Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra
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ZA ROK 2016

Obsah:
1. Základné údaje
2. Stratégia
2.1 Rozvíjanie vlastných zamestnancov
2.2 Zapájanie rodiny
2.3 Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti
2.4 Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa

1. Základné údaje
Názov DeD:

Detský domov

Adresa:

Dlhá 179, 949 01 Nitra

Počet zamestnancov:

69

Počet detí:

74

Priestorové usporiadanie:

kmeňová budova

Počet skupín a zloženie:

2 SS, 2 ŠSS, PR

Meno riaditeľa:

Ing. Viera Podhorová

Kontakt:

0915 570 813

E-mail:

riaditel.nitra@ded.gov.sk

2. Stratégia
Zámerom DeD je
•

rozvíjať vlastných zamestnancov,

•

zapájať rodiny,

•

prizývať k spolupráci odbornú verejnosť,

•

vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť.

2.1 Rozvíjanie vlastných zamestnancov

Počet zamestnancov

69

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania

40

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania

6

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu supervízie

63

Výška finančných prostriedkov čerpaných na vzdelávanie

2357,12 EUR

Výška finančných prostriedkov čerpaných na supervíziu

2 524,25 EUR

Plán vzdelávania - aktivity:
Aktualizačné vzdelávanie
„Rozvíjanie emociálnej inteligencie a komunikačných zručností“ (1 vychovávateľ)
Metodicko-pedagogické centrum v Nitre
Cieľ: prehlbovanie, rozširovanie, zdokonaľovanie a udržanie profesijných kompetencií
potrebných na výkon pedag. činnosti
„ Nenásilná komunikácia pre pedagogických a odborných zamestnancov- základy“
( 1 psychológ, vedúca úseku starostlivosti o deti ) – akreditovaný program
Metodické centrum Bratislava, Pluhová 25
Cieľ: získanie komunikačných zručností v kontakte s deťmi a dospelými v DeD
„Vizuálne čítanie „ – ( 1 špeciálny pedagóg)
SŠ Mudroňova – Kollárova 4 Nitra
Cieľ: nácvik čítania pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
Funkčné inovačné vzdelávanie
„Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich vychovávateľov (1 vedúci vychovávateľ)
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave
Cieľ: obnovenie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacej
činnosti
„Scitlivovací tréning na tému násilie páchané na ženách a deťoch“
( vedúca CPPR, 1 soc.prac.)
Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie Bratislava
Cieľ: získanie kompetencií a zručností v kontaktoch so ženami a deťmi zažívajúcimi násilie ,
krízová podpora, dopad násilia, formy a vzorce násilia, identifikácia násilia,
multiinštitucionálna spolupráca
„ Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa“
( 1 psychológ)
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Cieľ: workshop pre odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zanedbávanými,
zneužívanými a týranými deťmi
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – špeciálnopedagogická spôsobilosť
Vzdelávanie začali v roku 2015 traja vychovávatelia, ukončia ho v roku 2017
UK Bratislava
Rozširujúce vzdelávanie
„ Sand Play Therapy“ – (2 psychológovia)
Prievidza
Cieľ: vzdelávacia aktivitu zameraná na rozšírenie profesijných zručností na terapiu hrou
využívanú v terapeutickej práci s deťmi v DeD
„ Využitie KB metód“ – ( 1 špeciálny pedagóg)
Bratislava
Cieľ: práca s deťmi s diag. ADHD
„ Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby „ ( 1 psychológ)

Martin
Cieľ: prehlbovanie odborných kompetencií pre prácu s deťmi s narušenou vzťahovou
väzbou
Odborné vzdelávanie
„ Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou“ – (1 personálna
pracovníčka a mzdová účtovníčka )
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Cieľ: získanie rozširujúcich zručností pre elektronickú komunikáciu so SP
„ Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu
osobných
údajov SR „ (vedúca úseku CPPR)
Hotel Saffron, Bratislava
Cieľ: aplikácia novelizovaných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov
„ Správa majetku a štátu v praxi v r. 2016“ ( vedúca EPÚ)
Bratislava
Cieľ: zavedenie centrálnej evidencie majetku
„ Skončenie pracovného pomeru so zamestnancami bez súdnych sporov“ ( vedúca EPÚ)
Bratislava
Cieľ: rozšírenie zručností pre aplikáciu legislatívy pri častých zmenách organizačnej
štruktúry
z dôvodu nadbytočnosti
„ Mzdová účtovníčka na začiatku IV. Q roku 2016“ ( 1 personálna pracovníčka a mzdová
účtovníčka)
Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Cieľ: aktuálne informácie o zrážkach zo mzdy zamestnanca, zdravotnom a sociálnom
poistení a minimálnej mzde na r. 2017
„ Správa registratúry , archív organizácie, registratúrny plán a poriadok“ ( vedúca EPÚ)
Cieľ: aktuálne informácie k odbornej správe dokumentov
„ SOFTIP HR PLUS“ – mierne pokročilý ( 1 personálna pracovníčka a mzdová účtovníčka)
Bratislava, Galvaniho 7/D
Cieľ: rozšírenie znalostí s používaním informačného systému SOFTIP HR Plus
„ Psychické a behaviorálne poruchy detí spojené so sexuálnym vývinom „
( profesionálny rodič, soc. prac. )
Detský domov Svetluška, Banská Bystrica
Cieľ: prevencia a pomoc pri zvládaní problémových situácií vo výchovnom procese
„ Správa registratúry a vyraďovanie záznamov a spisov“
( hospodárka)
Agroinštitút Nitra
Cieľ: aktuálne informácie pri archivácii
„ Vzťahové väzby a ich vplyv na správanie sa detí v PR po určitom čase“
DeD Nitra – lektor: Mgr. Zimová

