Detský domov Poprad, ul. Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

VÝROČNÁ SPRÁVA
Za rok 2017

Vypracovali: PhDr. Bibiana Knapeková, Mgr. Jaroslava Tomášová, p. Iveta
Šavelová

VÝROČNÁ SPRÁVA
Identifikácia organizácie
Názov DeD: Detský domov Poprad
Adresa: ul. Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad
Počet zamestnancov: 51
Kapacita detí: 63
Priestorové usporiadanie : 5 RD + 1 byt pre mladých dospelých, prenajaté priestory pre
administratívu
Počet skupín a zloženie : 5
1.Sas (3V+2PV+1PVsEA)
2. Sas (3V+2PV+1PVsEA)
3. Sas (3V+2PV+1PVsEA)
4. Sas (3V+2PV+1PVsEA)
5. Sas (3V+1PV+1 opatrovateľka +1PVsEA)
6. priestor pre mladých dospelých (byt) .... kapacita ... 5

Meno riaditeľa: Mgr. Margita Váhovská
Kontakt : 052 78836 36, email.: riaditel.ded.poprad@mail.telekom.sk

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
VÍZIA DeD a dlhodobé ciele
Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenia pre pomoc
rodine na komunitnej úrovni.
STRATÉGIA:


rozvoj vlastných zamestnancov,



zapájanie rodiny a prizývanie k spolupráci odbornú verejnosť tak, aby vytváranie
rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť.

Pri napĺňaní strategických oblastí štatutár zariadenia na výkon opatrení SPODaSK :


rozvojom, podporou a následným hodnotením riadi zamestnancov a procesy
v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho
individuálne potreby
(princípy: spolupráca, kvalita a otvorená komunikácia),



zapája rodiny k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa
v zariadení
(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť),



prizýva k spolupráci a spolupracuje so zainteresovanými subjektami
(princípy: prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi),



v čo najväčšej možnej miere vytvára rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený
potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť
(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt osobnosti,
stabilita, empatia).

Krátkodobé ciele na rok 2017
1. Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania
Termín: do konca januára 2017,
Z: RDeD, VÚSoD
Úloha splnená.
2. Na základe ďalšieho usmernenia zriaďovateľa vypracovať a v praxi realizovať
tútorský program pre profesionálnych rodičov v určenom DeD.
T: v priebehu roka
Z: VÚCPPR
Úloha splnená.
3. V práci riaditeľa DeD, sociálnych pracovníkov, pedagogických a odborných
pracovníkov, využívať a dodržiavať základný legislatívny rámec, usmernenia, príkazy
GR, metodické pokyny, IN riadenie DeD. Využívať v práci schválené príručky
a Manuály pre prácu jednotlivých ktg. zamestnancov.
T: priebežne
Z: Vedúci úsekov
Úloha splnená.
4. Vypracovať Plán supervízie a vzdelávania pre všetky skupiny zamestnancov DeD
vrátane profesionálnych rodičov na základe Usmernenia ÚPSVaR SR.
T: do konca februára 2017
Z: vedúci úsekov
Úloha splnená.

5. Vypracovať vlastný Plán kontrol do konca februára 2017
Z: RDeD, vedúci úsekov
Úloha splnená.
6. Vypracovať Ročný plán DeD na rok 2017
T: do konca februára2017
Z: RDeD, vedúci úsekov
Úloha splnená.
7. Vyhodnotiť Pán práce za rok 2016 za jednotlivé úseky a Výročnú správu zverejniť na
webovej stránke DeD v rozmedzí od februára do 5.mája 2017. za rok 2016
T: do 15.3.2016
Z: vedúci úsekov
Úloha splnená.
8. Pripravovať, realizovať a využívať ako aktívny nástroj sociálnej práce a sanácie rodiny
prípadové konferencie do jedného mesiaca po umiestnení dieťaťa, vyžadovať
spoluúčasť OSPODaSK a ostatných zainteresovaných osôb pre podporu práce
s rodinou a pre posilnenie podpornej siete organizovať a iniciovať stretnutia rodinného
kruhu.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, odborný tím
Úloha splnená.
9. IPRODY vypracovávať na základe záverov prípadovej konferencie za účasti dieťaťa,
OSPODaSK.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, odborný tím,
Úloha splnená.
10. Plánovať, organizovať a realizovať návštevy rodín.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, výchovní a ostatní zamestnanci SaS
Úloha splnená.
11. V práci s rodinou uplatňovať Komplexný prístup, t.z. spolupracovať so všetkými
zainteresovanými inštitúciami a organizáciami, ktoré s rodinou dieťaťa pracujú
s cieľom hľadania spoločného riešenia situácie rodiny a jednotnej sociálnej práce
T: priebežne
Z: odborný tím, sociálni pracovníci
Úloha splnená.
12. V rodinných domoch pokiaľ to priestorové podmienky dovolia utvárať podmienky na
stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. /DeD nemá vytvorené podmienky na pobytovú
formu, v roku 2015 DeD ukončil priestorovú transformáciu zakúpením rodinných
domov s plnou obsadenosťou a schválenou kapacitou 68 detí /.
T: priebežne
Z: odborný tím, sociálni a pedagogickí zamestnanci

13. Budovať a udržať silný a erudovaný kolektív zamestnancov. V spolupráci so
zriaďovateľom ukončiť personálnu transformáciu DeD zabezpečením 1 úväzku pre
SaS č.3 RD Poprad Veľká.
T: do septembra 2017
Z: RDeD, vedúci úsekov
Úloha splnená
Kritérium hodnotenia schválená organizačná štruktúra v súlade s normatívom
14. Zahrnúť prípravu na osamostatnenie do výchovných plánov vo veku od 16 rokov.
Z: VÚSoD, pedagogickí zamestnanci
Úloha splnená.
15. Vypracovať Plány prípravy na osamostatnenie sa mladých dospelých v súlade
s potrebami a možnosťami dieťaťa najneskôr jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti
dieťaťa s cieľom vzdelania, nadobúdania a upevňovania sociálnych zručností
potrebných pre samostatný život. Vyhodnocovať ich 2x ročne.
T: priebežne
Z:Všetci zainteresovaní, sociálni pracovníci, odborný tím, pedagogickí zamestnanci
Úloha splnená
16. Prípravu na odchod mladého dospelého zintenzívniť minimálne ½ roka pred
plánovaným odchodom s dôrazom na možnosti bývania, primeraného zamestnania,
poskytovaním psychickej podpory, rozlúčenie sa a odprevadenie mladého dospelého
do života.
T: priebežne
Z:Všetci zainteresovaní
Úloha splnená.
17. Dôsledne napĺňať štandardy pre PR, spoluprácu, súčinnosť odborného tímu DeD,
koordinátorov a metodikov ÚPSvAR s cieľom vytvoriť priestor pre odborné zázemie,
pomoc, usmernenie a sprevádzanie PR.
T: stále
Z: Vedúca CPPR
Úloha splnená.
18. Preukázateľne zapojiť deti do procesu rozhodovania a spolurozhodovania o sebe,
zapájať ich do činností a chodu samostatných skupín,
Úloha splnená.
19. Udržiavať živú webovú stránku DeD Poprad
T: priebežne
Z: Vedúci úsekov, koordinátori SaS v RD
Úloha sa plní priebežne.
Odpočet splnených úloh
1. Analýza úloh sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v roku 2017
1.1 Register prijatých detí do detského domova a detí s ukončeným pobytom v ústavnej
starostlivosti za rok 2017
V roku 2017 bolo do Detského domova Poprad – domov detí, umiestnených 31 detí,
z toho :
5 deti vo veku do 1 roku veku,

3 deti vo veku od 2-3 rokov,
6 deti vo veku 4-6 rokov,
5 detí vo veku 7-8 rokov,
5 detí vo veku 9-10 rokov
5 detí vo veku 11-15 rokov
2 deti vo veku 16-17 rokov
Deti boli umiestnené v DeD Poprad na základe :
-

Rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti v počte 5 deti,
Na základe neodkladného opatrenia súdu - CMP § 365 a § 367 v počte 24 deti
Na základe výchovného opatrenia súdu – 2 deti

V roku 2017 bola ukončená ústavná starostlivosť celkom 23.
dospelým, z ktorých :
-

deťom/ mladým

9 detí sa vrátilo do pôvodnej rodiny,
1 dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do NOS
1 dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do PS
12 tim, dovŕšením plnoletosti, resp. osamostatnením sa po plnoletosti, bola ukončená
starostlivosť v detskom domove.

K 31.12.2017 DeD Poprad evidoval 1 mladú dospelú, ktorá bola spolu so súrodencami
v profesionálnej rodine.

1.2 Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove v roku 2017
Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD Poprad k 31.12.2017 bola 3 roky.
1.3 Dislokácia detí/mladých dospelých k 31.12.2017
V roku 2017 DeD Poprad bola kapacita miest v počte 68 miest, z toho 19 miest v
profesionálnych rodinách, 5 miest v skupine mladých dospelých a 44 miest v piatich
samostatných skupinách.
V DeD Poprad bolo k 31.12.2017 umiestnených celkom 65 detí / mladých
dospelých.
1.3.1 Profesionálne rodiny :
Kapacita 19 miest, skutočný počet obsadených miest k 12/2017...............17 detí/ml. dospelých
Sieť profesionálnych rodín v DeD Poprad k 12/2017.................8, a 9 profesionálnych rodičov
a) celkový počet profesionálnych rodín...................8
- z toho 1 profi. rodina a jeden manželský pár profesionálnych rodičov
- z toho 7 profi. rodín a po jednom profesionálnom rodičovi

b) celkový počet detí v profesionálnych rodinách .................k 31.12.2017..............17
- z toho vo veku 0-1 rok...................5 deti
- z toho vo veku 2-3 roky.................2 deti
- z toho vo veku 4-6 rokov...............3 detí
- z toho vo veku 7-8 rokov...............2 deti
- z toho vo veku 9-10 rokov.............1 dieťa
- z toho vo veku 11-15 rokov...........2 deti
- z toho vo veku 16-17 rokov............1 dieťa
-z toho vo veku 18-24 rokov.............1 dospelý

c) celkový počet profesionálnych rodín..........................8
- z toho počet rodín vo vlastných bytových priestoroch /dom, byt/..........8
- z toho počet rodín v prešovskom kraji....................................................5
-z toho počet rodín v inom kraji................................................................3
1.3.2 Samostatné skupiny :
DeD Poprad má 5 samostatných skupín a to :
1. samostatná skupina – rodinný dom Vila Alexandra Tatranská Lomnica č. 146, 062 01
Vysoké Tatry
2. samostatná skupina – rodinný dom Spišská Teplica, Lesná ul. č. 260/34, 059 34 Sp.
Teplica
3. samostatná skupina – rodinný dom Poprad - Veľká, ul. Teplická č. 4894/10, 058 01
Poprad – Veľká
4. samostatná skupina – rodinný dom Hranovnica, ul. Sladkovičova č. 447, 059 16
Hranovnica
5. samostatná skupina – rodinný dom Veľký Slavkov, ul. Zahradnícka č. 230, 059 91
Veľký Slavkov.
Celkovo k 31.12.2017 bolo umiestnených v 5-tich samostatných skupinách 48 detí.

