Detský domov Pastelka, Pivovarská 25, 985 59 Vidiná

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Výročná správa vypracovaná dňa:

30.4.2018

Schválil:

Ing. Marcela Sabóová – riaditeľka

Vypracovali:

Ing. Renáta Cibulová – ekonóm
Mgr. Renáta Kubincová – sociálny pracovník

Identifikácia organizácie:
Názov DeD:
Adresa:
Kapacita:
Priestorové usporiadanie :

Počet skupín a zloženie:
Meno riaditeľa:
Kontakt :

Detský domov Pastelka
Pivovarská 25, 985 59 Vidiná
20 detí
1. samostatná skupina - RD Vidiná, Pivovarská 25
2. samostatná skupina - RD Fiľakovo, Ružová 40
kancelárske priestory v prenájme (Železničná 26, Lučenec)
2 samostatné skupiny, 1 profesionálny rodič
Ing. Marcela Sabóová
riaditel.vidina@ded.gov.sk; 0915 493 550

Poslanie a strednodobý výhľad
Poslaním zariadenie na výkon opatrení SPODaSK je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa
v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem
tak, aby bola naplnená stratégia organizácie.

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,

 Rozvíjame vlastných zamestnancov
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov:
Popis
plán.počet miest
skutočný počet zamestnancov
v tom
zamestnanci:
s úplnym stredoškolským vzdelaním
s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa
ostatní (základné vzdelanie, SOU...)

Počet k
31.12.2017
20
20

12
4
4
0
0

Vzdelávanie zamestnancov externé:
funkcia
zamestnanca

názov vzdelávania
Rozvoj manažérskych schopností

riaditeľ

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Mosty v sociálnoprávnej ochrane medzinárodná konferencia
Efektívna komunikácia s adolescentami,
mladí dospelí a osamostatnenie sa

sociálny
pracovník

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Mosty k rodine
Školenie prvej pomoci

psychológ

Efektívna komunikácia s adolescentami,
mladí dospelí a osamostatnenie sa
Agresia a agresivita v predškolskom a
mladom školskom veku
Neurofiziologické príčiny zlyhávania detí so
ŠVVP
Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Efektívna správa registratúry

ekonomický
úsek

SOFTIP HR PLUS-Abeceda PAM3
Cestovné náhrady
Novela VO v podmienkach DeD

Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladí
dospelí a osamostatnenie sa
Agresia a agresivita v predškolskom a
mladom školskom veku
Metodické stretnutia - odovzdávanie
vychovávatelia získaných informácií z krajských stretnutí s
metodikom výchovy
a pomocní
vychovávatelia PC zručnosti - Word, Power Point, Excel

Úsmev ako dar
Ústredie PSVR,
Úsmev ako dar
Úsmev ako dar,
ÚPSVR
SČK Lučenec
Úsmev ako dar
Portál Slovakia,
PHDr. Jan Svoboda
Detský domov
Maurícius
Úsmev ako dar
Asociácia správcov
registratúr
Softip
Poradca
podnikateľa
Ústredie PSVR
Úsmeva ako dar
Portál Slovakia,
PHDr. Jan Svoboda
Ústredie PSVR,
Fórum RaZ DeD

Školenie prvej pomoci

Mgr. Tomáš Acél
Ústredie PSVR,
Úsmev ako dar
Úsmev ako dar,
ÚPSVR
SČK Lučenec

Školenie prvej pomoci

SČK Lučenec

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Mosty k rodine

profesionálny
rodič

organizátor
vzdelávania
PhDr. Lorenc
Ústredie PSVR,
Úsmev ako dar
Ústredie PSVR,
Úsmev ako dar

Kontinuálne vzdelávanie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných
zamestnancoch v roku 2017:
- do plánu kontinuálneho vzdelávania nebol zaradený žiadny zamestnanec.
Celková suma finančných prostriedkov vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov v roku
2017 bola 1.677,80 Eur.

Supervízia za rok 2017
Skupinovú supervíziu realizovala na SVS vo Vidinej a Fiľakove PaedDr. Jana Izraelová.
Sociálny pracovník absolvoval skupinovú supervíziu s PhDr. Ladislav Vaska v DeD
Rimavská Sobota, kde ju organizovali pre všetky spádové DeD, ktoré prijali ponuku.
Skupinovú supervíziu pre riaditeľku spolu s ostatnými riaditeľmi DeD BB kraja realizovala
Mgr. Zuzana Zimová.
Individuálnu supervíziu s profesionálnym rodičom realizovala PaedDr. Jana Izraelová.
Psychológ absolvoval individuálnu supervíziu s Mgr. Katarína Ontková v Košiciach
a riaditeľka DeD s Mgr. Pavlom Zámečníkom v Nitre
Rozdelenie a frekvencia uskutočnenej supervízie v roku 2017:
Typ supervízie
Individuálna