( 16 profesionálnych rodičov)
„ Filiálna terapia (CPRT)
DeD Nitra – Mgr. Pešková – 8 stretnutí
( 2 profesionálni rodičia)
„ Výberové konania formou Assesment centra“
DeD Nitra – PhDr. Pavol Lorenc
( vedúca CPPR, vedúca úseku starostlivosti o deti, 3 psychológovia, riaditeľ)
Plán kontinuálneho vzdelávania - aktivity:
Adaptačné vzdelávanie
Dvaja vychovávatelia ukončili vzdelávanie v roku 2016, jeden vychovávateľ v r. 2016
vzdelávanie začal a ukončí ho v roku 2017
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
Traja vychovávatelia pokračujú v štúdiu, ktoré začali v roku 2015 a ukončia ho v roku 2017
Plán supervízie:
Počet hodín individuálnej supervízie

33

Počet hodín skupinovej supervízie

45

Od apríla 2016 v každom mesiaci (okrem letných prázdnin) boli vypísané termíny
skupinových supervízií pre PR, vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, sestry
a opatrovateľov (tieto skupiny boli zmiešané). Na skupinové supervízie sa zamestnanci
nahlasovali samostatne podľa zverejnených termínov, pričom každému zamestnancovi bolo
doporučené dodržať stanovený počet skupinových supervízií.
Zamestnanci SS, SŠS a PR absolvovali v priebehu mesiacov apríl-november 2016 6
skupinových supervízií. V mesiaci december 2016 bol uskutočnený jeden termín skupinovej
supervízie pre tých zamestnancov, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať
niektorú zo skupinových supervízií v priebehu roka 2016 (ochorenie, plánované vyšetrenie,
dovolenka)
Odborní zamestnanci a sociálni pracovníci absolvovali 3 individuálne supervízie za rok.
Supervíziu v DeD zabezpečovali dve externé supervízorky.
Účasť na konferenciách, regionálnych a celoslovenských stretnutiach:
1.
Konferencia Mosty k rodine 2016
Špecifiká práce s marginalizovanými rodinami
Mestský úrad Nitra
(2 sociálni pracovníci)

2.
Celoslovenské stretnutie sestier z detských domovov
11/2016 Tatranské Zruby
(Riaditeľ, sestry)
3.
Konferencia
Spoluprácou v prospech detí
9/2016 Liptovský Mikuláš
(Vychovávateľka, 2 soc.prac., psychológ)
4.
Workshop
Muzikoterapia v praxi
10/2016 Modra
(Vychovávateľka)
5.
Celoslovenské stretnutie vychovávateľov z detských domovov
11/2016 Liptovský Mikuláš
(Vychovávateľ)
6.
Metodické stretnutie profesionálnych rodičov a koordinátorov CPPR – Profesionálna rodina
v procese medzištátneho osvojenia
DeD Bratislava, Učiteľská 42
( vedúca úseku CPPR, riaditeľ, 2 PR)
7.
Pracovné stretnutie soc. prac. Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja – Novela Zákona č.
36/2005 a Zákona č. 305/2005
Trenčín – Zlatovce, Na Dolinách 27
( 4 soc. prac, vedúca úseku CPPR )
8.
Celoslovenské stretnutie koordinátorov CPPR
Hriňová
( vedúca úseku CPPR)

2.2 Zapájanie rodiny

a) Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácie / NRS –NOS a PS / dospelosti – kam –
k biorodine / do Domu na pol ceste / DSS / k partnerovi / iné
K 31.12.2016 bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti 13 deťom.
Z dôvodu návratu do prirodzeného rodinného prostredia – 5 detí
•

5 súrodenci boli zverení do osobnej starostlivosti biologických rodičov. Úlohy
v sanačnom procese boli schválené a dohodnuté s biologickou rodinou na prípadovej
konferencii. Do sanačného procesu bol okrem detského domova zapojený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec.

