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

VÝROČNÁ SPRÁVA
Za rok 2016

V Poprade 7.4.2017
Vypracovali:
Mgr. Váhovská, PhDr. Knapeková, Mgr. Tomášová, p. Šavelová

VÝROČNÁ SPRÁVA
Identifikácia organizácie
Názov DeD: Detský domov Poprad, Domov deti
Adresa: ul. Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad
Počet zamestnancov: 49
Kapacita detí: 68
Priestorové usporiadanie : 5 Rodinných domov /RD/ + 1 byt pre mladých dospelých,
prenajaté priestory pre administratívu.
Detský domov je priestorovo, ekonomicky a personálne transformovaný.
Počet skupín a zloženie : 5 Samostatných skupín /SaS/
1.Sas (3V+2PV+1PVsEA)
2. Sas (3V+2PV+1PVsEA)
3. Sas (3V+1PV+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 2016

1. Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania
Termín: do konca novembra 2016,
Z: RDeD, VÚSoD
Úloha splnená.

2. Na základe ďalšieho usmernenia zriaďovateľa vypracovať a v praxi realizovať
mentorský program pre profesionálnych rodičov v určenom DeD.
T: v priebehu roka
Z: VÚCPPR
Posun plnenia na 1.Q roku 2017

3. V práci riaditeľa DeD, sociálnych pracovníkov, pedagogických a odborných

pracovníkov, využívať a postupovať podľa vypracovaných a schválených príručiek.
a Manuálov pre prácu jednotlivých ktg. zamestnancov.
T: priebežne
Z: Vedúci úsekov
Úloha sa plní priebežne.

4. Vypracovať Plán supervízie pre všetky skupiny zamestnancov DeD vrátane
profesionálnych rodičov na základe Usmernenia ÚPSVaR SR.
T: do konca februára 2016
Z: vedúci úsekov
Úloha splnená.

5. Vypracovať vlastný Plán kontrol do konca februára 2016
Z: RDeD, vedúci úsekov
Úloha splnená.

6. Vypracovať Ročný plán DeD za jednotlivé úseky a Výročnú správu za rok 2015
T: do 15.5.2016
Z: vedúci úsekov
Úloha splnená.
7. Spracovať prezentáciu DeD v súlade s požiadavkou ÚPSVaR
Z: VÚSoD
Úloha splnená.
8. Udržiavať živú webovú stránku DeD Poprad
T: priebežne
Z: Vedúci úsekov, koordinátori SaS v RD
Úloha sa plní priebežne.

9. Vypracovať Rozvojové plány jednotlivca cez štandardy, Individuálne plány rozvoja
osobnosti
T: 1x ročne, štvrtý Q
Z: VÚSoD
Úloha splnená

10. Pripravovať, realizovať a využívať ako aktívny nástroj sociálnej práce prípadové
konferencie do jedného mesiaca po umiestnení dieťaťa, vyžadovať spoluúčasť
OSPODaSK a ostatných zainteresovaných osôb.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, odborný tím
Úloha sa plnila priebežne

11. Plánovať, organizovať a realizovať návštevy rodín.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, výchovní a ostatní zamestnanci SaS
Úloha sa plnila priebežne

Odpočet splnených úloh
Vyhodnotenie plánu práce v sociálnej oblasti
Cieľom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou bolo zabezpečovať všetky metódy
a formy práce na požadovanej kvalitatívnej úrovni v starostlivosti o deti a mladých
dospelých, ktoré v konečnom dôsledku prispejú spoločne s aplikáciou ďalších opatrení
SPODaSK k urýchleniu naplnenia účelu rozhodnutia súdu a skráteniu priemernej dĺžky

pobytu dieťaťa v zariadení. Pri zabezpečovaní tohto cieľa DeD využíval dôslednú
implementáciu 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, Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych
rozhodnutí v detských domovoch na roky 2013-2015 s výhľadom do roku 2020 – plán
transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.

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.
Celková obsadenosť kapacitných miest detského domova v roku 2016:
1/2016.......................kapacita 68 miest.......................obsadenosť 64 miest
2/2016...........................................................................obsadenosť 60 miest
3/2016...........................................................................obsadenosť 58 miest
4/2016...........................................................................obsadenosť 65 miest
5-6/2016........................................................................obsadenosť 62 miest
7-8/2016........................................................................obsadenosť 64 miest
9/2016...........................................................................obsadenosť 63 miest
10/2016.........................................................................obsadenosť 64 miest
11/2016.........................................................................obsadenosť 58 miest
12/2016.........................................................................obsadenosť 57 miest

Počas kalendárneho roka 2016 bola priebežne napĺňaná kapacita miest
v profesionálnych rodinách, v samostatných skupinách, v skupine mladých dospelých bolo
stabilné obsadenie miest v počte 4 mladí dospelí, ktorí od marca 2016 sa v praxi pripravujú
na osamostatnenie sa.
Sociálny pracovník DeD v súčinnosti s RDeD a odborným tímom zabezpečoval
dislokáciu prijímaných detí a ich umiestňovanie do detského domova v rámci organizačnej
štruktúry DeD Poprad (do PR, SaS ) Všetky deti, ktoré bolo potrebné umiestniť
prostredníctvom Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, detaš. pracovisko Prešov, boli do DeD
Poprad prijaté.

Záver: úloha naplnená
Sociálne pracovníčky DeD pravidelne 1x do týždňa zasielali koordinátorom Ústredia
PSVaR SR „Týždenné hlásenia o voľných, obsadených a rezervovaných miestach“. Podobne
aj mesačné hlásenia tzv. obložnosť, pozostávajúcu z niekoľkých tabuliek.
Záver : úloha splnená

Oblasť diagnostických činností

V roku 2016 bolo do ústavnej starostlivosti – DeD Poprad, prijatých 17 detí, z toho na
základe súdneho rozhodnutia 2 deti, na základe neodkladného opatrenia súdu v zmysle
Civilného mimosporového poriadku 15 detí. Vek prijatých detí : do 1 roku – 4 deti, od 2-3
rokov – 2 deti, od 4-6 rokov -4 deti, od 7-8 rokov – 1 dieťa, od 9-10 rokov – 1 dieťa, 11-15
rokov – 2 deti, od 16-17 rokov – 3 deti. Z celkového počtu prijatých detí ( 17) v danom roku
do detského domova boli prijaté deti mnohopočetnej súrodeneckej skupiny – 1x 6 členná
súrodenecká skupina, 1x 4 členná súrodenecká skupina
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. So závermi boli oboznámení
zamestnanci DeD Poprad podieľajúci sa na tvorbe diagnostiky dieťaťa, ako aj pracovníci
príslušného ÚPSVaR - odd. SPOD a SK za účelom vypracovania IPROID-u. V zmysle
odporúčanej metodiky pre sociálnych pracovníkov, odborných pracovníkov detského
domova, DeD Poprad začal realizovať nový prístup v distribúcii komplexnej diagnostiky
dieťaťa a to oboznámením sa diagnostického tímu s komplexnou diagnostikou ( nie len so
závermi )
Záver : úloha splnená
Oblasť sprostredkovania NRS
V roku 2016 bolo 1 dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, 2 deti do
pestúnskej starostlivosti, 1 dieťa bolo na žiadosť rodiča súdnym rozhodnutím premiestnené
do detského domova bližšie k bydlisku biologických rodičov.
V jednom prípade bolo ukončené súdne konanie vo veci zverenia dieťaťa do NRS
s výsledkom - súd dieťa nezveril do NRS, akceptoval názor a odmietavý postoj dieťaťa,
zobral v úvahu jednostranný vzťah k dieťaťu zo strany žiadateľky, odborné psychologické
posudky . Žiadateľka o NRS zobrala svoj návrh na zverenie dieťaťa späť.
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 6 prípadových konferencií. (písomne
zdokumentované )
Krátkodobý pobyt rodiča/čov v prostredí detského domova, a to u 5. rodičov
Sociálne poradenstvo biologickým rodičom, blízkym príbuzným, dobrovoľníkom,
mladým dospelým
Monitoring odchodiacich detí a mladých dospelých z roku 2016, 2015 a skôr, ako aj
monitorovanie aktuálnych detí a mladých dospelých ( v škole, krúžkoch,
zamestnaní...)
Informačné poradenstvo