1.3.3 Skupina pre mladých dospelých:
DeD Poprad od 1.3.2016 zriadil samostatnú skupinu pre mladých dospelých, získaním
bytu v meste Poprad, s kapacitou 5 miest. V samostatnej skupine pre mladých dospelých
k 31.12.2017 nebolo obsadené žiadne miesto, nakoľko detský domov nedisponoval mladými
dospelými v samostatných skupinách. Mladá dospelá v PR bola najstarším súrodencom

trojčlennej súrodeneckej skupiny, z tohto dôvodu a v zmysle platnej legislatívy mohla zostať
v PR. DeD Poprad zrealizoval s mladou dospelou a profesionálnym rodičom rozhovor
zameraný na ponuku pre MD vyskúšať si samostatné bývanie, čo však mladá dospelá i PR
odmietli.
Priestory bytu pre mladých dospelých v roku 2017 boli využité od 1.1.2017 do
31.3.2017 tromi mladými dospelými a ďalej od 1.1.2017 do 27.9.2017 jedným mladým
dospelým .
Adresa : samostatná skupina pre mladých dospelých, Banícka ul. č. 804/24, blok Horec, 3.
Poschodie, byt č. 23, 058 01 Poprad
1.3.4 Deti v skupinách k 31.12.2017:
Z celkového počtu detí v samostatných skupinách, t.j. 48, bolo :
-

12 detí s poruchami správania vo veku 9-10 rokov v počte 2 detí, vo veku 11-15
rokov v počte 6 detí, vo veku 16-17 rokov v počte 4 deti

1.4 Dislokácia detí detského domova k 31.12.2017, podľa edukácie :
- deti vo veku od 0 do nástupu do školy: 15, z toho 8 dievčatá
- deti navštevujúce povinnú školskú dochádzku celkom 38
z toho ZŠ ........29 detí
z toho ZŠ pre žiakov so špeciálnymi potrebami.............9 detí
- mládež pripravujúca sa na budúce povolanie štúdiom na strednej škole : 11 z toho
a) stredné odborné školy s maturitou.......................................3
b) stredné odborné školy bez maturity.....................................4
c) odborné učilištia..................................................................2
d) stredné školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami..............2
- mladá dospelá pripravujúca sa na budúce povolanie štúdiom na strednej škole s maturitou : 1

1.5 Registrácia jednostranne a obojstranne osirelých detí/mladých dospelých
nezaopatrených , v DeD Poprad
V DeD Poprad k 31.12.2017 bolo evidovaných celkom 9 detí jednostranne osirelých
( jeden z rodičov zomrel ) z ktorých boli 4 dievčatá.
1.6 Odborné metódy sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a inými fyzickými
osobami

V sledovanom roku detský domov spolupracoval s rodičmi, zákonným zástupcom
dieťaťa celkom v 40 prípadoch., z toho s cieľom pôsobenia na obnovu rodinného prostredia,
z ktorého bolo dieťa vyńaté v prirodzenom prostredí .....................................22 prípadov,
v priestoroch DeD Poprad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14 prípadov
Spolupráca so širšou rodinou dieťaťa, blízkymi osobami..................................17 prípadov
-

Z toho pôsobenie na rodinné prostredie v prirodzenom prostredí...........10 prípadov
Z toho pôsobenie na rodinné prostredie v priestoroch DeD.................... 7 prípadov

DeD Poprad v roku 2017 spolupracoval so subjektmi a to:
-

S orgánom SPOD a SK.............................40 prípadov
S diagnostickým centrom............................1 prípad
S LVS..........................................................1 prípad
S reedukačným centrom...............................1 prípad
S CPPPaP..................................................13 prípadov
S Centrom špec.-pedag. poradenstva ........10 prípadov
S obcou.......................................................40 prípadov
Spolupráca s akreditovaným subjektom.......1 prípad

Počet fyzických osôb, ktorým bolo poskytnuté informačné poradenstvo § 56 ods.8...........5

1.7 Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a psychológa CPPR DeD Poprad v roku 2017
V roku 2017 sa sociálne pracovníčky
a psychologička CPPR zúčastnili vzdelávania :

DeD Poprad, koordinátorka

CPPR

Cieľová skupina:
Sociálne pracovníčky DeD Poprad:
Názov vzdelávacej aktivity
organizátor
Identifikácia obetí obchodovania

mesiac
máj 2017

Odchodom to nekončí
september 2017
Prievidza (osamostatňovanie sa detí v DeD)

_________ lektor/
MV SR
o.z.ProLiberi a DeD

Sociálna práca v EURÓPE –nové výzvy a trendy (medzinárodná vedecká konferencia)
september 2017
UKF Nitra, Tr.A. Hlinku
Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
dar/Ústredie PSVaR BA
Cieľová skupina:

október 2017

Úsmev ako

Profesionálni rodičia DeD Poprad
Názov vzdelávacej aktivity

mesiac

________ lektor/ organizátor

Ťažkosti s pozornosťou detí,

november 2017

ukážky pomôcok a ich využitie

Centrum Návrat
Mgr.D. Vrábľová

v práci s deťmi s poruchou pozornosti a učenia
Špecifiká výchovy dieťaťa v NRS

október 2017

Úsmev ako dar
Mgr.D. Pukancová

Detské masáže-dotyková terapia pre deti

marec 2017

o.z.Návrat
Mgr.A.Ileninová

Rozhovor o rodine a s rodinou

máj 2017

Úsmev ako dar
Mgr.D.Pukancová

PSSSSST

september 2017

Úsmev ako dar
Mgr.D.Pukancová

Samovzdelávanie profesionálnych rodičov – odborná literatúra
Dieťa a výchova................................................................autor Benjamín Spock
Socioterapia......................................................................autor Lószi, Lívia a kol.
Základy špeciálnej pedagogiky, špeciálna diagnostika...autor Štefan Vašek
Cesta k šťastnému dětství...............................................autor dr.Catherine Gueguenová
Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali.........................autor A.Faber a E. Mazlish
Najděte si svého Marťana...............................................autor M.Herman
Umění komunikace s dětmi............................................utor H.Ginott
Máme dieťa s poruchou sluchu.......................................autorky Rzimanová,Hovorková,
Tarssiová
Malý tyran.......................................................................autorka Prekopová J.

Cieľová skupina:
Psychológ DeD Poprad

Názov vzdelávacej aktivity
organizátor

mesiac

________ lektor/

Postup pri medzištátnych osvojeniach ............. máj 2017
Intenzívny kurz práce s terapeutickými............. jún 2017

JUDr. Cisárová
Mgr.M.Anyalaiová PhD

kartami
Agresia a agresivita ........................................ júl 2017

PhDr. J. Svoboda

PRIDE-efektívna výchova a starostlivosť....... apríl-jún 2017

Mgr. D. Pukancová

o dieťa v NRS, alebo inštitucion. star.

Rozvoj kompetencií odb. zamestnancov...........apríl-september 2017

Mgr.Olšavská, dr.

v prevencii sociálno-patolog. javov u žiakov

T. Kříž, PhD

z marginalizovaných rómskych komunít
Spolupráca odb. zamestnancov s rodinou .......apríl 2017 – január 2018

Mgr.Š. Šiska, .