Z dôvodu pestúnskej starostlivosti – 3 deti
•

3 deti vo veku do jedného roku

Z dôvodu predosvojiteľskej starostlivosti – 4 deti
•

4 deti vo veku do jedného roku

Z dôvodu premiestnenia do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu
•

1 chlapec vo veku 15 rokov súdnym rozhodnutím premiestnený do reedukačného
zariadenia

b) Výška finančných prostriedkov na RP 631 – na návštevy do rodiny
Pracovné cesty - návštevy do rodiny boli uskutočňované zamestnancami CPPR služobnými
motorovými vozidlami.
Cestovné náhrady celkom v sume 0,- EUR.

2.3 Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti
a) Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou
verejnosťou...)
-Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v DeD – Tatranské zruby – odborný príspevok
zamestnankyne DeD Nitra
-zmluvná spolupráca detského domova s dobrovoľníkmi z OZ Buddy
-stretnutie detí z detského domova s Prezidentom SR
-podujatie detí s reprezentačným hádzanárskym tímom SR
- stretnutie deti so zástupcami Hokejového klubu Nitra – aktuálnymi majstrami SR
b) Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti
- úzka spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave mladých
dospelých na proces osamostatňovania sa odchovancov z detských domovov a odborníkmi

v práci s mladými dospelými,
- spolupráca s preventistom Mestskej polície v Nitre v oblasti prevencie šikanovania
a trestnoprávnej zodpovednosti maloletých detí
- spolupráca s odborným lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia v oblasti
plánovaného rodičovstva, prevencii promiskuity a intímnej hygieny mladistvých dievčat
-canisterapia – pravidelná spolupráca s OZ Doggie s terapeutickým pôsobením psov na deti
c) Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Fašiangový karneval - február 2016
podujatie detského domova s množstvom veselých masiek, fašiangovými zvykmi, koledami,
šiškami a skvelou tanečnou zábavou
Jarný tábor 2016 – Radava – marec 2016
deti prekonávajú jarnú únavu dobitím energie v jarnom tábore plnom dobrodružstiev
a výletov do prírody
Pripomeňme si MDŽ- marec 2016
akcia chlapcov detského domova pripravená pre ženy a dievčatá v DeD s pripraveným
tanečným a speváckym programom, poéziou , občerstvením a odovzdaním vlastnoručne
vyrobených kvetov
Šašo – Jašo v DeD – apríl 2016
neočakávaná návšteva šaša na špecializovaných samostatných skupinách s prekvapeniami
v podobe zábavy, hier a šantenia
Akcia malých a veľkých k MDD – jún 2016
veľké zábavné podujatie detí, zamestnancov, rodičov, širšej rodiny a profesionálnych rodičov
pri príležitosti MDD a blížiaceho sa ukončenia školského roka s množstvom atrakcií (
skákajúci hrad, mobilná profesionálna výroba cukrovej vaty, súťažné disciplíny pre deti aj
dospelých, programové vystúpenia detí, stretnutie s nitrianskymi hokejovými majstrami r.
2016)
Prevencia šikanovania a trestnoprávna zodpovednosť mal. – preventista MsP Nitra –jún 2016
odborná prednáška a aktivita preventistu mestskej polície s deťmi
Letný tábor Vavrišovo – júl 2016
prázdninové dvojtýždňové dobrodružstvo v lone prírody kombinované s ubytovaním
v stanovom tábore a na chate, pri brehu rieky s množstvom lesov, adrenalínu a športu
Ozdravovňa Kremnické Bane – august 2016
relax detí spojený s ozdravovacím pobytom pre alergikov na posilnenie imunity v prostredí
kremnických hôr s kúpaním, zberom hríbov a túrami v okolitej nádhernej prírode
Oslavujeme meniny a narodeniny v DeD
prezentácia osláv významných životných udalostí detí v DeD
Jesenné tvorivé dielne – október 2016
Kreatívne jesenné stretnutie s deťmi v tvorivých dielňach s výrobou šperkovníc servítkovou
technikou, 3D obrazov ( maľujeme s farbami, lepidlom a soľou), náramkov zo šípok,
postavičiek z gaštanov, vianočných vencov a girlánd, vyrezávanie heloweenskych tekvíc
a svietnikov. Na záver si deti vypustili do sveta lampióny šťastia so svojimi tajnými
želaniami.
Prehliadka autobusu FC Barcelona – október 2016
Splnenie fanúšikovského sna chlapcom zo špecializovanej samostatnej skupiny