Funkcia zaradenie
Psychológ

3

2 x 1,5 hod

Riaditeľ
Profesionálny
rodič

6

2 x 3 hod

2

1 x 2 hod

Spolu počet hodín
individuálnej:

skupinová

Spolu počet hodín
skupinovej:

Počet
hodín frekvencia

11
Sociálny
pracovník
SHS Fiľakovo

3
6

SHS Vidiná

6

2 x 3 hod
2 x 3 hod

Riaditeľ

3

1 x 3 hod

18

obdobie roka 2017
1.Q

2.Q
1,5 hod

3.Q

4.Q
1,5 hod
6 hod
2 hod

1,5 hod

9,5 hod

3 hod
3 hod
3 hod

3 hod
3 hod

3 hod
12 hod

6 hod

Celková suma finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2017 na supervíziu zamestnancov
bola vo výške je 793,20 Eur.

 Zapájame rodiny
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
V roku 2017 sme u 9 detí pracovali na sanácii rodiny. Z toho sa nám podarilo v minulom roku vrátiť
späť do biologickej rodiny tri deti a u ďalších dvoch detí sa návrat do pôvodnej rodiny nedaril kvôli
prieťahom na súdoch. Tri deti sú nahlásené do NRS formou pestúnskej starostlivosti. Dvaja

mladí dospelí (MD) dosiahli v r. 2017 plnoletosť. Jedna MD požiadala detský domov

o možnosť zotrvania v detskom domove do doby ukončenia vzdelania na Dohodu
o podmienkach pobytu v DeD po dovŕšení 18 roku dieťaťa. Druhý MD požiadal o príspevok
na osamostatnenie sa a vrátil sa do pôvodnej biologickej rodiny.
V roku 2017 sme prijali do DeD 4 deti, z toho jedno na ústavnú starostlivosť a tri na neodkladné

opatrenie. Dve deti boli umiestnené na dohodu do reedukačného centra. S rodinami detí a
príbuznými sme udržiavali kontakty a podporovali ich návštevy a stretávanie. Podporovali
sme aj kontakty so vzťahovými osobami detí mimo detského domova.
S rodinami detí pracoval sociálny pracovník, psychológ a spoločne s vychovávateľmi sa aktívne
zúčastňovali na prípadových konferenciách. Ich cieľom bolo hľadať spoločne s rodinou riešenia na to,
aby sa deti mohli vrátiť späť do rodiny. Maloleté deti pochádzali zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Rodičia nemali finančné prostriedky na to, aby navštevovali svoje deti v domove. Väčšina
iniciatívy vychádzala zo strany detského domova. Deti sme motivovali k písaniu listov rodine, mali
možnosť telefonicky kontaktovať príbuzných a známych. Prizývali sme rodičov, aby sa zúčastňovali
na riešení problémov, podporovali sme ich, aby vytvorili vhodné podmienky na to, aby mohli deti
tráviť čas s rodičmi aj mimo detského domova. V spolupráci s úradmi práce a prešetrení pomerov
v rodine sme umožnili deťom krátkodobé pobyty. Následne sme rodičov usmerňovali pri zvládaní
problémov pri výchove. S deťmi sme chodili na návštevy rodín, ktoré sme spájali s malými výletmi po
okolí. Rodiny sme prizývali na spoločné akcie organizované v detskom domove.

 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
 OZ pri Detskom domove Pastelka – podpora činnosti detského domova, pomoc deťom,
ktoré vyrastajú v DeD, podpora PR a náhradných rodín
 zverejnenie článku vo vydaní regionálnych novín Fiľakovské zvesti (Fuleki Hírlap)
o návšteve členov Maďarskej kresťansko-demokratickej aliancie v našom detskom
domove, spojenej s vystúpením detí v krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili
a nacvičili deti zo skupiny vo Fiľakove.

2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Február
- futbalový zápas DeD Pastelka s DeD Hnúšťa, ktorý sme organizovali a konal sa v Lučenci
- koncert Kalimba, Digeridoo, Bongo – hra na hudobný nástroj, zoznámenie sa s nástrojmi,
koncert pre deti vo Vidinej – OZ Panda
Marec
-

prázdninový karneval v DeD
beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR vo Fiľakove
návšteva filmového predstavenia - 3D kino Lučenec
gala večer MINI BODKA v Šali

Apríl
-

Oblievačka - Veľká noc v DeD Pastelka
Mesiac Zeme - kresba na asfalt, zbieranie smetí v okolí DeD
Máj

-

Najmilší koncert roka vo Zvolene - vystúpenie - spoločenské tance
Jún

-

Deň detí – návšteva farmy Rátka - pešia turistika, jazda na koni, športové hry
návšteva kultúrneho predstavenia v ZŠ vo Fiľakove
Júl

