Výročná správa za rok 2015
cez Program strategických činností detského domova
Základné údaje
Názov DeD:
Adresa:
Počet zamestnancov:
Počet detí:
Priestorové usporiadanie :

Počet skupín a zloženie :
Meno riaditeľa:
Kontakt :

Detský domov Pastelka
Pivovarská 25, 985 59 Vidiná
20
21 detí
RD Vidiná, Pivovarská 25
RD Fiľakovo, Ružová 40
kancelárske priestory (ÚPSVR Lučenec, F. Lehára 18)
2 SHS (10 detí ; 9 detí), 1 PR (2 deti)
Ing. Marcela Sabóová
riaditel.vidina@ded.gov.sk; 0915 493 550

Stratégia
Je naším zámerom
• rozvíjať vlastných zamestnancov,
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť
Detský domov Pastelka bol zriadený 1.1.2014. DeD Pastelka je charakterizovaný ako domov detí
rodinného typu a v dvoch rodinných domoch sú zriadené samostatné skupiny, v ktorých sa o deti
stará tím v zložení 3 vychovávatelia a 3 pomocní vychovávatelia. Samostatná skupina vo Fiľakove
funguje od mája roku 2014 a samostatná skupina vo Vidinej (po nutnej rekonštrukcii RD - výmena
vodovodného potrubia) bola uvedená do prevádzky vo februári 2015. V lete bol prijatý
profesionálny rodič, ktorý má v starostlivosti umiestnené dve najmladšie deti - súrodencov.
Rodinný dom v Panických Dravciach, ktorý sme mali vo výpožičke z DeD Hriňová prešiel naspäť
po zrušení výpožičky do správy DeD Hriňová, z dôvodu závadnosti pitnej vody v studni
a neexistencii obecného vodovodu.
DeD Pastelka nemá vo svojej správe majetku žiadne iné priestory vhodné na kancelárie pre
zamestnancov, na prácu s dieťaťom a jeho rodinou, priestory pre prácu psychológa, priestory pre
poskytovanie ambulantnej formy starostlivosti. V súčasnosti využívame kancelárske priestory
Úradu PSVR Lučenec.

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1. Počet zamestnancov/počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania / Plánu
kontinuálneho vzdelávania/Plánu supervízie
- počet zamestnancov
20 zamestnancov
- zaradení do Plánu vzdelávania
18 zamestnancov
- kontinuálne vzdelávanie (adaptačné)
1 zamestnanec
- supervízia (individuálne, skupinové)
15 zamestnancov

2. Výška FP na supervíziu je 1 204,53 € - počet hodín individuálnej: 17 hodín a skupinovej: 11
hodín.
- skupinová supervízia
12 zamestnancov
- individuálna supervízia
5 zamestnanci
3. Výška FP na vzdelávanie je 1 461,60 € - realizované aktivity na vzdelávanie zamestnancov:
- školenie Ročná účtovná uzávierka – účtovníctvo SOFTIP
1 zamestnanec
- školenie Ročná uzávierka v PaM v programe SOFTIP
1 zamestnanec
- školenie „Zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti za rok 2014“ 1 zamestnanec
- školenie „SOFTIP PROFIT PLUS-EKO“
1 zamestnanec
- školenie vodičov – opakované
2 zamestnanci
10 zamestnancov
- poskytnutie 1. pomoci – Slovenský červený kríž
- workshopy k tvorbe plánov DEI
1 zamestnanec
- tréning manažérskych zručností
1 zamestnanec
- finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016...
1 zamestnanec
- práca s CKS
1 zamestnanec
- školenie k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi
1 zamestnanec
- školenie vybraných manažérskych zručností pre koordinátorov
skupín
2 zamestnanci
4. Účasť na konferenciách - pasívna:
- Prvá spoločná konferencia zamestnancov DeD a ÚPSVaR
pod názvom „Spoločne pre rodinu“
1 zamestnanec
- Medzinárodná konferencia „výmena skúseností a osvedčených
postupov a účinky reformy v sociálnej práci“
1 zamestnanec
- Konferencia „Sexuálne prejavy a zneužívanie medzi deťmi v DeD“ 3 zamestnanci
- Konferencia „10 rokov budovania Mostov k rodine“
4 zamestnanci
- 15. ročník medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej
ochrane
1 zamestnanec
- Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov DeD
1 zamestnanec
- III. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z DeD
1 zamestnanec
- Druhá celoslovenská konferencia vychovávateľov DeD pod názvom
„Vychovávateľ pre dieťa a jeho rodinu“
4 zamestnanci