žiaka z marginalizovaných rómskych komunít

Mgr. E.Cinová
Mgr. E.Suchožová

2. Vyhodnotenie plánu práce v sociálnej oblasti za rok 2017
Cieľom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou bola implementácia štandardov Dohovoru
o právach dieťaťa, Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. , Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOD a SK
v platnom znení, vyhlášky k tomuto zákonu, interných noriem zriaďovateľa a detského
domova .
2.1 Oblasť organizačná štruktúra detského domova a obsadenosť miest klientmi
v detskom domove
Schválená kapacita od 1.1.2016 pre DeD Poprad - 68 miest, z toho 19 miest
v profesionálnych rodinách, 5 miest v skupine pre mladých dospelých a 44 miest
v samostatných skupinách . V priebehu kalendárneho roka nebola menená kapacita DeD
Poprad zriaďovateľom.
Celková obsadenosť kapacitných miest detského domova v roku 2017:
1/2017...........................................................................obsadenosť 65 miest
2/2017...........................................................................obsadenosť 64 miest
3/2017...........................................................................obsadenosť 68 miest

4/2017...........................................................................obsadenosť 72 miest
5/2017...........................................................................obsadenosť 68 miest
6/2017..........................................................................obsadenosť 66 miest
7/2017...........................................................................obsadenosť 68 miest
8/2017...........................................................................obsadenosť 67 miest
9/2017...........................................................................obsadenosť 67 miest
10/2017.........................................................................obsadenosť 65 miest
11/2017.........................................................................obsadenosť 64 miest
12/2017.........................................................................obsadenosť 65 miest

Počas kalendárneho roka 2017 bola priebežne napĺňaná kapacita miest
v profesionálnych rodinách, v samostatných skupinách. V skupine mladých dospelých boli
k januáru 2017 štyria dospelí – študenti, mladí dospelí pripravujúci sa štúdiom na svoje
povolanie. Od apríla 2017 traja mladí dospelí sa osamostatnili a následne v septembri 2017 aj
štvrtý mladý dospelý.
Sociálny pracovník DeD v súčinnosti s R DeD, vedúcou starostlivosti a odborným
tímom, zabezpečoval dislokáciu prijímaných detí a ich umiestňovanie do detského domova
v rámci organizačnej štruktúry DeD Poprad ( do PR, SaS ) Prostredníctvom metodičiek
Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice dr. Klimekovej a dr.
Onuferovej, ktoré koordinovali umiestňovanie detí do detských domovov, boli deti, ktoré
aktuálne potrebovali zabezpečiť všestrannú starostlivosť na základe rozhodnutia súdu, boli
prijímané do DeD Poprad .
Záver: úloha naplnená
Sociálne pracovníčky DeD pravidelne 1x do týždňa zasielali koordinátorke Ústredia
PSVaR SR dr. Onuferovej, dr. Klimekovej „Týždenné hlásenia o voľných, obsadených
a rezervovaných miestach“. Podobne aj mesačné hlásenia tzv. obložnosť, pozostávajúcu
z niekoľkých tabuliek.
Záver : úloha splnená

2.2 Oblasť diagnostických činností
V roku 2017 bolo do ústavnej starostlivosti – DeD Poprad, prijatých 31 detí, z toho na
základe súdneho rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti 5 deti, na základe
neodkladného opatrenia súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku podľa § 365 (
umiestnenie dieťaťa do detského domova do 24 hodín ) a podľa § 367 ( umiestnenie dieťaťa
do detského domova do 7 dní ) celkovo 24 detí, na základe výchovného opatrenia súdu
celkom 2 deti.
Vek prijatých detí :
4-6 ročné...............6 detí
do 1 roku veku.....5 detí
7-8 ročné..............5 detí
9-10 ročné............5 detí
11-15 ročné..........5 detí
2-3 ročné.............3 deti
16-17 ročné.........2 deti
U všetkých detí bola realizovaná diagnostika v zákonom stanovenej lehote, t.j. u detí
do 3 rokov veku do 4 týždňov, u detí nad 3 roky do 12 týždňov. Komplexná diagnostika
dieťaťa so závermi a odporúčaniami ( sociálna dg., pedagogicko-výchovná dg., psychologická
dg., zdravotná správa dieťaťa, prípadne správa špeciálneho pedagóga ) bola distribuovaná
odborným zamestnancom detského domova, ktorí zabezpečujú všestrannú starostlivosť
o dieťa.
Záver : úloha splnená

2.3. Centrum podpory profesionálnych rodičov
V roku 2017 v II. polovici 2017 nastúpila po rodičovskej dovolenke sociálna
pracovníčka CPPR. ( Pozn. v priebehu rokov 2016 - 2017 sa v pracovnej pozícii sociálnej
pracovníčky pre CPPR vystriedali 3 sociálne pracovníčky.)
CPPR svoju činnosť v roku 2017 v zložení : koordinátorka CPPR, sociálna
pracovníčka , psychológ CPPR, sociálny pracovník CPPR, profesionálni rodičia v počte 9,
odb. tím detského domova, aplikoval v praxi v zmysle internej
normy
Ústredia
P S V a R Bratislava - IN č. -101/2015 „Pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu
pri výberovom konaní na miesto „Profesionálneho rodiča“ – domácka práca v zmysle § 52
Zákonníka práce, zamestnanca detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému
počtu detí v domácom prostredí a štandardy práce s týmto zamestnancom“. ,

1. Výberové konanie na miesto profesionálneho rodiča
V roku 2017 nevznikla potreba.
2 – Štandardy práce s profesionálnymi rodičmi v detských domovoch.
a) DeD poskytoval podporu a poradenstvo PR prostredníctvom odborného tímu,
podpora pri kontakte s biologickou rodinou dieťaťa v PR, sprevádzanie, podpora odborná
pomoc profi. rodičovi v procese pred, počas aj po ukončení interakcií, tvorba,
vyhodnocovanie výchovných plánov dieťaťa, odporúčania odborného zamestnanca –
psychológa, sociálneho pracovníčka .... Nesplnené odporúčanie psychológa CPPR vo
vzťahu k deťom zo septembra 2017, v 1 profi. rodine, psycholog CPPR predlžil do
nasledujúceho roka ( 2018). Odporúčanie sociálnej pracovníčky CPPR vo vzťahu k deťom ich cestovanie z miesta bydliska u profi. rodiča, do základnej školy, nebolo akceptované
profesionálnym rodičom, o uvedenej veci sociálna pracovníčka CPPR informovala riaditeľku
DeD Poprad. Za bezpečnosť dieťaťa v PR súvisiace s cestovaním, dopravou maloletého
dieťaťa , je zodpovedný profesionálny rodič.
b) DeD a PR si navzájom poskytovali všetky dostupné info. o dieťati v PR, niektorí
profi. rodičia boli opakovane požiadaní, aby neodkladne informovali detský domov
o udalostiach v ich domácom prostredí, v škole, ktorú dieťa navštevuje, o zdravotnom stave
dieťaťa, svojvoľnom odchode dieťaťa z PR . Môžeme konštatovať, že väčšia časť z 9 prof.
rodičov DeD Poprad akceptuje uvedenú legislatívu aj odporúčania odborného tímu.
Záznamy o mesačných návštevách v rodinách PR sú psychológom a soc. pracovníčkou CPPR,
písomne vyhotovené ( aj e-maily) a uložené v dokumentácii sociálnej pracovníčky
a psychologičky CPPR.
c) Každé dieťa, ktoré bolo v roku 2017 prijaté do profi. rodiny, 1 dieťa vo veku 1
mesiac, 1 dieťa po narodení ( 15 dńové bábätko ) , 1 dieťa vo veku 6 mesiacov, bolo
diagnostikované odborným tímom a lekárom. Profesionálni
rodičia vypracúvajú
a vyhodnocujú (spolu so staršími deťmi) výchovné plány .
d) CPPR v roku 2017 realizovalo kontakty so školskými, zdravotnými zariadeniami,
inštitúciami ( súd, orgány SPOD a SK ...), s ktorými PR prichádzal do styku pri poskytovaní
starostlivosti dieťaťu umiestnenému v profi. rodine. Pracovníčky CPPR boli v osobnom
kontakte , v telefonickom, písomnom ( e-maily ) , s uvedenými subjektmi, o čom viedli
záznamy, za účelom získavania informácií o vývine dieťaťa , poskytovanej starostlivosti zo
strany PR. DeD Poprad neeviduje závažné zanedbávanie detí a starostlivosti o dieťa
subjektmi ( škola, lekár,......) zo strany profi. rodiča.
e) Absolvované vzdelávania : DeD Poprad v roku 2017 profesionálnym rodičom
sprostredkoval
ponuky na externé absolvovanie vzdelávania , PR mali možnosť
samovzdelávaním ( ponuka odbornej literatúry z fondu knižnice DeD Poprad, alebo aj
z iného zdroja ) zvyšovať si odborné vedomosti – podľa ich výberu témy, ktorá zodpovedá
potrebe získať zručnosti pri starostlivosti o zverené dieťa v PR – následne na stretnutiach PR

DeD Poprad, referovali kolegom, profi. rodičom, prínos pre výchovu zvereného dieťaťa (
táto inovatívna a jednoduchá forma mala pozitívny ohlas u profesionálnych rodičov ).
f) Supervízia. V roku 2017 podľa Programu supervízie na rok 2017 pre odborných
zamestnancov, profesionálnych rodičov, vedúcich zamestnancov a tím CPPR. Zamestnanci
CPPR, profesionálni rodičia, absolvovali supervízie podľa tohto plánu, a to profesionálni
rodičia v stanovenom rozsahu (a finančného krytia za supervíziu ), odborný tím CPPR,
sociálna pracovníčka pre samostatné skupiny, koordinátorka CPPR. DeD Poprad – CPPR ku
koncu kalendárneho roka zaznamenal u profesionálnych rodičov absolované supervízie v roku
2017 podľa jednotlivých profesionálnych rodičov detského domova – ich účasť na
skupinovej, resp. individuálnej supervízii s počtom absolvovaných hodín . U 7.
profesionálnych rodičov evidujeme absolvovanie spolu 8 hodín supervízie ( podľa IN 101/2015, bod 2), u jedného profesionálneho rodiča evidujeme absolvovanie spolu 9 hodín
supervízie , jeden profesionálny rodič absolvoval 4 hodiny, z dôvodu jeho dlhodobej PN ( od
začiatku roka do 7/2017).
g) Pracovné stretnutia profesionálnych rodičov v roku 2017 boli celkovo 6 krát, podľa
plánu pracovných stretnutí s PR v roku 2017. Z pracovných stretnutí sú vypracované
zápisnice a prezenčné listiny. Neprítomným profesionálnym rodičom bola e-mailom zaslaná
zápisnica z porady, aby bola zabezpečená informovanosť profesionálneho rodiča.
h) V decembri 2017 koordinátorka CPPR spolu s tímom CPPR a hlavne sponzorom p.
Ing. Ľuptákom zabezpečili pre deti v PR, pre profi. rodičov, v hotely Avalanche Štôla
príjemnú sviatočnú predvianočnú atmosféru, deti, podľa želania, boli obdarené darčekmi
( sponzoroval Ing.Ľupták ) , prítomní boli pohostení typickým vianočným obedom . Ing.
Ľupták ponúkol koordinátorke CPPR Mgr. J. Tomášovej možnosť regenerácie, relaxu pre
profesionálnych rodičov a tímu CPPR DeD Poprad v hotely Avalanche Štôla – wellnescentrum hotela Avalanche. Koordinátorka CPPR Mgr. Tomášová dohodla s Ing. Ľuptákom
systém absolvovania wellnes – centra zamestnancami DeD Poprad, bez úhrady, za využitie
relaxu. Realizácia bola dohodnutá od nového roku 2018.
ch) Pracovníčky CPPR v rámci harmonogramu – plánu návštev v profesionálnych
rodinách, absolvovali stretnutia s profesionálnymi rodičmi, s deťmi, o čom sa viedli
záznamy, s uvedením cieľa návštevy, zhodnotenia, prípadne odporúčania. Jednotlivé
plánovanie návštev v rodinách PR sa viedli v Pláne návštev v PR počas jednotlivých
mesiacov v roku 2017.
2.4 Oblasť prípravy žiadateľov o vykonávanie profesionálneho rodičovstva
V roku 2017 DeD Poprad nevykonával na základe dohody o príprave fyzických osôb
na PR s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Mnoheľova č. 11, prípravu žiadateľov.
2.5 Oblasť sprostredkovania NRS
V roku 2017 bolo 1 dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, 1 dieťa do
pestúnskej starostlivosti.