Špecifické metódy sociálnej práce
- Vykonávanie majetkového opatrovníka maloletému dieťaťu a s tým súvisiace
oprávnenia a povinnosti vymedzené v súdnom rozhodnutí
Základné metódy sociálnej práce
- Rozhovor, pozorovanie
- Štúdium dokumentácie dieťaťa
- Sociálna diagnóza, Kazuistika
- Ochranná metóda - výpočet a vklady finančných súm na vkladnú knižku a osobný
účet dieťaťa / mladého dospelého nezaopatreného, oboznamovanie detí/mladých
dospelých so stavom na vkladnej knižke, plánovanie 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 jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, Mesačné
vypracovanie Výpočtových listov úhrad- určenie výšky úhrady za poskytovanú
starostlivosť dieťaťu/mladému dospelému, Evidencia vreckového, vecného daru
dieťaťa v danom roku
- Rekonštrukčná metóda – intenzívna sociálna práca pri sanácii rodiny, ktorej dočasne
boli odňaté 6 maloleté deti vo veku 4 mesiace až 7 rokov.
- Krízová intervencia – súvisiaca s útekom z detského domova 17,5 ročného klienta
DeD Poprad od začiatku roka do mája 2016
- Krátkodobé pobyty detí v domácom prostredí biologických rodičov, blízkych
príbuzných, aplikácia návštev sociálneho pracovníka - zisťovanie použitia účelnosti
poskytnutých príspevkov na stravu dieťaťa

Oblasť dohľadu nad opatreniami SPODaSK finančného charakteru
V roku 2016 obce, z ktorých je dieťa aktuálne umiestnené v ústavnej starostlivosti,
prihlásené k trvalému pobytu, v 8. prípadoch netvoria úspory dieťaťu, nakoľko pri 4. deťoch

bola ukončená ústavná starostlivosť do 1 roka od prijatia detí do ústavnej starostlivosti, a pri
4. deťoch neboli splnené podmienky pre tvorbu úspor dieťaťu obcou.
Centrum podpory profesionálnych rodičov
CPPR realizoval svoju činnosť v roku 2016 v zložení : vedúca CPPR sociálny
pracovník - koordinátorka, psychológ CPPR, sociálny pracovník CPPR, profesionálni
rodičia, odb. tím detského domova, aplikoval v zmysle internej normy Ústredia PSVaR SR
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“. ,
Výberové konanie na miesto profesionálneho rodiča
V roku 2016 bolo detským domovom vyhlásené výberové konanie na obsadenie
voľného miesta profesionálneho rodiča ( VK 01/09/2016 zo dňa 14.9.2016, ukončené
13.10.2016). Výberové konanie bolo úspešné.
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 pracovníka.
b) DeD a PR si navzájom poskytovali všetky dostupné informácie o dieťati v PR,
v škole, ktorú dieťa navštevuje, o zdravotnom stave dieťaťa a podobne. PR pri hospitalizácii
dieťaťa ihneď kontaktovali tím CPPR, riaditeľku DeD Poprad.
c) Každé dieťa, ktoré bolo v roku 2016 prijaté do profesionálnej rodiny malo
vypracovanú diagnostiku. Súčasťou IPROID-u boli profesionálnymi rodičmi vyhotovované
(spolu so staršími deťmi) a vyhodnocované (spolu so staršími deťmi), aj výchovné plány, na
každé dieťa v PR. .
d) CPPR v roku 2016 realizovalo kontakty so školskými, zdravotnými zariadeniami,
inštitúciami ( súd, orgány SPOD a SK ...), s ktorými PR prichádzal do styku pri poskytovaní
starostlivosti dieťaťu umiestnenému v profesionálnej rodine. Pracovníčky boli v osobnom
kontakte, v telefonickom, písomnom, s uvedenými subjektmi, o čom viedli záznamy, za
účelom získavania informácií o kvalite poskytovanej starostlivosti. DeD Poprad neeviduje
negatívne hodnotenie starostlivosti o dieťa zo strany profesionálneho rodiča.
e) Absolvované vzdelávania: každému profesionálnemu rodičovi detský domov
zabezpečil v priebehu roka 2016 interné vzdelávanie v rozsahu 5 hodín na témy zvolené profi.
rodičmi/ a absolvovaného špecifického programu vzdelávania zamestnanca DeD Poprad -