-

Letný tábor – Minibodka Šaľa
Banská Bystrica – návšteva múzea SNP
Rapovce – kúpalisko
Obručná – prázdninový pobyt detí na chate
Šomoška – návšteva hradu, grilovačka, športové hry
Modrý Kameň – návšteva hradu
Tomášovce – rybník, grilovačka
Ružiná – kúpanie
Soví hrad
Dolná Strehová – letný pobyt na termálnom kúpalistku
Račkova dolina - tábor

August
-

Hajnačka - hrad
Palócke dni vo Fiľakove - sledovanie kultúrneho programu a vystúpení folklórnych skupín
3D kino v Lučenci
Kremnické Bane – pobyt detí v ozdravovni
Hvezdáreň Rimavská Sobota – návšteva, exkurzia
Zarrin dvor – návšteva farmy
Október

- Halloween párty - spoločná akcia DeD vo Vidinej
November
-

výroba a príprava ozdôb na Vianočné trhy

December
-

účasť našich detí na Vianočnom benefičnom koncerte v Bratislave ,,Úsmev ako dar“
Vianočné trhy v Lučenci – predaj našich výrobkov
Vianočné trhy vo Fiľakove – predaj našich výrobkov
SSE Žilina – Vianočná burza

- Zimný tábor MINI BODKA v Šali

3. Projekty a sponzorstvo
- Vianočná burza pre zamestnancov SSE v Žiline – sponzorský dar z dražby vianočných
ozdôb a výrobkov pre DeD Pastelka 2.735 Eur
- Nadácia Pontis - 11 kusov tabletov Samsung
- Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a ods. 9 zákona č.
5/2004 Z.z. v rámci NP Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných AOTP 393,96 EUR všeobecný materiál + 15,57 EUR poistné
4. Ocenenie a úspechy
- projekt Nadácie Volkswagen - auto budúcnosti – umiestnenie medzi 10 najlepších
- Športové hry v R. Sobote - 1. miesto v behu na 300 m a postup do finále, ktoré sa konalo
v Čilistove

 Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy (počet detí, výška FP)
Deti, ktoré boli v roku 2017
nasledovné školy:

umiestnené v našom detskom domove navštevovali

Názov školy
Počet detí
ŠZŠI Fiľakovo
ŠZŠ Lučenec
Špeciálna základná škola Liptovský Ján
Odborné učilište internátne Lučenec
Stredná odborná škola hotelových
služieb a dopravy v Lučenci
Odborné učilište internátne Želovce
Základná škola s materskou školou
Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom
maďarským
Základná školu vo Fiľakove
Špeciálna materská škôlka v Lučenci
Materská škôlka v Podkriváni

4
5
1
1
1
2
1
1
1
2

2. 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 2017 sme mali umiestnených 24 detí, ktoré pochádzajú
zo 9 rodín.
Na krátkodobých pobytoch v rodine bolo 14 detí, vydalo sa 107 príspevkov na stravu
v celkovej hodnote 1919,23 €.

Rodina
č.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Počet detí v Situácia rodičov
DeD
3
deti sú polosiroty, bola zrušená ústavná starostlivosť
matka bezdomovkyňa, otec nejaví záujem, nemá vyhovujúce
3
podmienky
matka bez trvalého bývania bola vo vyšetrovacej väzbe, otec
2
v ÚVTOS
2
rodičia si upravili podmienky, práca na sanácii
1
polosirota, otec bezdomovec
3
deti sú siroty, navštevujú príbuzných
rodičia prišli o bývanie, matka porodila ďalšie dve deti, nad
7
ktorými je stanovený dohľad a hrozí umiestnenie do detského
domova
nezáujem rodičov, zrušená pestúnska starostlivosť stará
1
matka nezvládala výchovu
2
otec v ÚVTOS, pracuje sa na návrate mal. detí k matke

3. Letný a zimný tábor (počet detí, výška FP)
Počas leta sme zabezpečili deťom rekreáciu a snažili sme sa využiť všetky možnosti
a dostupné prostriedky na to, aby mohli deti v priebehu prázdnin zažiť množstvo nových
zážitkov a spoznať nových kamarátov. Deti z obidvoch samostatných skupín sa zúčastnili
letného aj zimného tábora.
Druh pobytu
letný tábor Minibodka Šaľa
zimný tábor Minibodka Šaľa
Tábor Tále – Úsmev ako dar
Dedlandia -Račkova dolina

Počet detí
12
15
4
1

FP v Eur
2.184,1.560,300,173,-

4. Pohľadávky k 31.12. 2017 /počet rodičov
V detskom domove boli v roku 2017 umiestnené deti zo 9 rodín. Detský domov eviduje
pohľadávky za poskytovanú starostlivosť voči 14 rodičom k 31.12.2017 v celkovej výške
26194,15 Eur, z toho sú pohľadávky za predchádzajúce obdobie (r. 2014, 2015, 2016)
v čiastke 16.990,10 Eur. Rodičia boli a sú vyzývaní na zaplatenie svojho dlhu.