2.6 Oblasť plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, plánov osamostatnenia sa
mladého dospelého – predpríprava, a plánov osamostatnenia sa u dospelých klientov
detského domova
V jednotlivých etapách sociálnej práce s dieťaťom /mladým dospelým,
aplikované metódy sociálnej práce :

boli

Odborné metódy sociálnej práce/ intervenčné metódy
- Prípadové konferencie a to v počte 12 prípadových konferencií. ( písomne
zdokumentované )
- Sociálne poradenstvo biologickým rodičom, blízkym príbuzným, mladým dospelým
- Monitoring odchodiacich detí a mladých dospelých z roku 2017, 2016
- Informačné poradenstvo
Špecifické metódy sociálnej práce
- Vykonávanie poručníctva maloletému dieťaťu.
Základné metódy sociálnej práce
- Rozhovor
- Pozorovanie
- Sprevádzanie
- Zber a štúdium dokumentácie dieťaťa
- Sociálna diagnóza, Kazuistika
- Ochranná metóda - výpočet , ekonomická dokumentácia , vklady finančných súm na
vkladnú knižku maloletých a osobný účet mladého dospelého nezaopatreného,
oboznamovanie detí/mladých dospelých so stavom na vkladnej knižke, plánovanie
mladým dospelým použitia financií, monitorovanie splnenia podmienok na tvorbu
úspor dieťaťu obcou. Založenie, vedenie vkladov, úrokov, daní, legitímny výber
z vkladnej knižky/účtu dieťaťa /mladého dospelého, Výpočty jednorázového
príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého,
Mesačné vypracovanie
Výpočtových listov úhrad- určenie výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť
dieťaťu/mladému dospelému zákonným zástupcom, evidencia vreckového, vecného
daru dieťaťa v danom roku
- Rekonštrukčná metóda – intenzívna sociálna práca pri sanácii rodiny, ktorej dočasne
bolo odňaté dieťa.
- Krízová intervencia – súvisiaca so svojvoľným pobytom dieťaťa mimo detského
domova bez súhlasu detského domova , s tým súvisiaca ohlasovacia povinnosť
detského domova.
- Krátkodobé pobyty detí v domácom prostredí biologických rodičov, blízkych
príbuzných, aplikácia návštev sociálneho pracovníka - zisťovanie použitia účelnosti
poskytnutých príspevkov na stravu dieťaťa
2.7 Oblasť dohľadu nad opatreniami SPOD a SK finančného charakteru
V roku 2017 obce, v ktorých má dieťa, ( aktuálne umiestnené v ústavnej starostlivosti)
trvalý pobyt, ani v jednom prípade, ( 11 detí ) kde uplynul rok od nariadenej ústavnej
starostlivosti, neodkladného opatrenia, predbežného opatrenia dieťaťu...... netvorili úspory
dieťaťu.

Vyhodnotenie plánu práce na úseku starostlivosti o deti
1. Tvorba programov podpory detí so ŠVVP
-

-

-

-

Aj v roku 2017 pokračovala realizácia ART tréningu sociálnych zručností s deťmi
s poruchami správania v rodinnom dome Veľký Slavkov. Robila to certifikovaná
vychovávateľka Mgr. Oľga Matrinková.
Mgr. Helena Kišová, špeciálny pedagóg využívala vo svojej práci audiovizuálny
program pre deti s poruchami učenia Dys Com, ktorý sa zameriava na audiovizuálne
precvičovanie orientácie, čítania, písania s možnosťou v Rómskom jazyku.
Pätnásť detí od 7-15 rokov zaradených do terapie sluchovej stimulácie JIAS prešli
diagnostikou určenou Avare Bratislava. Do každého rodinného domu dostali rádio,
slúchadlá a CD nosič s Johansenovou hudbou, ktorá bola určená na pravidelné terapie
pre deti. Vychovávateľom boli vysvetlené veľmi jednoduché pokyny pri počúvaní
hudby. Vzhľadom k tomu, že ide o CD školský program, túto hudbu mohli počúvať
všetky školopovinné deti. Veľmi dôsledne sa tejto terapii venovali v RD Sp.Teplica
a tiež v RD Hranovnica.
Využívanie Sindelarovej metódy
Používanie PC programov Školský portál, Žiačik, Ako na školu

2. Akceptácia biologickej rodiny a práca s rodinou
- Podporovať deti v rozvíjaní pozitívneho obrazu o biologickej rodine (práca so
životnou históriou dieťaťa, Filiálna terapia, Sandplay, Artefília)
Pri psychologickej starostlivosti o deti boli použité projektívne techniky - voľná kresba,
terapeutické asociačné karty – svetom hodnôt (pozitívne hodnoty v biologickej rodine),
v záujme objektívnejšieho identifikovania možných traumatických zážitkov v primárnych
biologických rodinách. Deti boli podporované v rozvíjaní pozitívneho obrazu
o biologickej rodine. Zameriavali sme sa na posilňovanie toho pozitívneho, čo
v biologickej rodine ostalo.
Práca s imagináciou detí v súvislosti s biologickou rodinou.
Pri interakciách sme priamo pred deťmi používali techniku oceňovania rodiča .
Oeňovaním psychológ dal rodičom informáciu o tom, že rodičov rešpektuje a vníma, že
plnenie konkrétnych úloh z prípadovej konferencie ich stojí veľa úsilia a že si ich vážia. Tím
odborných zamestnancov napomáhal vytvárať bezpečnú spolupracujúcu atmosféru
s biologickou rodinou, čo prináša v súvislosti s akceptáciou biologickej rodiny u dieťaťa
pozitívny efekt.

Program „ Práca s biologickou rodinou“

Cieľ programu

Cieľová skupina
Metódy práce
Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie
-

Stanoviť
si
presné
úlohy
v práci
s biologickou rodinou na dané obdobie,
zlepšovať
spoluprácu,
získavanie
a prehlbovanie
vzájomnej
dôvery,
zintenzívniť častosť kontaktov a ich kvalitu
medzi dieťaťom a jeho rodinou
Deti
v samostatných
skupinách
a profesionálnych rodinách
Metódy sociálnej práce: komunikačné
techniky, kooperácia, prípadové konferencie,
návštevy v biologických rodinách
Priebežne, celý rok
Sociálny pracovník, psychológ
Vlastné finančné zdroje
DeD, biologické rodiny, ÚPSVaR
-

Práca s rodinou dieťaťa (prípadové konferencie mesiac od umiestnenia dieťaťa do
DeD)

Detský domov Poprad zrealizoval 12 Prípadových koferencií, ktoré sa týkali umiestnenia
dieťaťa do DeD a prípravy na osamostatnenie sa. Všetky Prípadové konferencie sú
zdokumentované.
-

Tvorba genogramu a ekomapy

V rodinných domoch vychovávatelia spolu s deťmi tvoria a dopĺňajú genogram a ekomapu. Je
to dôležité, aby deti nestratili kontakt na svoju rodinu a zachovali si svoju identitu. Deti radi
pracujú s Knihou života.
-

Návšteva dieťaťa u svojich rodičov, alebo príbuzných

Podľa záujmu detí, deti navštevujú svojich rodičov. Rodičia prichádzajú veľmi málo,
vzhľadom na svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Detský domov umožňuje stretávanie sa detí
s príbuznými. Poskytuje aj mobilný telefón na kontakt s rodičom.
-

Rozvíjanie súrodeneckých vzťahov (súrodenci sú spolu v skupine, stretnutia podľa
plánu súrodencov v samostatnej skupine a profesionálnej rodine)

V Detskom domove Poprad máme 13 súrodeneckých skupín. Iba v prípade jednej
súrodeneckej skupiny, keď prišlo 8 detí, nebolo možné ich spolu umiestniť v jednej
samostatnej skupine. Preto sa umiestnili do 2 samostatných skupín. Medzi súrodencami
prebiehajú stretnutia 1x mesačne podľa Plánu stretnutí. U dvoch súrodeneckých skupín sú deti
aj v samostatnej skupine, aj v profesionálnej rodine. Taktiež prebiehajú vzájomné interakcie.
-

Vytváranie podmienok na pobyt rodičov

Detský domov nemá toho času vytvorené podmienky na pobyt rodičov. Realizuje sa iba
pobytová forma u detí.
3. Realizovať integračné a inkluzívne aktivity
-

V rámci programu Budovanie identity realizovať aktivity Spoznávajme svoje
korene – spoluprácou s rómskym súborom Kesaj Tchave