špeciálnej pedagogičky DeD Poprad, a externé vzdelávanie v rozsahu 4 hodín na tému „
Vzťahová väzba“ – lektoroval profesor J. Mikloško. Profesionálni rodičia sa vzdelávali aj
samoštúdiom – čítaním odbornej literatúry a študovaním odborných príspevkov, literatúry na
internete. Bola splnená podmienka (v zmysle internej normy In – 101/2015, časť 2.5 ) –
profesionálny rodič si rozširuje svoje odborné poznatky pravidelným interným alebo
externým vzdelávaním minimálne 15 hodín /rok. PR DeD Poprad sa vzdelávali interne
,externe, samoštúdiom. V roku 2016 sa sociálna pracovníčka DeD Poprad, sociálna
pracovníčka CPPR, psychologička CPPR a vedúca CPPR zúčastnili vzdelávaní na témy :
“Európske trendy v práci s rodinou“ (prednášajúci Rob van Pagée z Holandska ) , “Práca
s genogramom a ekomapou“....lektorka D.Pukancová, “Vzťahová väzba“( prednášajúci prof.
Mikloško ),“Medzinárodná spolupráca: výmena skúseností a osvedčených postupov
v procesoch deinštitucionalizácie domovov sociálnych služieb a detských domovov“,
“Spolupráca v prospech dieťaťa“, “Špecifiká práce s marginalizovanými rodinami a mladými
dospelými“ ( konferencia Mosty k rodine ....Úsmev ako dar ), “IV. vzdelávacie stretnutie
sociálnych pracovníkov z detských domovov“ ....... organizoval Úsmev ako dar ,
„Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa“ ( prednášajúci dr. Beckej Weidman),
„Problematika sexuálneho zneužívania detí v kontexte sociálnoprávnej ochrany (suspektných)
obetí“( doc.ThDr.Mgr. Slávka Karkošková, PhD), „Identifikácia sy.CAN a CSA“......lektorky
Mgr. A. Krotká, Mgr.Molčánová, „Využitie kognitívne behaviorálnych metód vo výchovnom
a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania“ ....lektorka PhDr.Nora
Gavendová , “Integratívny korekčný program pre deti s ADHD“...lektorka PhDr. Nora
Gavendová, „ Psst. Ešte raz /starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa“Mgr. D.
Pukancová, “Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti
násiliu v školách a šk. zariadeniach“, III. konferencia odborných zamestnancov detských
domovov SR, koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch......lektorka Mgr. D.
Pukancová.
f) Supervízia. V roku 2016 v zmysle programu supervízie na rok 2016 zamestnanci
CPPR, profesionálni rodičia, absolvovali supervízie podľa plánu, a to skupinovú
a individuálne supervízie. Bol vypracovaný harmonogram. Profesionálnym rodičom,
odborným zamestnancom (psychologička CPPR) a sociálnym pracovníkom CPPR, bola
poskytnutá supervízia v rozsahu hodín tak, ako listom zriaďovateľa zo dňa 9.3.2016,
adresovaný všetkým detským domovom , sme boli usmernení.
g) Pracovné stretnutia profesionálnych rodičov v roku 2016 boli celkovo 6 krát. Ich
obsah bol zameraný na organizačné informácie, mali vzdelávací charakter, svojpomocnú
diskusnú skupinu, preukázateľnosť absolvovania jednotlivých porád a jeho obsahu sú
zaznamenané v zápisniciach z porád s PR ako aj prezenčných listinách. Neprítomným
profesionálnym rodičom bola e-mailom zaslaná zápisnica z porady, aby bola zabezpečená
informovanosť profesionálneho rodiča.
h) V roku 2016 DeD Poprad, v zmysle dohody o spolupráci s inštitúciou Partneri pre
sociálny rozvoj a pomoc Prešov, organizoval a zabezpečoval akreditovaný program „Štart do
života“-„ Byť pripravený je lepšie ako byť v živote zaskočený“, pre cieľovú skupinu detí
pripravujúcich sa na osamostatnenie a mladých dospelých. Štvordňový program pre cieľovú

skupinu detí zo samostatných skupín a detí z profesionálnych rodín podporila nadácia ESET.
Uvedeného programu sa zúčastnili 3 deti/mladí dospelí.
Profesionálni rodičia boli pozývaní na prevádzkové porady všetkých zamestnancov
DeD Poprad
V kalendárnom roku 2016 DeD Poprad organizoval aktivity pri významných
dátumoch roka – športová činnosť s deťmi – regionálne športové súťaže vo futbale, Deň detí,
Deň Rómov v rodinnom dome Hranovnica. Nakoľko DeD Poprad je deinštitucionalizovaný,
má charakter mnohých znakov rodinnej starostlivosti a výchovy.
Pre profesionálnych rodičov a deti v PR DeD Poprad poskytoval v roku 2016 ponuky na
letné tábory, ozdravovacie pobyty pre deti. Ozdravovací pobyt pre deti z ponuky DeD Poprad
využil 1 PR.
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, vyhodnotenia. Jednotlivé
plánovanie návštev
v rodinách PR sa viedli v Pláne návštev v PR za jednotlivé mesiace v roku 2016
i) V roku 2016 vedenie detského domova v rámci prevencie sy. vyhorenia v jednej
profesionálnej rodine aplikoval individuálny prístup, konzultácie, odbornú pomoc rodine PR
do fázy ustálenia rodinnej atmosféry v profesionálnej. rodine.
Na pracovnej porade PR v mesiaci 6/2016 v priestoroch Penziónu Jakub PopradVeľká sme sa venovali v jednom z bodov programu aj prevencii syndrómu vyhorenia u PR –
antistresové omaľovanky pre dospelých v spojení s príjemným prostredím a pohostením,
taktiež 9.12.2016 sme zabezpečili pre PR v rámci pracovného stretnutia okrem sviatočného
pohostenia, príjemnej predvianočnej atmosfére aj animátorov pre deti z PR.
Záver: jednotlivé body IN – 101/2015 boli naplnené.
Oblasť prípravy žiadateľov o vykonávanie profesionálneho rodičovstva
V roku 2016 sa vedúca CPPR DeD Poprad spolupodieľala na príprave žiadateľov
o vykonávanie PR, a to v zmysle Dohody o príprave fyzických osôb na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti uzatvorenej medzi Úradom práce, soc. vecí a rodiny
Poprad, Hraničná č. 13 a DeD Poprad zo dňa 2.6.2016. V rozsahu 30 hodín ( 50% hodín
prípravy) dve účastníčky absolvovali teoretickú a praktickú prípravu v rámci DeD Poprad.
Následne vedúca CPPR DeD Poprad participovala na záverečnom zhodnotení prípravy
príslušného úradu práce.

Vyhodnotenie plánu práce na Úseku starostlivosti o deti
1. Skvalitňovať spoluprácu so základnými, špeciálnymi základnými a strednými
školami, CŠPP a CPPPaP
Deti a mladí dospelí navštevovali v roku 2016 tieto školy:
- ZŠ Tatranská Lomnica... 4, ZŠ Veľká Lomnica .... 1
- ZŠ Veľký Slavkov .......... 5
- ZŠ Poprad Veľká .......... 1
- ZŠ Spišské Bystré ......... 4
- ZŠ Spišská Teplica ........ 5
- ZŠ Hranovnica ............. 1
- ŠZŠ Poprad, ul. Partizánska .... 6, ŠZŠ Spišský Štiavnik(detaš. Prac. Hranovnica) .. 2
- ZŠ Dostojevského Poprad... 1, Spojená cirkevná škola Poprad ... 1
- SOŠ Poprad Veľká ... 2
- SPgŠ Levoča............. 1
- SOŠ Kušnierska Brána Kežmarok .... 2
- SZŠ Poprad............... 1
- Súkromné konzervátórium Nitra ... 1
- SOŠ Svit ................... 1
- OU Poprad, ul. Šrobárova .... 6
- SOŠ Horný Smokovec ... 1
- Gymnázium Kukučínova .... 1
- Materská škola v Tatranskej Lomnici ... 2
So školami sme boli v telefonickom aj osobnom kontakte. Vyskytli sa rôzne problémy:
záškoláctvo, fajčenie, nerešpektovanie učiteľa, nevhodné správanie sa voči ostatným
deťom, klamstvo. Problémy sa podarilo riešiť. V 2 prípadoch boli dievčatá umiestnené
v Diagnostickom centre v Ružomberku, kde absolvovali rediagnostický pobyt.
-

-

-

Špeciálna pedagogička poskytovala poradenstvo v školách, týkajúce sa vzdelávania
a výchovy detí z DeD, najmä tých, ktorí majú špeciálne výchovno – vzdelávacie
potreby a vyžadujú si individuálny prístup. Bolo to najmä u detí s poruchami
správania, poruchami učenia, ADHD a u novoprijatých detí.
Detský domov zlepšoval spoluprácu medzi samostatnými skupinami a odborným
tímom. Odborný tím navštevoval deti v rodinných domoch v súlade s požiadavkami
a internými
predpismi
a vypracovanými
plánmi
psychologickej
a špeciálnopedagogickej činnosti.
Psychoterapeutická pomoc: 4 deti v priebehu roka
Spolupráca prebiehala medzi detským domovom a Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade, SCŠPP v Huncovciach, Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade na ul. Partizánskej, a Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Poprade.

