2. záujmovú činnosť,
3. kultúrnu činnosti,
c) zabezpečením najmä
1. psychoterapie,
2. stravovania pre deti v samostatnej skupine,
3. zdravotnej starostlivosti pre deti v samostatnej skupine,
d) poskytovaním najmä
1. bývania,
2. stravovania,
3. obslužných činností.

Článok 5
Zrušuje sa Štatút Krízového centra Repuls hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy zo dňa 01.11.2017.

Článok 6
Tento štatút nadobúda účinnosť 1.mája 2019.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