Špeciálna pedagogička zrealizovala stretnutie detí (20) s rómskym súborom Kesaj Tchave,
kde sa aktívne zúčastnili nácviku tréningu rómskeho súboru. Vedúci súboru pán Akimov
ukázal našim deťom aj rómske gymnázium, kde by mohli naše deti študovať. Prezreli si
triedy, porozprávali sa so študentmi, ktorí boli aj členmi súboru. Deti sa oboznámili s prvkami
rómskej kultúry (tanec, oblečenie, zvyklosti).
Dom na polceste Veľký Slavkov zorganizoval v Novej Lesnej akciu „Aj toto je život“. Deti sa
tam zúčastnili koncertu aj posedenia.
Účasť detí na akcii „ Dobšinského noc“, kde prenocovali v škole spolu so spolužiakmi a čítali
si knihy.
-

Integrovať deti so ŠVVP do bežných základných škôl, ak sú v týchto školách
vytvorené podmienky pre integráciu

Deti z jednotlivých rodinných domov sú integrované v bežných základných školách.
ZŠ Tatranská Lomnica
Základná škola
Tatranská Lomnica
Spišská Teplica
Poprad Veľká
Hranovnica
Spišské Bystré
Veľký Slavkov

Počet žiakov
7
2
2
1
5
8

Integrovaní žiaci
3
2
2
0
0
7 z toho 5 MP

Špeciálnu základnú školu v Poprade navštevuje na základe odporúčania CŠPP 6 detí, z toho 3
deti z RD Spišská Teplica a 3 deti z RD Poprad Veľká.
-

Komunikovať s novými deťmi v ich jazyku (rómskom) na preklenutie jazykovej
bariéry

Nové deti, ktoré sme prijali v roku 2017 vedeli komunikovať aj po slovensky. Deti medzi
sebou rozprávajú často v rómskom jazyku.
-

Navštevovať miesta a podujatia, kde chodí aj majoritné obyvateľstvo

Pri splnení tejto úlohy je potrebné vyzdvihnúť pomoc DOBROVOĽNÍKOV z farského
spoločenstva vo Vysokých Tatrách. Pravidelne, celý rok realizovali aktivity s deťmi

v rodinnom dome v Tatranskej Lomnici. Spolu 10 vychovávateľov sa striedalo podľa druhu
aktivity u detí. Dobrovoľníci realizovali doučovanie z anglického jazyka, doučovanie
z matematiky, spoločné aktivity na výletoch v okolí Vysokých Tatier, sprevádzanie na detské
sväté omše v Starom Smokovci, začlenenie detí do miestneho detského spoločenstva, každý
piatok, aj s programom pre deti.
Spolupráca s dobrovoľníkom pánom Ľuptákom s manželkou a dcérami. Spolu s deťmi robili
aktivity, ako športové hry na dvore, vyrezávanie tekvíc a iné.
Výlet na Biofarmu vo Východnej, kúpalisko vo Svite, návštevy kina, účasť na hokejových
zápasoch v Košiciach, divadlo „Posledný dinosaurus“, oslava sv. Valentína v OC Fórum,
návšteva Tatranskej galérie – výstava LEGO, návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi, Botanickej
záhrady v Košiciach, jazdecké preteky „Štiavnická podkova“, hrad v Starej Ľubovni, koncert
Úsmev ako dar v Bratislave, beseda o migrantoch, cyklotúry do Lopušnej doliny, bowling,
návšteva útulku pre psov, výstava historických vozidiel, koncert Majka Spirita, Mira Jaroša,
Evy Mázikovej.
Deti z rodinného domu v Spišskej Teplici sa zapojili do celonárodnej kampane „Vyzvi srdce
k pohybu“ pod záštitou hlavného hygienika SR. Zaviedli do svojich denných aktivít 30
minútové športové činnosti zamerané na zlepšenie a upevnenie zdravia. Projekt trval od 20.3.
– 11.6.2017.
4. Vykonávať prevenciu sociálno – patologických javov
-

Uskutočňovať aktivity v rámci Programu na prevenciu závislostí

Deti absolvovali besedu na prevenciu proti drogám, ktorú organizovalo OZ Mladí ľudia.
Beseda s pánom Bogárom o závislostiach. Pán Bogár bol sám závislý na drogách a hovoril
svedectvo o svojom živote, čo bolo veľmi náučné.
-

Využívať audiovizuálnu techniku „videoprezentácia k škodlivosti fajčenia“

Špeciálna pedagogička využívala prezentácie o škodlivosti fajčenia v PP, individuálne
pohovory s deťmi, prezentácia v PPT Stop fajčeniu.
Program „ Prevencia závislostí na drogách a fajčení“
Cieľ programu

Cieľová skupina
Metódy práce

Predchádzať skúsenosti s požitím drogy.
Eliminovať v rámci sekundárnej prevencie
rozvoj fajčenia u detí a mladých dospelých.
V primárnej prevencii predísť skúsenosti
s fajčením.
Deti od 12 rokov a mladí dospelí
Drogy: Prednáška s bývalým narkomanom
Samuelom Bogárom a svedectvo jeho života
Fajčenie: videoprezentácia k škodlivosti
fajčenia, prezentácia v PPT Stop fajčeniu,

Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie
-

individuálne rozhovory s deťmi, skupinová
práca
Celý rok
Samuel Bogár, špeciálny pedagóg, psychológ
pre SaS, psychológ pre CPPR
Občerstvenie z vlastných zdrojov
Spoločenská miestnosť v rodinnom dome
Poprad Veľká
Notebook, spoločenská miestnosť

Realizovať prevenciu sexuálne rizikového správania formou prednášky, následky
HIV

Individuálna práca s dieťaťom. Využívanie audiovizuálnej techniky. Využívanie literatúry
o sexuálnom správaní. Špeciálna pedagogička má ku každému dieťaťu individuálny plán,
ktorý má vzdelávací a preventívny charakter. Zameriava sa aj na prevenciu sexuálneho
správania, ktoré je dostupné na internete, predchádza nebezpečenstvám, ktoré môže priniesť
internet. Formy sexuálneho zneužívania. Intímne zóny.
Program „ Prevencia sexuálne rizikového správania“
Cieľ programu
Cieľová skupina
Metódy práce
Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie

Výchova k sebaúcte cez poznanie, že
o svojom tele má každý právo rozhodovať
sám
Deti od 6 – 18 rokov
Skríningový dotazník pre detskú kresbu,
nácvikové hry, prednášky, videoprezentácia,
besedy, rozhovor
Celý rok
OZ Mladí ľudia, špeciálny pedagóg,
vychovávatelia
vlastné
V rodinných domoch DeD
PC, farebné ceruzky, kniha Ľudské telo,
pracovné listy

Príprava na rodičovstvo – individuálne rozhovory s mladistvými deťmi, prevencia pohlavných
chorôb.
-

Cez Program „Prevencia šikanovania a násilia“ robiť aktivity na rozvoj
prosociálneho správania

Prevencia obchodovania s ľuďmi
Prevenciu obchodovania s ľuďmi realizovala vychovávateľka, Mgr. Kišová a PhDr. Pálfiová,
v rodinnom dome Veľký Slavkov a v rodinnom dome v Tatranskej Lomnici. 1x týždenne.

Tréningy začínali rozhovormi a končili rolovými hrami, ktoré mali zážitkový charakter. Spolu
5 týždňov.
Program „ Prevencia obchodovania s ľuďmi“
Cieľ programu

Cieľová skupina
Metódy práce

Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie

Informovanosťou a zážitkovým učením
predchádzať nebezpečenstvu stať sa obeťou
obchodovania s ľuďmi. Pojmy: Sexuálne
vykorisťovanie, predaj do otroctva, domáce
násilie.
Dievčatá nad 15 rokov
Slovné, názorné, rolové hry, zážitkové učenie
Definícia – význam slova Obchodovanie
s ľuďmi
Sprostredkovanie práce v zahraničí
Sociálne siete
Rozhovor v agentúre
Práca s príbehom „Mne sa to nemôže stať!“
Rolové hry: príbeh 2 dievčat, ktoré sa stali
obeťami obchodovania s ľuďmi
Linky pomoci
5 týždňov
Vychovávateľ, špeciálny pedagóg, psychológ
Vlastné finančné prostriedky
Rodinný dom Veľký Slavkov, Tatranská
Lomnica
Občerstvenie, mobilný telefón, miestnosť

Realizovať Program „ Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke“
Úlohy
- Stretnutie s príslušníkmi okresného riaditeľstva PZ – dopravný inšpektorát
Stretnutie sa uskutočnilo 12.10.2017. Medzi deti prišiel dopravný policajt z mestskej polície.
Rozprával s nimi o dopravnej výchove, nebezpečenstve na cestách.
-

Formou prednášky, zážitkových metód pripraviť deti na samostatný pohyb
v cestnej premávke, ako chodcov, alebo cyklistov
- Program „ Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke“

Cieľ programu
Cieľová skupina
Metódy práce
Čas
Personálne zabezpečenie

Pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej
premávke
10 – 17 rokov
Prednášky, zážitkové metódy, PP prezentácia
Dopravná výchova, www.mladyzachranar.sk,
film
Celý rok
Mgr. Martin Jakub, referent preventívnych

Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie

činností mestská polícia Poprad
vlastné
Zasadačka RD Poprad Veľká, rodinné domy
PC, dataprojektor

Realizovať Program „ Príprava na osamostatnenie“
Návšteva výstavy v Nitre s názvom JOB EXPO Agrokomplex
Seminár „Objav svoju vnútornú silu“ s koučom Mgr. Jánom Dubničkom, zameraný na tému
pozitívneho prístupu pri výbere správnej profesie.
Beseda so zástupcami spoločnosti Quatro a OZ Spokojná žena.
-

Zorganizovať stretnutie detí so zástupcami OZ Relevant a zúčastniť sa na projekte
„Ty a práca“. Cieľová skupina sú deti od 16 rokov a mladí dospelí.
Absolvovať projekt OZ Partneri pre rozvoj a sociálnu pomoc „ Štart do života“.
Cieľová skupina deti od 15 rokov a mladí dospelí.