Cieľ č. 1 bol splnený.

2. Tvoriť programy podpory detí so ŠVVP
- Certifikovaná ART trénerka pani vychovávateľka Mgr. Oľga Martinková realizovala
v priebehu roka ART tréning sociálnych zručností pre deti s poruchami správania
v rodinnom dome Veľký Slavkov. Keďže sú v RD Veľký Slavkov deti s mentálnym
postihnutím, aktivity pravidelne opakovala, aby ich vedeli aplikovať v reálnych
situáciách. Využívala metódy práce: rozhovor, práca so skupinovou dynamikou,
poukázanie na dôsledky, riešenie úloh, zážitkové metódy, pozorovanie.
Cieľom bolo nadobudnúť sociálne zručnosti u detí s poruchami správania. Čiastkový
cieľ: vedieť odhaliť vonkajšie a vnútorné spúšťače hnevu.
-

Pre deti s poruchami učenia využívala špeciálna pedagogička audiovizuálny
program DysCom pre deti so ŠVVP, zameraný na precvičovanie čiastkových funkcií
oblastí orientácie (PĽ, v rade, v priestore, v čase), na čítanie (písmená, slabiky, slová,
vety, texty), dlhé a krátke slabiky, vybrané slová a písanie veľkých písmen. Je to pre
deti zaujímavá a obľúbená forma, lebo je vizuálna, sluchová aj prostredníctvom PC,
hýbanie myšou. Je založená na hlasovom hodnotení, čo deti motivuje.

Cieľ č. 2 bol splnený.
3. Akceptovať biologickú rodinu a pracovať s ňou
- V rámci práce s rodinou a jej akceptácie vychovávatelia podporovali kontakt detí
s biologickou rodinou. Deti mali možnosť telefonovať s príbuznými, navštevovať ich,
a v prípade vhodných podmienok absolvovali krátkodobé pobyty u svojich rodičov,
alebo príbuzných.
- Po príchode detí do DeD boli realizované Prípadové konferencie. V roku 2016 ich
bolo 6.
- Realizovala sa spolupráca s akreditovaným subjektom OZ Návrat, kedy spoločným
cieľom bol návrat súrodencov do biologickej rodiny. Matka detí bola na niekoľkých
pobytoch v DeD. Sanácia rodiny bola úspešná a deti sa vrátili do svojej rodiny.
- Pozitívny obraz o biologickej rodine sa snažila budovať aj p. psychologička pri práci
so životnou históriou dieťaťa. Vychovávatelia aj sociálne pracovníčky sa zúčastnili
školenia na tvorbu genogramu a ekomapy. V rodinnom dome má každé dieťa svoj
genogram a ekomapu, ktoré sa tvoria s deťmi a priebežne dopĺňajú.
- Pri dislokácií detí sme sa snažili, aby boli súrodenci spolu v samostatnej skupine. Čo
sa aj podarilo. V 2 prípadoch sú súrodenci rozdelení, v dôsledku veku, kedy sme po
súhlasnom stanovisku psychológa, dali šancu vyrastať deťom do 6 rokov
v profesionálnej rodine.
- V rodinných domoch nie sú vytvorené podmienky na pobyt rodičov. Rodičia môžu
stráviť spoločný čas so svojimi deťmi v obývacej miestnosti. V RD Tatranská
Lomnica bola matka na pobyte niekoľkokrát.
Cieľ č. 3 bol splnený.

4. Realizovať integračné a inkluzívne aktivity
- Detský domov sa snažil aj prostredníctvom programu Budovanie identity, aby deti
nestratili svoju identitu a poznali svoje korene. Motivoval ich rozvíjať danosti ich
kultúry, ktorými sú najmä tanec, a spev, predkladal im pozitívne vzory, umožňoval im
stretávať sa s ľuďmi svojej kultúry.
- Deti sa stretávali s tanečníkmi z rómskeho súboru Kesaj Tchave
- Zúčastnili sa kultúrneho programu pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov v obci
Hranovnica, kde prišli aj hostia z Francúzska, ktorí historicky mapovali život rómov
na Slovensku. Boli to spisovatelia, ktorí putovali po stopách knihy Henriho Cunyho,
ktorý pôsobil ako francúzsky veľvyslanec na Slovensku a ktorý opísal život spišských
Rómov počas 2. Svetovej vojny.
- V rámci vzdelávania sme umožnili integráciu detí s MP v bežných základných
školách. Nie vždy je to ale na prospech žiaka. V 1 prípade, sme dieťa preložili do
špeciálnej ZŠ, kde napreduje. Integrácia detí s MP do ZŠ si vyžaduje vytvorené
podmienky v rámci ZŠ. Problém je najmä vo vytvorení personálnych podmienok, kde
sa predpokladá, že na základe odporúčania CŠPP by takýto žiak mal mať asistenta.
V rámci našich integrovaných detí má asistenta iba 1 dieťa s poruchou učenia
a ADHD.
- Na preklenutie jazykovej bariéry absolvovali 2 vychovávateľky kontinuálne
vzdelávanie Rómsky jazyk v edukácii.
- V rámci voľnočasových aktivít vychovávatelia navštevovali rôzne kultúrne akcie
a miesta, kde sa deti mohli začleniť medzi ostatné obyvateľstvo.
- DeD nadviazal spoluprácu s dobrovoľníkmi z farského spoločenstva vo Vysokých
Tatrách, ktorá bola aj je pre všetkých veľkým obohatením. Dobrovoľníci mávali
s deťmi doučovanie z cudzích jazykov, najmä angličtiny, chodili na výlety, venovali
sa športovým a kultúrnym aktivitám.
Cieľ č. 4 bol splnený.
5. Vykonávať prevenciu sociálno – patologických javov
- V priebehu roka 2016 sme v DeD uskutočňovali aktivity v rámci programu Prevencia
závislostí v spolupráci s neziskovou organizáciou „Život bez závislostí“. Bol to
systematický 4 týždňový cyklus pre každý rodinný dom, kde sa rozoberali témy: Si
jedinečný, závislosť, drogy, pocity, šikanovanie, dôveryhodní a nedôveryhodní ľudia,
riešenie problémov, tlak rovesníkov.
Cieľom bolo získať informácie a správne postoje pre odmietnutie drogy.
-

Účasť na filmovom predstavení Rytmus – sídliskový sen, spojená s besedou
o prevencii drog so spevákom Rytmusom.
Pani špeciálna pedagogička realizovala prevenciu proti fajčeniu. Pripravila
videoprezentáciu s názvom „Stop fajčeniu“, ktorú prezentovala vo všetkých rodinných
domoch pre deti školského veku. Bola to audio vizuálna metóda, ktorá deti zaujala.
Poukazovala aj na skutočné príbehy ľudí.