Zapájame rodiny
1. Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu: sanácia / NRS –NOS a PS / dospelosti – kam – k
biorodine/do Domu na pol ceste/DSS/ k partnerovi/iné
Vzhľadom k tomu, že náš detský domov prijal prvé deti v máji 2014 sa nám zatiaľ
nepodarilo úspešne vrátiť deti späť do rodiny. Jedno dieťa odišlo do náhradnej osobnej
starostlivosti, ktorá však po pár mesiacoch zlyhala. Tri deti sú nahlásené do NRS formou
pestúnskej starostlivosti. U ostatných detí sme v uplynulom roku pracovali na sanácii
rodiny.
S rodinami detí sú v priamom kontakte sociálny pracovník, psychológ a vychovávatelia. Na
prvé návštevy do rodín chodí sociálny pracovník a psychológ. Po zhodnotení situácie
v rodine a záujme zo strany rodičov sa snažíme o pravidelný kontakt s rodičmi –

vychovávatelia motivujú deti k písaniu listov a umožňujú deťom pravidelne telefonovať aj
so širšou rodinou. S deťmi chodia aj na výlety k rodine. Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o rodiny, ktoré sú v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, tak sa snažíme deti voziť
k rodičom, aby sme podporili a udržali vzájomné vzťahy. V spolupráci s úradmi práce po
prehodnotení podmienok umožňujeme deťom krátkodobé pobyty v rodine. Rodičov sa
snažíme pri návšteve v detskom domove zapojiť do diania. Pozývame ich v rámci ich
možností na spoločné podujatia (oslava výročia DeD, vianočná besiedka), ktoré organizuje
detský domov. Deti sú motivované k tomu, aby pre rodičov vyrábali darčeky, učili sa
vytvoriť príjemnú atmosféru pri návšteve rodičov. Detský domov sa aktívne zúčastňuje na
spoločných stretnutiach – prípadových konferenciách, kde sa snažíme rodičov motivovať
a spoločne hľadať možnosti zlepšenia situácie v rodine.
2. Výška FP 631 – na návštevy do rodiny
Výška finančných prostriedkov na položke 631 bola 0 €, z dôvodu blízkosti bydliska
navštevovaných rodín do 45 km, vykonávania ciest služobným autom a všetky služobné
cesty – návštevy rodín trvali do 5 hodín.

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
• web stránka DeD, ktorá informuje o živote a úspechoch našich detí, ktoré sa zapájajú do
rôznych projektov a súťaží
• stránka DeD na Facebooku, prezentácia DeD, hľadanie sponzorov, 2% daní
• zriadenie OZ pri Detskom domove Pastelka – podpora činnosti detského domova, pomoc
deťom, ktoré vyrastajú v DeD, podpora PR a náhradných rodín
• reportáž vo vysielaní regionálnej televízie TV LocAll z oslavy výročia DeD.
2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
• Vystúpenie detí v Domove dôchodcov v Lučenci ku Dňu matiek
• Tanečné vystúpenie našich dievčat s tanečným súborom Jánošík pri príležitosti
,,Palóckych dní“ v meste Fiľakovo, Dni obce Veľké Dravce
• Oslava 1. Výročia DeD - pripravili sme kultúrny program, malé darčeky, pohostenie.
Medzi hosťami boli primátor mesta Fiľakovo, primátorka mesta Lučenec, riaditelia
detských domovov, vychovávatelia z DeD Topoľčany, sponzori, Úsmev ako dar
• Účasť na MEDZINÁRODNOM dni rómskych detí vo Fiľakovských Kováčoch
• Hasiči v detskom domove – praktická ukážka práce hasičov a program, ktorý pre deti
pripravili
• Účasť na „Vianočnej burze šikovných rúk“ – predaj predmetov a darčekov, ktoré vyrobili
deti
• Oslava Helloween spojená so súťažami pre deti.
3. Projekty a sponzorstvo
Napriek našej krátkej histórii považujeme za úspech množstvo projektov, do ktorých sa naši
zamestnanci zapojili a v niektorých boli úspešní a získali tak v roku 2015 finančné
prostriedky na skvalitnenie života detí z viacerých zdrojov:

•
•
•
•
•
•

Nadácia Tesco Pontis na projekt „Domov“ a vytvorenie okrasnej predzáhradky – 1.400 €
Firma Johnson Controls projekt na nový altánok – 1.000 $
Nadácia SPP v rámci projektu prípravy na povolanie dieťaťa - 440 €
Nadácia Orange na vytvorenie zeleninovej a bylinkovej záhradky – 200 €
Nadácia Tesco - vecný dar v hodnote 100 € pre každú skupinu
Nadácia Orange – Daruj Vianoce: projekt Šťastné detské očká – 350 € (karaoke sada
a multifunkčný hrací stôl)
• Vianočný projekt 2015 Nadácie Volkswagen – projekt „Prírodné auto“ - finančná
hotovosť 1.000 € na zariadenie edukačnej miestnosti.
• sponzorský dar od súkromnej osoby vo výške 600 € na nákup elektroniky v internetovom
obchode
Sponzorsky sa nám podarilo od firmy Ekoltech z Fiľakova získať nábytok na vybavenie
a zariadenie domu vo Vidinej (postele, skrine, komody, boxy na hračky) v celkovej hodnote
3.231 € a do domu vo Fiľakove v hodnote 525 €.
4. Ocenenie a úspechy
Naše deti v spolupráci s vychovávateľmi sú veľmi aktívne a zapájajú sa do rôznych súťaží,
v ktorých v roku 2015 získali ocenenie a veľmi pekné umiestnenia:
• 1. miesto v okresnom kole v súťaži „Ochranárik očami detí“ a postup do celoslovenského
kola, v ktorom sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii – vecné dary pre deti
• 3. miesto vo Vianočnom projekte 2015 Nadácie Volkswagen „Prírodné auto“ získali deti
zo skupiny vo Fiľakove. Vytvorili model auta z prírodných materiálov, na jeho výrobu
použili lesné bobule, slnečnicu, mak, slamené kvety a šišky.

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy (počet detí, výška FP)
Všetky deti, ktoré sú toho času umiestnené v našom detskom domove, navštevujú špeciálne
základné školy a špeciálne učilištia.
Deti zo samostatnej skupiny vo Vidinej navštevujú Špeciálnu základnú školu v Lučenci, 1
chlapec navštevuje Odborné učilište internátne v Lučenci v odbore murár.
Deti zo samostatnej skupiny vo Fiľakove navštevujú Špeciálnu základnú školu internátnu vo
Fiľakove, 1 chlapec navštevuje Špeciálnu základnú školu internátnu v Liptovskom Jáne a 1
chlapec Spojenú školu internátnu v Tornali, odbor záhradníctvo.

Názov školy
ŠZŠI Fiľakovo
ŠZŠ Lučenec
Špeciálna základná škola Liptovský Ján
Odborné učilište internátne Lučenec
Spojená škola internátna v Tornali

Počet detí
8
7
1
1
1

2. Záujmová činnosť (počet detí, výška FP)
Deti podporujeme v aktívnom trávení a využívaní voľného času. Navštevujú záujmové
krúžky, a to v rámci školy aj mimo nej. Deti prejavili záujem v škole o tanečný a počítačový
krúžok, mimo školy sa niekoľko detí venuje futbalu. Dievčatá vo Fiľakove sa zúčastňovali
tanečného krúžku organizovaného folklórnym súborom Jánošík.
V rámci detského domova sa pravidelne venujeme tvorivej činnosti, pracujeme s technikami
ako quilling, servítková technika, učíme dievčatá zručnosti na šijacom stroji a pod. Rovnako
sa venujeme športovým aktivitám, deti radi hrajú futbal, skáču na trampolíne, chodíme na
vychádzky do prírody.
3. Počet detí navštevujúcich rodinu, výška FP na stravné v rodine
Naším prvoradým cieľom je, aby deti nestratili kontakt so svojou biologickou rodinou
a s blízkymi vzťahovými osobami z ich pôvodného prostredia. Nie všetky deti môžu
navštevovať svoje rodiny. V roku 2015 sme mali umiestnených 20 detí, ktoré pochádzajú zo
6 rodín.
Na krátkodobých pobytoch v rodine bolo 12 detí, vydalo sa 64 príspevkov na stravu
v celkovej hodnote 459,15 €.
Rodina
č.
1
2
3
4
5
6

Počet detí v Situácia rodičov
DeD
3
v r. 2015 rodičia v ÚVTOS
matka bezdomovkyňa, otec nejaví záujem, nemá vyhovujúce
3
podmienky
2
matka bez trvalého bývania, otec v ÚVTOS
2
rodičia žijú v unimobunke na pozemku starej matky
3
deti sú siroty, navštevujú bývalú pani učiteľku
7
rodičia prišli o bývanie