Projekt bol absolvovaný.
-

Spoluúčasťou na nakupovaní v obchode a hospodárení rodinného domu, návštevou
inštitúcií: ÚPSVaR Poprad, banky, písaním životopisu, pripravovať deti na
osamostatnenie.

Projekt nebol vyhlásený. Budeme sa snažiť nasledujúci rok.
Program „ Príprava na oosamostatnenie“
Cieľ programu
Cieľová skupina
Metódy práce
Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie

Pripraviť deti a mladých dospelých na
osamostatnenie
Deti od 15 rokov
Návšteva výstavy, zážitkové metódy,
seminár
Celý rok
Mgr. Ján Dubnička, Quatro, OZ Spokojná
žena, OZ Relevant
Od OZ Spokojná žena
Hotel Hviezdoslav, Agrokomplex Nitra, RD
Poprad Veľká
Všetko bolo zabezpečené od spoločnosti
Quatro

Zvládnuť samostatné bývanie a hospodárenie v byte pre mladých dospelých
V byte pre mladých dospelých boli v roku 2017 4 mladí dospelí, ktorí sa pripravovali na
povolanie štúdiom na stredných školách (3) a na vysokej škole (1). Mladí dospelí zvládli
svoje samostatné bývanie výborne. Samozrejme, boli na to pripravovaní tímom detského

domova. Vedeli udržiavať dobré susedské vzťahy, vnútorný poriadok bytového domu. Naučili
sa samostatne hospodáriť. Každý mesiac prinášali vyúčtovanie finančných prostriedkov do
DeD, pani vedúcej ekonomicko – hospodárskeho úseku. V priebehu roka ukončili štúdium a
postupne ku koncu roka sa osamostatnili. Našli si prácu. Sociálne pracovníčky a VÚSoD
chodili na návštevy k mladým dospelým, či je všetko v poriadku a či nepotrebujú pomoc.
Tento projekt hodnotím ako veľmi úspešný.
Program „ Krok za krokom do života“
Cieľ programu

Cieľová skupina
Metódy práce
Čas
Personálne zabezpečenie
Peniaze
Priestor realizovaného projektu
Technické a materiálne vybavenie

Získavanie zručností mladých dospelých,
potrebných pri samostatnom fungovaní,
rozšírenie pohľadu, orientácia v pracovných
ponukách a v uplatnení sa po ukončení
stredoškolského
vzdelania,
spolupráca
s ÚPSVaR,
bankami,
mestom
a
zamestnávateľmi
Dievčatá a chlapci vo veku od 18 rokov
Slovné, názorné, demonštratívne, praktickej
činnosti, projektívne techniky a zážitkové
učenie
1 rok
Sociálne pracovníčky DeD
Vlastné finančné zdroje
Byt pre mladých dospelých
Kuchynská linka so spotrebičmi, práčka,
žehlička, počítač, tlačiareň, TV

5. Zabezpečiť letnú činnosť
V roku 2017 mali deti zabezpečený bohatý program cez letné prázdniny. V júli sa 6 detí
zúčastnilo letného tábora na chate Havranovo „Dubáčik“. Ďalších 25 detí sa odrekreovalo
v Očkolandii. V auguste mali 2 deti možnosť stráviť pekné chvíle v tábore DeDlandia
v Liptovskom Mikuláši, ktorý organizovalo ÚPSVaR. Rudko Banyacski a jeho sestra
Dominika chodili do denného tábora v Starom Smokovci. Absolvovali množstvo výletov. Pri
zabezpečovaní voľnočasových aktivít v dennom tábore pomáhali animátori. Odvoz
zabezpečili dobrovoľníci z farského spoločenstva.
Čo je úspešný ukazovateľ, 14 detí bolo na určitý čas cez letné prázdniny, na pobyte
v biologickej rodine.
Chatu v Liptovskej Tepličke využili vychovávatelia s deťmi z rodinného domu v Hranovnici.

14. Zabezpečiť vzdelávanie a supervíziu pre zamestnancov úseku starostlivosti o deti

Detský domov zabezpečil vzdelávanie a supervíziu pre všetkých zamestnancov na úseku
starostlivosti o deti. Je to potrebné, aby sa predchádzalo syndrómu vyhorenia a aby sa
umožnilo zamestnancom rozvíjať sa.
Skupinová supervízia
Rodinný dom
Tatranská Lomnica
Spišská Teplica
Poprad Veľká
Hranovnica
Veľký Slavkov

Počet hodín
6
6
6
6
6

Počet zamestnancov
6
6
6
6
6

Individuálna supervízia
Pracovná pozícia
Psychológ pre SaS
Psychológ pre CPPR
Sociálny pracovník pre SaS
Sociálny pracovník pre CPPR
Koordinátor pre CPPR
Špeciálny pedagóg
VÚS o deti
riaditeľ

Počet hodín
4
4
2
1
1
2
2
2

Vzdelávanie:
Špeciálny pedagóg
Mgr. Helena Kišová – špeciálny pedagóg
Účasť na jednodňovom seminári organizovanom AVARE v Bratislave – téma: Metóda
sluchovej stimulácie. Stretnutie s autorom metódy Dr. Johansenom z Dánska
Účasť na seminári – stretnutie s koučom Mgr. Jánom Dubničkom v Kežmarku – téma
OBJAV SVOJU VNÚTORNÚ SILU.
Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov v Košiciach.
Prednášajúca: PhDr. Barbora Šimková, metodik ŠP a LP
V Poprade – vzdelávanie určené pre pedagogických pracovníkov v DeD Poprad.
Téma: Ťažkosti s pozornosťou detí, ukážky pomôcok a ich využitie v práci s deťmi
s poruchou pozornosti a učenia. Prednášala Mgr. Daniela Vrábľová, lektorka z Centra Návrat.
Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov v Piešťanoch

Prednášajúca: PhDr. Barbora Šimková, metodik ŠP a LP
Psychológ
Práca s terapeutickými kartami, Žilina
Agresia a agresivita v predškolskom veku, Liptovský Mikuláš
Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov
u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, Prešov
Medzištátne osvojenia, Košice
Vychovávatelia:
Interné vzdelávanie
BOZP,
Účasť na vzdelávaní zamestnancov detských domovov – prednáška PhDr. Knapeková:
Výchova detí s poruchou autistického spektra,
Vzdelávanie „Šťastné dieťa“ – Mgr. Miloš Imriščák – pre všetkých vychovávateľov
Vzdelávanie „Ťažkosti s pozornosťou“ - Mgr. Daniela Vrábľová, občianske združenie – pre
všetkých vychovávateľov aj PR
Externé vzdelávanie
Konferencia vychovávateľov v Liptovskom Mikuláši – Mgr. Hoffmanová, Mgr. Brijová,
Mgr. Pálfiová, Mgr. Váhovská
Odborný seminár s PhDr. Agresia a agresivita“ v Košiciach – PhDr. Knapeková, Mgr.
Váhovská, Mgr. Pálfiová, Mgr. Chripková
Odborný seminár „Dieťa ako výzva“ – Mgr. Banasiewiczová, Mgr. Bačová
Seminár „Objav svoju vnútornú silu“ – Mgr. Sokolská
Sociálna pracovníčka
Medzinárodná konferencia Sociálna práca v Európe, nové výzvy a trendy – Nitra
Konferencia - Odchodom to nekončí – Prievidza
Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa – Liptovský Mikuláš

Kontinuálne vzdelávanie
Na rok 2017 sme plánovali kontinuálne vzdelávanie, ktoré sa zrealizovalo takto:

Meno
Mgr. Roman Vitko, PhD.

Názov vzdelávania
 Metódy a formy
podporujúce kritické
myslenie žiakov zo
SZP
 Spolupráca rodiny
z marginalizovaných
rómskych komunít
a školy v edukačnom
procese

Počet kreditov
25

15

40
Mgr. Oľga Martinkobá

Mgr. Anna Kováčová

Spolu
 Efektívna
komunikácia
a asertívne riešenie
konfliktov v škole
Spolu
 Prevencia drogových
závislostí v školskom
prostredí
 Metódy a formy
podporujúce kritické
myslenie žiakov zo
SZP
 Spolupráca rodiny
z marginalizovaných
rómskych komunít
a školy v edukačnom
procese

12

12
Neuznané kredity

25

15

40
Mgr. Štefánia Chripková

Plán kontrol

Spolu
 PRIDE
 Rozvoj kompetencií
odborných
zamestnancov
v prevencii sociálnopatologických javov
u žiakov
z marginalizovaných
rómskych komunít
 Spolupráca OZ
s rodinou žiaka
z marginalizovaných
rómskych komunít
Spolu

13
12

13

38

Na Úseku starostlivosti o deti boli vykonané kontroly podľa Plánu vnútorných kontrol na rok
2017. VÚS o deti urobila:
Kontrolu správnosti zaradenia novoprijatých zamestnancov v roku 2016 v súlade
s ustanovením nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
Kontrolovaný subjekt bol ekonomický úsek.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Podľa zákona 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch bolo prevedené
hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnanci obdržali hodnotiace
hárky, kde urobili sebahodnotenie a následne ich hodnotila VÚS o deti. O hodnotení bol
vydaný Záznam (v osobnom spise zamestnanca).
Porady
Porady prebiehali 1x za mesiac pre každú samostatnú skupinu, spolu s odborným tímom,
vedúcou úseku starostlivosti o deti a pani riaditeľkou DeD. Podľa potrieb boli aj porady
odborného tímu.
Vyhodnotenie plánu práce ekonomicko – hospodársky úsek
1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie
1.1.Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s rozpisom Ministerstva práce, soc.
vecí a rodiny SR, vykonaným listom č. 4172/2017-M_ORF zo dňa 9.1.2016 a uznesením
vlády SR č. 461 z 5. októbra k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
oznámilo detskému domovu záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017.
Záväzný počet zamestnancov bol k 1.1.2017 50 osôb. Na základe zmeny
organizačnej štruktúry od 1.8.2017 došlo k navýšeniu počtu zamestnancov na 51.
(EUR)
Schválený
rozpočet
1. Príjmy
2. Výdavky spolu (600+700)