-

-

Realizácia prevencie sexuálne rizikového správania bola formou videoukážok na
youtube (pohlavný vývin, sexuálne rizikové správanie), „Dospívaní a menstruace“, „
Dieťa versus teenager“. „Sexuálne zneužívanie“ – program na youtube.
Deti sa zúčastnili besedy s p. Sonogom, lektorom organizácie ACET Nové Zámky,
o rizikovom sexuálnom správaní a prevencii HIV.

Aktivity programu „ Prevencia šikanovania a násilia
Cieľom programu bola primárna prevencia zameraná na rozvoj prosociálnych zručností
a správania, vlastnej identity, sebaúcty, vyjadrovanie vlastných pocitov, sebadôvery
a sebapoznania, komunikačných zručností a interpersonálnych vzťahov a na podporu
solidarity, tolerancie a vzájomného rešpektu.
Psychológ DeD realizoval 1x za mesiac aktivity a rozhovory v rodinných domoch,
zamerané na rozvoj jednotlivých zručností a schopností.
-

Videoprezentácia ku kyberšikane

V rámci prípravy na rodičovstvo deti videli videoprezentáciu „ Môj pôrod“.
-

Osobitná pozornosť sa venovala maloletej matke v ústavnej starostlivosti. Cieľom
programu bolo osvojiť si starostlivosť o hygienu matky po pôrode a dieťaťa. Zvládnuť
starostlivosť o novonarodené dieťa.

Cieľ č. 5 sa podarilo naplniť.
6. Realizovať Program „Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke“
- Stretnutie s príslušníkmi dopravného inšpektorátu sa nepodarilo zrealizovať, pretože
im skončil projekt o dopravnej výchove.
- Výchovu k bezpečnosti na cestách sme realizovali pomocou internetovej stránky
www.mladyzachranar.sk. VÚS o deti premietla deťom prezentáciu v programe PP.
Veľmi sa im to páčilo.
Cieľom bolo pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke.
Cieľ č. 6 bol splnený čiastočne.
7. Realizovať program „Príprava na osamostatnenie“
- Uskutočnilo sa stretnutie detí z RD Veľký Slavkov, a RD Tatranská Lomnica
s mladými dospelými z Domu na pol ceste vo Veľkom Slavkove. Mladí dospelí
porozprávali našim deťom, ako sa treba pripraviť na odchod z detského domova po
ukončení ústavnej starostlivosti. Nasledovala diskotéka.
- Zorganizovali sme stretnutie s OZ Relevant. Deti sa zúčastnili na projekte „Ty
a práca“. Cieľová skupina boli 16 – roční a viac a mladí dospelí. Projekt bol
zameraný na pracovnú disciplínu, pracovné zručnosti a pracovnú výdrž.

-

-

„Byť pripravení je lepšie, ako byť v živote zaskočení“. To bolo motto projektu OZ
Partneri pre rozvoj a sociálnu prácu s názvom „ Štart do života“. Cieľovou skupinou
boli deti od 15 rokov a mladí dospelí. Zúčastnili sa deti z rodinných domov aj
z profesionálnych rodín.
Deti sa v rámci prípravy na osamostatnenie učili písať životopis, pomáhali pri
nakupovaní a hospodárení rodinného domu.

Cieľ č. 7 bol splnený.
8. Zvládnuť samostatné bývanie a hospodárenie v byte pre mladých dospelých
To bol cieľ plánu práce s niektorými mladými dospelými. Zabezpečilo sa vybavenie bytu,
presťahovanie sa. Sociálne pracovníčky vytvorili internú normu pre mladých dospelých
a každý jeden z nich sa s ňou oboznámil. Do bytu sa nasťahovali 1.3.2016 štyria študujúci
mladí dospelí. Bola to pre nich výzva. Museli sa naučiť hospodáriť s prideleným rozpočtom,
urobiť 1x v mesiaci vyúčtovanie a priniesť ho pani hospodárke do DeD. Bolo to najmä
o zodpovednom prístupe. Priebežne robili návštevy mladých dospelých sociálne pracovníčky
a VÚS o deti. Mladí dospelí sa zhostili svojej úlohy naozaj na vysokej úrovni. Nevyskytli sa
žiadne problémy.
Cieľ č. 8 bol splnený.
Koncepčná činnosť
Organizačné štruktúry
Detský domov podľa rozpisu pracovných miest na rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016 mal
schválený počet úväzkov 49 s počtom zamestnancov 49, ktorý bol upravený k 01.6.2016 na
50 zamestnancov na základe organizačnej štruktúry.
Detský domov Poprad má tri úseky, na čele ktorých sú vedúci úsekov: Úsek starostlivosti
o deti, Úsek CPPR, Úsek ekonomicko-prevádzkový.
Úsek starostlivosti o deti:
Vychovávatelia .................. 15
Pomocní vychovávatelia: .... 8
Pomocní vychovávatelia s ekonomickou agendou ..................... 5
Opatrovateľka ..................... 1
Psychológ ............................ 1
Špeciálny pedagóg .............. 1
Sociálny pracovník .............. 1

CPPR:
Psychológ ........................... 1
Sociálny pracovník .............. 1
Profesionálni rodičia ........... 9
Ekonomicko-prevádzkový:
Hospodár ............................ 1
Účtovníčka .......................... 1
Mzdová účtovníčka ............. 1
Údržbár, vodič, kurič ........... 1

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 pre detský domov v rámci
bežných výdavkov bol rozpísaný v kategórií 610 – Mzdy, platy a OOV.
Schválený stav zamestnancov vo fyzických osobách 31.12.2016
Evidenčný počet k poslednému dňu 31.12.2016
Priemerný evidenčný počet zam. vo fyzických osobách

50
51
49,90

Priestorové podmienky
Detský domov Poprad má pracoviská:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Prenajaté priestory, na ulici Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad
RD Tatranská Lomnica, Vila Alexandra č. 146, 059 60 Tatranská Lomnica
RD Spišská Teplica, Lesná č. 260, 059 34 Spišská Teplica
RD Hranovnica, Sládkovičova 447, 059 16 Hranovnica
RD Veľký Slavkov, Záhradnicka 230, Veľký Slavkov
RD Poprad Veľká Teplická 4894/10, 058 01 Poprad
byt ul. Banícka24, 058 01 Poprad
Chata Liptovská Teplička

Deti z detského domova sú umiestnené v účelových budovách, t.j. v rodinných domoch Vila
Alexandra v Tatranskej Lomnici, RD v Spišskej Teplici ,RD v Hranovnici, RD v Poprad
Veľká ,RD vo Veľkom Slávkove, a v skupine mladých dospelých, ktorá je umiestnená v byte,
na ulici Banícka č. 24, blok Horec, Poprad. V rodinných domoch hospodária so samostatne
vyčleneným rozpočtom.
Chata Liptovská Teplička je využívaná na rekreačné účely detí.