4. Letné tábory (počet detí, výška FP)
Počas leta sme sa snažili zabezpečiť deťom rekreáciu a využiť všetky možnosti na to, aby
mohli deti v priebehu prázdnin zažiť množstvo nových zážitkov a spoznať nových
kamarátov. Deti z obidvoch samostatných skupín sa zúčastnili letného tábora Minibodka
v Šali. Využili sme aj ponuky na bezplatné tábory organizované spoločnosťou Healthytime
a MV SR. Počas zimných prázdnin boli deti na týždňovom pobyte v tábore organizovanom
Očkolandiou.
Druh pobytu
letný tábor Minibodka Šaľa
letný tábor Healthytime
letný tábor MV SR Krupina
letný tábor Úsmev ako dar
víkendový pobyt Cesta muža
zimný tábor Očkolandia

Počet detí
19
4
6
2
2
18

FP
3 528 €
zadarmo
zadarmo
140 €
96 €
2 217,60 €.

5. Pohľadávky k 31.12. 2015 /počet rodičov
V detskom domove boli v roku 2015 umiestnené deti zo 6 rodín. Detský domov eviduje
pohľadávky za poskytovanú starostlivosť voči 10 rodičom k 31.12.2015 v celkovej výške
9 448,99 €, z toho sú pohľadávky za rok 2014 v čiastke 2 935,51 €. Rodičia boli a sú
vyzývaní na zaplatenie svojho dlhu.

Meno a priezvisko rodiča Dlžná čiastka v €
Mária Berkiová

1 420,02

Štefan Buša

976,68

Igor Berta

814,32

Ľubica Bertová

976,68

Oľga Samková

1 491,12

Eduard Oláh

1 609,77

Mária Balogová

749,64

Florián Balog

759,64

Ivana Lorková

325,56

Stanislav Berky

325,56

S p o l u:

9 448,99

Plány na rok 2016
Po našich začiatočných prvých krokoch a zastabilizovaní detí a kolektívu máme mnoho ďalších
plánov do nasledujúcich rokov:
• pravidelným školením a vzdelávaním v oblasti práce s rodinou zabezpečiť rozvoj
zamestnancov
• zapájať rodiny k spolupráci a vťahovať ich do diania v DeD, s cieľom čo najkratšej doby
pobytu dieťaťa v DeD
• zintenzívniť prácu s rodinou – zvýšiť počet osobných stretnutí detí s rodičmi
• napĺňať individuálne potreby detí a zabezpečiť pre nich bezpečný vzťah so vzťahovou
osobou mimo DeD
• nadviazať spoluprácu s ďalšími subjektmi, ktoré sa venujú práci s rodinou.

Záver
Máme za sebou síce krátku históriu, ale množstvo individuálnej a kolektívnej práce, ktorej
výsledkom je:
•
•

stabilný kolektív zamestnancov,
deti, ktoré prišli zo zanedbaného prostredia, kde neexistovali žiadne pravidlá, nefungovali
vzťahy a na dennom poriadku bol alkohol, omamné látky a bitky - tieto deti pochopili
a prijali pravidlá správania sa, naučili sa základným hygienickým návykom

•
•
•
•
•
•
•

a samoobslužným činnostiam, osvojili si denný režim a dokážu do určitej miery pracovať
so svojím hnevom a agresivitou,
deti, ktoré sú už schopné niečo vytvoriť vlastnou tvorivosťou, reprezentovať náš DeD či už
nejakým vystúpením pred verejnosťou, alebo len tým, ako sa správajú mimo neho,
rodiny, ktoré nám dôverujú a sú ochotné podľa miery ich schopností s nami spolupracovať
a pracovať na sanácii rodinného prostredia,
prijatie detí a detského domova do komunity obyvateľov obce/mesta a susedov aj napriek
počiatočnému odporu,
dobré meno nášho detského domova v regióne,
veľmi dobrá spolupráca so školami a škôlkami, ktoré naše deti navštevujú, vzájomná
komunikácia pri riešení vzniknutých problémov,
vzájomná informovanosť s lekármi o zdravotnom stave našich detí,
výrazný posun v psychomotorickom vývine detí umiestnených do rodiny profesionálneho
rodiča, vysadenie psychofarmák, návštevy logopéda.