11432
865558

v tom
Mzdy, platy, služobné príjmy
(610)

460463

Poistné (620)

160932

Tovary a služby (630)

171449

Bežné transfery (640)

72714

Následne na základe schváleného rozpočtu detský domov oznámil jednotlivým skupinám
pridelenie rozpočtu pre jednotlivé samostatné skupiny, pri ktorých boli pokryté obligatórne
výdavky na dieťa:
potraviny – východiskom je stravná jednotka v zmysle vyhlášky a veková štruktúra
Čistiace a hyg. potreby, ošatenie a obuv, školské potreby, lieky, cestovné detí, vecné dary,
vreckové

Rozpis rozpočtu pre samostatné skupiny na rok 2016
SaS

Výška prideleného rozpočtu

SaS 301

25 580,00

SaS 302

26 200,00

SaS 303

26 200,00

SaS 304

20 960,00

SaS 305

10 480,00

1.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe prehodnotenia potreby finančných prostriedkov Detskému domovu boli
upravené záväzné ukazovatele počas roka rozpočtovými opatreniami podľa § 15-18 zákona
o rozpočtových pravidlách a z toho osobitne rozpočtové opatrenia podľa § 8. ods. 6 tohto
zákona.
Ročný prehľad rozpočtových opatrení: k 31.12.2017
dátum

EUR

kategória

Rozpočtové opatrenie
č.33

1.3.2017

49 760

610,620

Rozpočtové opatrenie

1.3.2017

3 500

630

účel
Mzdy, poistné
Skupinová,

č29

individuálna
supervízia

Rozpočtové opatrenie
č.51

16.3.2017

912

610,620

Jubilejná odmena

Rozpočtové opatrenie
č. 44

1.3.2017

-34544

630,640

Úprava rozpočtu
poníženie

Rozpočtové opatrenie
č.65

28.3.2017

14 401

610,620

Zlepšenie
zainteresovanosti
zamestnancov

Rozpočtové opatrenie
č.174

24.7.2017

2019

630

Financovanie inf.
technológií prvok
rozpočtu0EK0H03

Rozpočtové opatrenie
č.189

24.7.2017

2939

620

Poistné
a príspevok do
poisťovní
s určením do
doplnkových
poisťovní

Rozpočtové opatrenie
č. 188

24.7.2017

2116

640

Vykrytie dočasnej
pracovnej
neschopnosti

Rozpočtové opatrenie
č. 181

17.7.2017

10364

610,620

Osobné
ohodnotenie
zamestnancov

Rozpočtové opatrenie
č.172

24.7.2017

1350

610,620

Odmena riaditeľa

Rozpočtové opatrenie
č.224

16.8.2017

526

610,620

Preradenie
účtovníčky
a navýšenie počtu
zamestnancov

Rozpočtové opatrenie
č.234

21.8.2017

369,29

630

Financovanie inf.
technológií prvok
rozpočtu0EK0H03

Rozpočtové
opatrenie

23.8.2017

25 864

630,640

1
zamest.

Bežné transféry,
tovary a služby

č.111
Rozpočtové
opatrenie

31.8.2017

337

610,620

4.9.2017

346

630

30.8.2017

10 782

630,640

Tovary a služby,
príspevok na
osamostatnenie sa

28.9.2017

6106

610,620

Preradenie
pomocných
vychovávateľov,
jubilejná odmena

25.10.2017

202

610

25.10.2017

8247

610,620

Rozpočtové
opatrenieč.342

2.11.2017

4139

620

Poistné do
doplnkových
poisťovní

Rozpočtové opatrenie

2.11.2017

903

640

Dočasná
práceneschopnosť

8.11.2017

19492

Č.237

Rozpočtové
opatrenie

Odmena pre
zamestnanca
vykonávajúceho
dozor v letnom
tábore
Letný tábor
DEDlandia

č.243
Rozpočtové
opatrenie
č.231
Rozpočtové
opatrenie
č.290
Rozpočtové opatrenie
č.329
Rozpočtové opatrenie
č. 330

č.341
Rozpočtové opatrenie
č. 339

630,640

Mimoriadna
odmena
Vyplatenie
záväzkov
vyplývajúcich
z Memoranda
o úprave platových
pomerov

Výmena strešnej
krytiny, oprava
služ. auta,
osamostatnenie

MD
Rozpočtové
opatrenieč.369

15.11.2017

5279

610,620

Mzdy vyplatenie
kreditových
príplatkov

Rozpočtové opatrenie

20.11.2017

541

630

Vybavenie v PR

01.12.2017

20000

700

Kúpa motorového
vozidla

č.379
Rozpočtové opatrenie
č.418

IA 36208
Rozpočtové opatrenie

29.11.2017

-6000

200

Zníženie príjmov

5.12.2017

1552

610,620

Odmena riaditeľa

5.12.2017

31511

610,620

Odmeny
zamestnancov

0.1.2018

1452,79

8.12.2017

č.412
Rozpočtové opatrenie
č.420
Rozpočtové opatrenie
č.421
Rozpočtové opatrenie

200

Úprava príjmov
rok 2017

1505

630,640

Bežné výdavky
a osamostatnenie
sa MD

12.12.2017

777

610,620

Odmena riaditeľ a
zamestnancov

4.1.2018

9500

630

č.467
Rozpočtové opatrenie
č.452
Rozpočtové opatrenie
Č.461
Rozpočtové opatrenie
č.473

Oblečenie detí,
oprava služobného
auta

Rozpočtové opatrenie
č.471

5.1.2018

2485

700

Dofinancovanie IA
36208

Rozpočtové opatrenie

9.1.2018

-0,02

700

Viazanie
kapitálových
prostriedkov IA

Č.474

36208
Rozpočtové opatrenia podľa § 8 odst. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy neboli v roku 2017 vykonané.
1.2. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie – prehľad o plnení príjmov

Príjmy
celkom

210

220

230

240

290

Plnenie
príjmov
celkom

6842,41

0

3128,14

0

0

861,07

Z toho
§23

3989,21

0

3128,14

0

0

861,07

Plnenie
príjmov
bez§23

2853,20

0

0

0

300

2853,20

2853,20

Plnenie príjmov podľa § 23 z úhrad stravy a prostriedky prijaté od iných subjektov v zmysle
darovacích zmlúv .
Pre detský domov rozpočet príjmov na rok 2017 je schválený vo výške 11 432,- €.
V kategórií 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby bol upravený na
11 432,00 € Najvyššiu časť príjmov tvoria príjmy za ošetrovné v detských domovoch.
V štvrtom štvrťroku bol rozpočet príjmov upravený rozpočtovými opatreniami.
V kategórii 300 tuzemské bežné granty boli vedené príjmy od darcov. Prostriedky boli
použité na úradu tovarov a služieb vyplývajúcich z darovacích zmlúv vo výške 2853,20 €
Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou
republikou a inými štátmi

1.2. Výdavky
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie-čerpanie

Výdavky
spolu 600

610

620

630

640

700

700+600

Čerpani
e
výdavko
v
cvelkom

1052527,0
8

557777,0
0

201820,2
2

215231,9
6

77715,9
0

22872,9
8

1075400,9
6

Z toho
§23

2853,20

2653,20

200

Čerpani
e
výdavko
v bez
§23

1049673,8
8

212560,7
6

77515,9
0

Kategória
630 spolu

557777,0
0

631

201820,2
2

632

633

634

2853,20

22872,9
8

635

1072546,8
8

636

637

Čerpanie 2152213,96 1282,65 30031,26 73836,39 9767,37 21687,66 12411,24 66197,39
výdavkov
Z
toho
čerpanie
§23

2653,20

Čerpanie 212560,76
výdavkov
bebez §
23

2653,20

1282,65 30031,26 71183,19 9767,37 21687,66 12411,24 66197,39

Detský domov Poprad realizuje úhradu výdavkov prostredníctvom funkčnej
klasifikácie 1040.
Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Rozpočet detského domova podľa programov je realizované prostredníctvom kódu
programu 07C0502 – ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch a 0EK0H03
zabezpečenie informačných technológií.
Výdavky organizácie

Na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov
štátneho rozpočtu sa používa programová štruktúra 07C0801.
Na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov
štátneho rozpočtu sa nevyskytli.
Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných
zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi sa nevyskytli.
Na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa nevyskytli.
Kapitálové výdavky
Detský domov zakúpil v mesiaci december 2017 9 -miestne motorové vozidlo v sume
22 485,00€. dodávateľopm je C-CAR s.r.o. Poprad. Uvedený dodávateľ bol vysúťažený
prostredníctvom EKS.
3. Zhodnotenie zamestnanosti
Detský domov podľa rozpisu pracovných miest na rok 2017 s účinnosťou od 1.1.2017
mál schválený počet úväzkov 50 s počtom zamestnancov 50, ktorý bol upravený k 01.8.2017
na 51 zamestnancov na základe organizačnej štruktúry.
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre detský domov v rámci
bežných výdavkov bol rozpísaný v kategórií 610 – Mzdy, platy a OOV.
Schválený stav zamestnancov vo fyzických osobách 31.12.2017
Evidenčný počet k poslednému dňu 31.12.2017

51
51

Priemerný evidenčný počet zam. vo fyzických osobách

51,2

4.Pohľadávky:
Počas roka bola vedená efektívna práca s pohľadávkami/ zníženie predpisu výživného/
Mesačne sledovanie a následná evidencia a vyúčtovanie pohľadávok.
1. Evidencia nových rozhodnutí o určení výšky výživného /0 platitelia/
- zníženie predpisu výživného platitelia / 0/
- mesačná evidencia predpisu výživného / 39/
- vedenie úhrad výživného /39/
- vypracovanie podkladov pre evidenciu preplatkov a nedoplatkov/ podľa doby splatnosti
a trvania evidencie/
2. Vymáhanie pohľadávok
- zasielanie výziev platiteľom výživného