Stretnutie s hádzanárskym reprezentačným tímom –november 2016
Aj v sychravom počasí športujeme na vysokej profesionálnej úrovni na spoločnom tréningu
s reprezentačným hádzanárskym družstvom žien SR
Plánované rodičovstvo – stretnutie s gynekológom – november 2016
Poznám odpovede na najintímnejšie otázky môjho veku ? Prečo je dôležitá prevencia
promiskuity? Plánované rodičovstvo. Intímna hygiena.
Mikuláš – december 2016
Aj nás prekvapili návštevou v DeD Mikuláš, Čert a Anjel, ale ako vždy – nenechali sme sa
zaskočiť a prezentovali sme sa bohatým spontánnym programom detí
Návšteva detí u Prezidenta SR – december 2016
Aj u p. prezidenta nechal Mikuláš balíčky a mali sme česť v slávnostnej atmosfére si ich
prevziať priamo u p. prezidenta
Zimný tábor Počúvadlo – december 2016
po množstve dobrôt, rozprávok a leňošení počas vianočných sviatkov sme zažili kopec srandy
pri guľovačkách, sánkovačkách, diskotékach a oslave Silvestra na zimnom pobyte v
Počúvadle
Podujatia:
Návšteva Mini Zoo Lužianky
Výstava “Superhrdinovia Marvel“, „Pieskové sochy“
Výstava zvierat na Agrokomplexe
Návštevy kúpaliska počas letných prázdnin
Výlety na Nitriansky hrad
Účasť na divadelných vystúpeniach pre deti v Starom divadle
Výlety v botanickej záhrade
Návšteva cirkusového predstavenia v Nitre

d) Projekty a sponzorstvo
Darcovia:
INCAR s.r.o. Nitra – vecný dar (televízor)
CK TIP TRAVEL a.s. Piešťany – finančný dar
OSMI s.r.o. Nitra – finančný dar
JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava – finančný dar
KATTIVA TRENDS s.r.o. Bratislava
Fyzické osoby
SPOLU: 7 300,- EUR
Čerpanie: Finančné dary boli použité na zabezpečenie táborov pre deti, zabezpečenie
prepravy autobusom, zabezpečenie občerstvenia na športové podujatie, nákup traktorovej
kosačky a hydraulického sprchovacieho lôžka
SPOLU: 6 884,- EUR
e) Ocenenie a úspechy
Maloleté dieťa umiestené v PR
- reprezentačná činnosť v aerobiku v rámci SR/ČR

- pódiové umiestnenia na všetkých doterajších tuzemských aj zahraničných podujatiach

2.4 Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť
dieťaťa
a) Školy - počet detí k 31.12.2016
Materské školy – 6 (Nitra, Branč, Topoľčianky, Šahy,)
Základná špeciálna škola – 9 (Nové Zámky, Trnava, Nitra)
Základné školy – 24 (Nitra, Bučany, Topoľčianky, Nové Zámky, Mojmírovce)
Liečebno – výchovné sanatórium pri ZŠ – 1 ( Čakany )
ŠZŠI – 14 (Nitra, Levice )
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – Materská škola 2 (Nové Zámky)
Stredné odborné školy internátne - 3 ( Nové Zámky, Levice)
b) Záujmová činnosť
V profesionálnych rodinách navštevuje záujmovú činnosť celkom 20 detí, v samostatných
skupinách v DeD 6 detí.
1 dieťa s ŤZP navštevovalo ZUŠ.
c) Počet detí navštevujúcich rodinu
V roku 2016 navštevovalo rodinu celkom 26 detí.
Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo DeD z dôvodu návštevy u rodiča alebo
FO blízkej dieťaťu vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 7) zákona č.
305/2005 Z.z. bol vyplatený v celkovej sume 2 206,04 EUR
Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo DeD z dôvodu návštevy u rodičov a FO
blízkych vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 7) zákona č. 305/2005 Z.z.
bol vyplatený v 64 prípadoch ( 26 detí) celkovej sume 2 206,04 EUR
d) Letné tábory
V roku 2016 sa letných a zimných táborov zúčastnilo 49 detí.
Boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 8.364,- EUR
e) Pohľadávky
Počet dlžníkov k 31.12.2016

110

Z toho:
Počet dohôd o splátkach k 31.12.2016
Počet dlžníkov - exekučné konanie

3
98

Počet dlžníkov - výzva na zaplatenie
Počet dlžníkov – trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok štátu za r. 2016

9

23