Koordinačná a riadiaca činnosť
Rozvoj zamestnancov sa uskutočňuje prostredníctvom interného a externého vzdelávania.
Zamestnanci sa zúčastňujú školení. Pedagogickí a odborní zamestnanci tvoria plány
osobného odborného rastu
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).

Metodická
1x v mesiaci boli realizované porady samostatných skupín. Ku koncu roka sme začali robiť
v rodinných domoch komunity (1x mesačne).
V roku 2016 sa VÚS o deti, spolu s vychovávateľmi zúčastnila 3x metodických stretnutí,
organizovaných Mgr. Fábryovou. Boli zamerané na:
-

Iprod a plánovanie ( prípadové konferencie, účasť vychovávateľa na nich)
Výchovné plány, spolupráca vychovávateľov a členov OT
Diagnostika rodiny a rola vychovávateľa v sanačnom procese (novela zákona
o rodine)
Rozvoj komunikačných zručností , spätná väzba
Práca s rómskym dieťaťom a rodinou
Špecifiká práce s dieťaťom s poruchami správania

Z vychovávateľov sa zúčastnili: Mgr. Barillová, Mgr. Sokolská, p. Antašová, Bc. Svobodová.
VÚSoD informovala prostredníctvom emailu všetkých o obsahu stretnutí a zamerali sme sa
najmä na tvorbu Výchovných plánov, ciele podľa SMARTu.
Vzdelávanie a supervízia pre zamestnancov
Pre supervíziu a kontinuálne vzdelávanie boli vytvorené plány na rok 2016.
Vzdelávanie a supervízia sa priebežne realizovali. Každý ¼ rok sme posielali vyhodnotenie
a vyúčtovanie supervízie a vzdelávania na ÚPSVaR.
Supervíziu absolvovali všetci zamestnanci priameho kontaktu s dieťaťom (riaditeľka,
VÚSoD, špeciálny pedagóg, psychológ, sociálne pracovníčky, vychovávatelia, opatrovateľka,
profesionálni rodičia).
Vzdelávanie prebiehalo interne aj externe.
Interná vzdelávacia činnosť v roku 2016
Kódex korektného správania zamestnanca DeD – psychológ DeD

Riešenie konfliktov – psychológ DeD
Výchovné štýly – VÚS o deti
Výchova detí podľa temperamentu – psychológ DeD
Špecifické poruchy učenia a ADHD detí a mládeže – špeciálny pedagóg DeD
Auditívna stimulácia podľa Johansena – špeciálny pedagóg DeD
Vzťahová väzba – prof. Mikloško
Externé vzdelávanie
Konferencia pre vychovávateľov: „Spoluprácou v prospech dieťaťa“: Mgr. Kováčová, Mgr.
Individuálna práca s dieťaťom: Mgr. Kišová
Konferencia pre pomocných vychovávateľov: Ing. Gurová, Bc. Grich
Základné školenie k získaniu vybraných manažérskych zručností: PhDr. Knapeková
Práca s genogramom a ekomapou: Mgr.
Banasiewiczová, Mgr. Kováčová, p. Chripková

Garamsegy,

Mgr.

Hoffmanová,

Mgr.

Šport vo výchove, príprava detí na športové hry DeD: Bc. Grich, Bc. Svobodová
Špeciálny pedagóg
Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimullácia v Bratislave/ sluchový tréning
postavený na hudbe – certifikát
Pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov vo Svidníku
Školenie špeciálnych pedagógov k internej norme v Prešove
Starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa v Košiciach
Seminár psychológov a špeciálnych pedagógov v Liptovskom Mikuláši
Psychológ
Medzinárodná konferencia: „Komplexná trauma, jej vplyv na vývin dieťaťa a terapia“,
Dr. Becker-Weidman, UPJŠ Košice
Odborný seminár: „Problematika sexuálneho zneužívania detí v kontexte sociálnoprávnej
ochrany (suspektných) obetí“, doc. Karkošková, ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Interdisciplinárne školenie: „Identifikácie syndrómu CAN a CSA“ –
E-learningový kurz: „Ochrana detí pred násilím 1.“, Centrum slniečko, n.o.

„Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu a práci s jednotlivcom“
3.časť/workshop: „Efektívny pomáhajúci rozhovor“, Coachingplus, o.z., Bratislava
„Využitie K-B metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami
správania.“, PhDr. Gavendová, Artea, o.z. /1.stretnutie/
„Využitie K-B metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami
správania.“, PhDr. Gavendová, Artea, o.z. /2.stretnutie/
Interdisciplinárne školenie: „Identifikácie syndrómu CAN a CSA“, Mgr. Molčanová,
Mgr.Krotká, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch,
ÚPSVaR Poprad /1.stretnutie/
Konferencia: „Spoluprácou v prospech dieťaťa“, Úsmev ako dar, Liptovský Mikuláš
Interdisciplinárne školenie: „Identifikácia a intervencia u detí so syndrómom CAN v systéme
multidisciplinárnej spolupráce“, Mgr. Molčanová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ÚPSVaR Poprad /2.stretnutie/
Odborný seminár: „Pssst! Ešte raz“, Mgr. Danka Pukancová, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Košice
III. Konferencia odborných zamestnancov detských domovov SR, Liptovský Mikuláš
Sociálna pracovníčka
Európske trendy v práci s rodinou – Košice
Pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov vo Svidníku
Práca s genogramom a ekomapou – Košice
Medzinárodná konferencia v Splite
Spoluprácou v prospech dieťaťa – Liptovský Mikuláš
4. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov

Kontinuálne vzdelávanie
Meno
Mgr. Oľga Martinková
PhDr. Bibiana Knapeková
Mgr. Mária Banasiewiczová
Bc. Simona Svobodová
Mgr. Anna Kováčová
Mgr. Štefánia Chripková
PhDr. Marta Mitz Pálfiová

Druh vzdelávania
Inovačné
Aktualizačné
Inovačné
Aktualizačné
Rozširujúce
štúdium
špeciálnej pedagogiky
Kvalifikačné štúdium
Aktualizačné
Aktualizačné
Aktualizačné

Počet kreditov
30
30

15
30
22

Supervíza
Individuálna supervízia ........................... 52 hodín/30,- ................... 1560,-€
Skupinová supervízia ............................. 34 hodín/ 33,- .................... 1122,Spolu: ........................................................................................... 2682,-€

Skupinovej supervízie sa zúčastnilo 29 vychovávateľov, 9 profesionálnych rodičov.
Individuálnej supervízie sa zúčastnilo 17 zamestnancov.

Kontinuálne vzdelávanie, konferencie, školenia.... 2314,- €
Kontrolná činnosť
Podľa Plánu vnútorných kontrol bolo úlohou vykonať kontrolu pedagogickej dokumentácie:
Záznamov o bio-psycho-sociálnom vývine, priebežné kontroly pracovného výkonu, čistoty,
hygieny v rodinných domoch. Mesačné kontroly Výchovných plánov práce. Kontrola žiadostí
o poskytnutie preddavku z pokladne DeD do SS, SSMD /vnútorná interná norma
Hospodárenie Sas, Kontrola vedenia objednávok a vykonávanie základnej finančnej kontroly.
Kontrola správneho výpočtu a vyplatenia vreckového deťom v profesionálnej rodine a ďalšie
vnútorné kontroly.
Kontroly boli vykonané.
Do 30. A 31. dňa v mesiaci bola vykonávaná kontrola efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti
výkazov práce zamestnancov.
Úsek starostlivosti o deti v DeD Poprad bol kontrolovaný počas kontrolnej akcie ÚPSVaR
„Vietor“. Druhou kontrolou bola kontrola metodičky ÚPSVaR. Kontrola bola zameraná na
Výchovné plány práce, spoluprácu odborného tímu s vychovávateľmi, letnú činnosť.