/80/

- uzatvorenie splátkových kalendárov
- odpisy pohľadávok /

/0/

-9 počet dlžníkov /

- spolupráca s Okresnými riaditeľstvami PZ, odbor kriminálnej polície pri návrhov na
- trestné stíhania za priečin zanedbania povinnej výživy /0/
- spolupráca s Ústavmi na výkon väzby / žiadosti o zrážkach výživného/
- iný spôsob vymáhania pohľadávok-korešpondencia

/ 6/

35

register obyvateľstva SR, obecné a mestské úrady práce a soc. vecí /zisťovanie o príjme
platiteľa o jeho výške
17
príspevkov a dávok v hmotnej núdzi
Dôsledne sa zabezpečovalo verejné obstarávanie podľa IN 1/10/2016 . V detskom domove sa
uskutočnilo verejné obstarávanie zákaziek podľa Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v počte9.
Na ekonomickom úseku sa dôsledne dodržiava zákon o účtovníctve. Dodržiava sa mesačný
termín uzatvorenia hlavnej knihy, mesačné termíny nahrávania výkazov do ŠP a
štvrťročné termíny predkladania transferových tabuliek.
5.Zhodnotenie výsledkov kontrol
Detský domov ma vypracovaný plán vnútornej kontroly ktorý bude realizovaný
v zmysle ustanovení Zákona č. 305/2005 o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov., vyhláška MPSVaR č.643/2008, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. SPODaSKa o zmene a doplnení
niektorých zákonov zákona 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona 552/2005 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákona
25/2009 Z.z. O verejnom obstarávaní, IN 02/04/2009 Výkon ústavnej starostlivosti
v profesionálnej rodine. Kontrolu vykonáva počas uvedeného roka 2016 riaditeľka DeD a ňou
poverení pracovníci /mzdová účtovníčka, hospodárka, soc. pracovníčka./ Kontroly sú
zamerané na vedenie pokladne, skladovej evidencie všeobecného materiálu, školských
potrieb, verejné obstarávanie, cestovné výdavky, kontrola žiadosti o poskytnutie preddavku
z pokladne do SS, kontrola vedenia objednávok a vykonávania základnej finančnej kontroly.,
kontrola výpočtu a vyplatenia vreckového v profesionálnej rodine.
6. Vyhodnotenie úloh a cieľov za rok 2017
Názov úlohy
1. Účasť na vzdelávacích
aktivitách, ktoré súvisia
s výkonom ekonomickej
agendy

plán
8-10

skutočnosť
11

2.Dôsledne dodržiavanie
plánu verejného obstarávania
3. Odpísanie pohľadávok
4. zasielanie výziev
platiteľom výživného
5. Kontrola evidencie faktúr
kniha došlých fa- vykonanie
finančnej kontroly

7

9

15
100

9
65

700

627

plán
11

skutočnosť

7. Ciele na rok 2018
Názov úlohy
1.Účasť na vzdelávacích
aktivitách , ktoré súvisia
s ekonomickou agendou
2.Dôsledne dodržiavanie
plánu verejného obstarávania
.
3. Odpísanie pohľadávok.
4. zasielanie výziev
platiteľom výživného
5. Kontrola evidencie faktúr
kniha došlých faktúr
vykonanie finančnej kontroly

9

65
650

Spolupráca s verejnosťou a šírenie dobrého mena Detského domova
V roku 2018 Detský domov Poprad organizoval 27. ročník športových hier pre deti z detských
domovov prešovského kraja. Zúčastnilo sa 11 detských domovov a 140 súťažiacich detí. Na
toto podujatie boli pozvaní aj zástupcovia ÚPSVaR v Bratislave, Ing. Milan Valentovič,
hovorkyńa ÚPSVaR p. Lukáčová, riaditeľka ÚPSVaR v Poprade Mgr. Veronika Brijová
a ďalší vedúci pracovníci daného úradu. Príhovor predniesol primátor mesta Poprad Ing.
Švagerko. Medzi hosťami bol aj Mgr. Šaradin, tréner slovenského paraolympijského výboru.
Podujatie snímala televízia Poprad. Na príprave a realizácii sa spolupodieľali aj zamestnanci
ZŠ Dostojevského v Poprade, najmä vďaka patrí pánu riaditeľovi.
Projekty
Zázračný ateliér /Slovenská sporiteľňa/
Johansenova metóda sluchovej stimulácie
Mikuláš s kníhkupectvom Panta Rhei – koláže detí vo výklade kníhkupectva v Poprade

Úspechy
Športové hry prešovského kraja
1. miesto skok do výšky Anna Mária Pošvicová – postup do celoslovenského kola
v Čilistove
2. Viktória Matiščíková – 2. Miesto v behu na 100m
3. Erika Karolová vo výbere volejbalového družstva - postup do celoslovenského kola
v Čilistove
4. Marcel Čonka 2. miesto skok do výšky
5. Pavol Mišalko – reprezentant obce Spišská Teplica vo futbale
6. Ján Žiga – reprezentant futbalového klubu muži 2. Liga Poprad Stráže.
7. Zuzana Žigová a Svetlana Mišalková – výtvarné súťaže

Krátkodobé ciele a úlohy na rok 2018
Detský domov Poprad čakajú v roku 2018 zmeny a nové úlohy, ktoré súvisia s novelou
zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK. Zmeny sa týkajú najmä vykonávania nových opatrení
podľa tohto zákona.
Cieľ 1: Navrhnúť opatrenia podľa §73 ods. 6, pre ambulantnú, alebo terénnu formu
podľa § 59 ods. 2, písm.a)
Ú.: zúčastniť sa pracovného stretnutia pre nastavenie foriem poskytovania opatrení v DeD –
budúcom centre
T.: apríl 2018
Z: riaditeľ DeD, sociálny pracovník
Cieľ 2: Realizovať národný projekt deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti
v zariadeniach
Ú.: Na základe výberového konania a po schválení novej organizačnej štruktúry, prijať
psychológa
T.: apríl, máj 2018
Z.: riaditeľ DeD
Cieľ 3: Vypracovať program centra
Ú.: Podľa pridelenia jednotlivých opatrení, ktoré bude vykonávať DeD, vypracovať program
centra
T.: do 30.06.2018
Z.: riaditeľ DeD

Cieľ 4: Napĺňať štandardy práce v detskom domove
Ú.: Zabezpečiť priestorové podmienky pre vykonávanie opatrení pre ambulantnú a terénnu
formu
T.: v priebehu roka 2018 /2. Polrok/
Z.: riaditeľ DeD, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku
Ú.: Zabezpečiť bezpečné prostredie pre dieťa vypracovaním pravidiel pre samostatné skupiny
T.: ihneď
Z.: koordinátori rodinných domov
Cieľ 5: Vypracovať a realizovať výchovné programy
Ú.: Vypracovať programy
- prevencie šikanovania

Z.: psychológ

- prevencie násilia

Z.: psychológ

- prevencie obchodovania s ľuďmi

Z.: psychológ

- zneužívania návykových látok

Z.: psychológ

- prevencie rizikového sexuálneho správania

Z.: špeciálny pedagóg

- pre rozvoj finančnej gramotnosti

Z.: špeciálny pedagóg

- prípravy k rodičovstvu

Z.: špeciálny pedagóg

- pre deti so ŠVVP

Z.: špeciálny pedagóg

Cieľ 6: Zvyšovať kompetencie zamestnancov DeD
Ú.: Vypracovať
zamestnancov

plán

kontinuálneho

vzdelávania

pre

pedagogických

T.: do konca februára 2018
Z.: VÚS o deti
Ú.: Vypracovať program supervízie
T.: do konca februára 2018
Z.: VÚS o deti, koordinátor CPPR
Ú.: Umožniť zamestnancom rôzne formy vzdelávania podľa potrieb DeD

a odborných

Cieľ 7: Pripravovať, realizovať a využívať ako aktívny nástroj sociálnej práce a sanácie
rodiny prípadové konferencie
Ú.: Do jedného mesiaca po umiestnení dieťaťa realizovať prípadovú konferenciu, za účasti
orgánu SPODaSK, zástupcov obce a rodinných príslušníkov
Z.: sociálne pracovníčky
Cieľ 8: Zabezpečiť kvalitu práce pedagogických a odborných zamestnancov
Ú.: Hodnotením pedagogických
zamestnancov aj vedenia DeD

a odborných

zamestnancov

budovať

sebareflexiu

T.: koniec roka 2018, až január 2018
Ú.: Vypracovať plány osobného odborného rastu
T.: do decembra 2018
Cieľ 9: Vyhodnotiť Ročný plán práce za rok 2017 a vypracovať Plán práce pre
jednotlivé úseky na rok 2018
T.: marec 2018
Z.: VÚS o D, vedúca ekonomicko – hospodárskeho úseku, koordinátorka CPPR
Cieľ 10: Návrat čo najväčšieho počtu detí späť do biologickej rodiny, alebo do inej
formy NRS (pestúnstvo, NOS, osvojenie)
Ú.: Aktívnou prácou s rodinou zabezpečiť návrat detí do biologickej rodiny
T.: celý rok
Z.: sociálni pracovníci, ÚSoD
Cieľ 11: Napĺňať štandardy pre profesionálne rodiny
Ú.: Vykonávať 1x do mesiaca návštevy v PR, organizovať 1x za 2 mesiace poradu PR,
spolupracovať s PR pri riešení ich problémov
Z.: Koordinátorka CPPR, odborný tím CPPR
Cieľ 12: Pripravovať deti blízke veku dospelosti a mladých dospelých na samostatný
život
Ú.: Tvoriť plán prípravy na osamostatnenie 1 rok pred 18. rokom veku
- počas celej dĺžky pobytu dieťaťa ho viesť k osamostatneniu vo výchovnej práci, a
prostredníctvom programu prípravy na osamostatnenie.
Z.: sociálni pracovníci, vychovávatelia

V Poprade, dňa 25.4.2018