Štatistická činnosť
K 31.12.2016 bola kapacita detí 68. Skutočný stav: 57.
V roku 2016 bolo do Detského domova Poprad – domov detí, umiestnených 17 detí,
z toho :
4 deti vo veku do 1 roku veku,
2 deti vo veku od 2-3 rokov,
4 deti vo veku 4-6 rokov,
1 dieťa vo veku 7-8 rokov,
1 dieťa vo veku 9-10 rokov
2 deti vo veku 11-15 rokov
3 deti vo veku 16-17 rokov
Deti boli umiestnené v DeD Poprad na základe :
-

Rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti v počte 2 deti,
Na základe predbežného opatrenia súdu / neodkladného opatrenia súdu v zmysle
CMP v počte 15 deti

V roku 2016 bola ukončená ústavná starostlivosť celkom 27. deťom/ mladým dospelým,
z ktorých :
-

16 detí sa vrátilo do pôvodnej rodiny,
1 dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do NOS
2 deti boli súdnym rozhodnutím zverené do pestúnskej starostlivosti
1 dieťa bolo premiestnené do iného zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti na
základe súdneho rozhodnutia
7 dovŕšením plnoletosti, resp. osamostatnením sa po plnoletosti bola ukončená
starostlivosť v detskom domove.

K týmto 27. deťom/mladým dospelým, ktorým bola ukončená ústavná starostlivosť,
k 31.12.2016 detský domov ešte vykazuje 7 mladých dospelých, ktorí zotrvávajú v detskom
domove - z dôvodu prípravy na svoje budúce povolanie štúdiom na stredných odborných
školách, gymnáziu, resp. vysokej škole a ktorí sú v ústavnej starostlivosti na základe Dohody
o poskytovaní sociálnej starostlivosti.

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove v roku 2016
Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD Poprad k 31.12.2015 bola 3,80 rokov.
Dislokácia detí/mladých dospelých k 31.12.2016

V roku 2016 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 31.12.2016 umiestnených celkom 57 detí / mladých
dospelých. ( ku koncu kalendárneho roka detský domov rezervoval 5 miest pre súrodeneckú
skupinu a 1 miesto pre novonarodené dieťa)

Profesionálne rodiny :
Kapacita 19 miest, skutočný počet obsadených miest k 12/2016...............19 detí/ml. dospelých
Sieť profesionálnych rodín v DeD Poprad k 12/2016.................8, a 9 profesionálnych rodičov

a) celkový počet profesionálnych rodín...................8 ( od 13.9.2016 dlhodobo práceneschopný
1 profesionálny rodič)
- z toho jeden manželský pár
- z toho 7 profesionálnych rodičov v siedmych profesionálnych rodinách

b) celkový počet detí v profesionálnych rodinách .................k 31.12.2015..............19
- z toho vo veku 0-1 rok...................3 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...............3 deti
- z toho vo veku 11-15 rokov...........5 deti
- z toho vo veku 16-17 rokov............1 dieťa
-z toho vo veku 18-24 rokov.............2 dospelí

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

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. Sládkovičova č. 447, 059 16
Hranovnica
5. samostatná skupina – rodinný dom Veľký Slavkov, ul. Záhradnícka č. 230, 059 91
Veľký Slavkov.
Celkovo k 31.12.2016 bolo umiestnených v 5-tich samostatných skupinách 34
detí/mladých dospelých.
Priestor pre mladých dospelých:
DeD Poprad od 1.3.2016 zriadil priestor pre mladých dospelých, bezodplatným
získaním bytu v meste Poprad, s kapacitou 5 miest. V byte mladí dospelí žijú samostatným
spôsobom v zmysle uzatvorenej dohody o užívaní bytu, vnútorného poriadku pre mladých
dospelých a Komplexným programom úspor na rok 2016 MD viedli samostatné
hospodárenie. Sociálne pracovníčky poskytovali mladým dospelým pomoc, podporu,
poradenstvo, realizovali spolu s mladými dospelými
vybavenie domácnosti bytu,
uskutočňovali návštevy mladých dospelých v skupine pre mladých dospelých.
Adresa : Priestor pre mladých dospelých, Banícka ul. č. 804/24, blok Horec, 3. Poschodie, byt
č. 23, 058 01 Poprad

K 31.12.2016 bola obsadenosť - 4 miesta

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 39 prípadoch, z toho s cieľom pôsobenia na obnovu rodinného prostredia,
z ktorého bolo dieťa vyňaté v prirodzenom prostredí .....................................10 prípadov,
v priestoroch DeD Poprad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 prípadov
Spolupráca so širšou rodinou dieťaťa, blízkymi osobami..................................23 prípadov

-

Z toho pôsobenie na rodinné prostredie v prirodzenom prostredí...........11 prípadov
Z toho pôsobenie na rodinné prostredie v priestoroch DeD....................12 prípadov

DeD Poprad v roku 2016 spolupracoval so subjektmi, a to:
-

S orgánom SPOD a SK.............................39 prípadov
S diagnostickým centrom............................2 prípady
S LVS..........................................................1 prípad
S CPPPaP..................................................19 prípadov
S Centrom špec.-pedag. poradenstva ........29 prípadov
S obcou.......................................................39 prípadov
Spolupráca s akreditovaným subjektom.......1 prípad

Štyrom fyzickým osobám bolo poskytnuté informačné poradenstvo v zmysle ustanovenia§ 56
ods.8, zákona 305/2005 o SPODaSK.

Podporné aktivity pre PR v roku 2016
-

Individuálne konzultácie s profi. rodičom
Deň detí
Vianočné posedenie
Zabezpečenie animačnej činnosti v čase supervidovania PR

Rozpočet organizácie
Detský domov Poprad je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými
vzťahmi na rozpočet Ústredia práce soc. vecí a rodiny v Bratislave, a hospodári samostatne
podľa schváleného rozpočtu. Vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene, a má
majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodársku činnosť detský domov
Poprad vykonáva v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie svojich úloh.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s rozpisom Ministerstva práce, soc.
vecí a rodiny SR, vykonaným listom č. 5974/2016-M_ORF zo dňa 7.1.2016 a uznesením
vlády SR č. 544 z 7. októbra k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
oznámilo detskému domovu záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2016.
Záväzný počet zamestnancov bol k 1.1.2016 49 osôb, a ten bol upravený na
základe rozpočtového opatrenia číslo 180 zo dňa 29.6.2016 na 50 osôb.

(EUR)
Schválený
rozpočet
1.

Príjmy

2.

Výdavky spolu (600+700)

4814
804 260

v tom
Mzdy, platy, služobné príjmy (610)

427 717

Poistné (620)

149 487

Tovary a služby (630)

160 018

Bežné transfery (640)

67 038

Prehľad o plnení príjmov:
Príjmy
celkom

210

220

Plnenie
príjmov
celkom

8 378,43

0

Z toho §23

1 907,76

0

Plnenie
príjmov
bez§23

6 470,67

0

4516,16

4 516,16

230

240

290

300

0

0

1 954,51

1907,76

0

0

0

1907,76

0

0

1 954,51

0

Plnenie príjmov podľa § 23 z úhrad stravy a prostriedky prijaté od iných subjektov v zmysle
darovacích zmlúv .
Pre detský domov rozpočet príjmov na rok 2016 je schválený vo výške 4814,- €.
V kategórií 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby bol upravený na
4 515,49 € 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 1907,76 €
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
600

spolu

Čerpanie
výdavkov
celkom

976275,61

Z toho §23

1907,76

Čerpanie
výdavkov
bez §23

974367,85

Čerpanie
výdavkov
Z
toho
čerpanie
§23
Čerpanie
výdavkov
bez § 23

610

620

511668,00

630

185794,66

640

202784,93

700

76028,02

700+600

36184

1907,76
511688,00

185794,66

200877,17

1012459,61

1907,76
76028,02

36184

1010551,85

Kategória
630 spolu

631

632

633

634

635

636

637

202784,93

2526,44

28780,84

83715,95

5887,72

11431,12

9582,81

60860,05

441,76

1907,76

200877,17

2526,44

28780,34

83274,19

1466,00

5887,12

11431,12

9582,81

59394,05

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.
Kapitálové výdavky
Detský domov ukončil k 30.9.2016 stavebné práce IA číslo 32326 ,, Zhotovenie novej strechy
v RD T. Lomnica“ v sume 35 484,- €, investičnú akciu realizovala firma TIM BER House .

Iné aktivity DeD
-

-

-

-

-

-

DeD Poprad získal v roku 2016 3. Miesto v projekte Nadácie Volkswagen Slovakia –
Získajte auto! Vytvorili ho deti z rodinného domu v Hranovnici. Deti získali finančnú
odmenu 1000,- € na zakúpenie prostriedkov, ktoré im budú pomáhať v športovaní.
Účasť detí vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany“. Tu boli ocenené 4 deti, z ktorých 2 (RD Spišská Teplica) vyhrali 1. Miesto
a postúpili do celoslovenskej súťaže.
Súťaž „Maľujeme s úsmevom“, ktorú organizuje Úsmev ako dar spolu s Allianzom,
vyhlásila tému „Vianoce“. 2 deti boli ocenené (z RD Poprad a RD Hranovnica)
finančnou odmenou a publikovaním ich kresby v kalendári na rok 2016.
Detský domov sa zúčastnil na projekte kníhkupectva Panta Rhei „Mikulášska
zbierka kníh“. Ľudia z okolia mesta Poprad darovali svoje knihy pre deti z DeD. Deti
zase ako prejav vďačnosti urobili koláže, ktoré boli vystavené v kníhkupectve Panta
Rhei v obchodnom centre MAX v Poprade.
V lete k nám zavítali umelci a herci z krajín V4, ktorí strávili s našimi deťmi krásny
deň. Maľovali, hrali divadlo.
Navštívil nás aj herec Ján Slezák, ktorý si zaspieval s deťmi a vypočul si spev našej
mladej dospelej.
Spolupracovali sme s pani Šutákovou zo Spišského Štiavnika, ktorá deťom predstavila
ľudovú tvorbu na Spiši a ľudové tradície: rysovala veľkonočné vajíčka, umožnila
deťom účasť na tradičnej zabíjačke.
K 30.06.2016 bolo na Úseku starostlivosti o deti v rodinných domoch 39 detí.
Koncom júla pribudli ešte 3 nové deti, takže počas letných prázdnin ich bolo spolu 42.
Letných táborov sa zúčastnilo spolu 26 detí a to z jednotlivých rodinných domov:

Názov domu

Letný tábor

Počet detí

Celkové
finančné
náklady

RD Tatranská
Lomnica
RD
Spišská
Teplica
RD
Poprad
Veľká
RD Hranovnica
RD
Veľký
Slavkov
Spolu

Očkolandia

5

1060,41,-

Očkolandia

6

1285,56,-

Dubáčik

4

953,40,-

Dubáčik
Bumerang

6
5

1343,69,864,94,-

26 detí

5 508,-

Rozpočet bol navýšený na základe žiadosti o pokrytie letnej činnosti čiastkou 1600,- €.

Na pobyt k biologickej rodine, alebo k blízkej osobe išlo počas letných prázdnin 17 detí.
Čo je naozaj veľmi priaznivý počet. Znamená to asi 43 % detí z celkového počtu detí na
úseku.
Krátkodobé úlohy (ciele) na rok 2017

1. Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania
Termín: do konca januára 2017,
Z: RDeD, VÚSoD

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

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

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

5. Vypracovať vlastný Plán kontrol do konca februára 2017
Z: RDeD, vedúci úsekov

6. Vypracovať Ročný plán DeD na rok 2017
T: do konca februára2017
Z: RDeD, vedúci úsekov

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
8. Aktualizovať Trasformačný plán DeD Poprad. Aktualizovať prezentáciu DeD
v súlade s požiadavkou ÚPSVaR
Z: VÚSoD, RDeD, odborní zamestnanci

9. Vypracovať Rozvojové plány jednotlivca cez štandardy, Individuálne plány
rozvoja osobnosti
T: 1x ročne, štvrtý Q
Z: VÚSoD

10.Nadobudnúť

zručnosti
pri
práci
s dieťaťom
a jeho
rodinou
prostredníctvom vybraných
nástrojov sanácie rodiny ako je prípadová
konferencia a stretnutie rodinného kruhu.
T: priebežne
Z: RDeD, VÚSoD, VCPPR, sociálni pracovníci
Kritérium hodnotenia: počet prípadových konferencii, výstupy

11.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

12.IPRODY vypracovávať na základe záverov prípadovej konferencie za účasti
dieťaťa, OSPODaSK.
T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, odborný tím,

13.Plánovať, organizovať a realizovať návštevy rodín.

T: priebežne
Z: sociálni pracovníci, výchovní a ostatní zamestnanci SaS

14.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

15.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

16.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
Kritérium hodnotenia schválená organizačná štruktúra v súlade s normatívom
17.Zahrnúť prípravu na osamostatnenie do výchovných plánov vo veku od 16 rokov.
Z: VÚSoD, pedagogickí zamestnanci

18.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
19.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
20.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
21.Preukázateľne zapojiť deti do procesu rozhodovania a spolurozhodovania o sebe,
zapájať ich do činností a chodu samostatných skupín,

22.Udržiavať živú webovú stránku DeD Poprad
T: priebežne
Z: Vedúci úsekov, koordinátori SaS v RD

V Poprade 7.apríla 2017
Schválil: Mgr. Váhovská, riaditeľka, vl.r.

