DETSKÝ DOMOV ŠTÓS
Štós č. 125, 044 26 Štós

Výročná správa Detského domova Štós za rok 2016

1. Identifikačné údaje organizácie:
Názov: Detský domov Štós
Adresa: č. 125, 044 26 Štós
Zriaďovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č.8, 812 67 Bratislava
IČO: 00610526
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Kociánová Janková
Kontakt: 0918 969 005, 055/466 71 77
riaditel.stos@ded.gov.sk

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:
Vízia je jednotná pre všetky zariadenia na výkon opatrení SPODaSK: Zabezpečiť deťom
rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenie pre pomoc rodine na
komunitnej úrovni. Poslaním zariadenia 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., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená
stratégia organizácie.
Stratégiou detského domova je:
-

rozvíjať vlastných zamestnancov,
zapájanie rodín
prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, tak aby sa zabezpečil jeho rozvoj
a samostatnosť

Dlhodobé ciele:
1. Poskytovanie starostlivosti deťom s duševnou poruchou.
- Vytvorenie dvoch špecializovaných skupín pre deti s duševnou poruchou.
2. Skvalitnenie starostlivosti o deti s duševnou poruchou, resp. s kombinovaným postihnutím.
3. Zvyšovanie počtu detí s intenzívnym kontaktom s rodinou.
Krátkodobé ciele:
1. Zakúpenie rodinného domu pre samostatnú skupinu
2. Zlepšenie práce s dospievajúcimi a mladými dospelými realizáciou programu prípravy na
osamostatnenie.

3. Odpočet splnených úloh:
Dlhodobé ciele:
Deťom s duševnými poruchami sa naďalej starostlivosť poskytuje formou ich integrácie
v samostatných skupinách. Táto úloha teda nie je splnená.
Práca s deťmi s duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím sa skvalitňuje najmä cez
proces rozvoja zamestnancov, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych vzdelávacích aktivít,
iniciatívne spolupracujú s odborníkmi, ktorí majú s prácou s podobnými deťmi skúsenosti,
pričom novo získané vedomosti aplikujú do svojej práce. Úloha sa plní priebežne.
Úloha zvyšovania počtu detí s intenzívnym kontaktom s biologickou rodinou je za daný rok
splnená. Počet detí, ktoré majú kontakt s rodinou sa zvýšil, výrazne sa zvýšilo množstvo
pobytov detí u biologickej rodiny. V roku 2015 to bolo 101 krátkodobých pobytov a v roku
2016 až 178.
Krátkodobé ciele:
V roku 2016 sa zakúpil rodinný dom v obci Jasov pre samostatnú skupinu obývajúcu
samostatný rodinný dom v areály hlavnej budovy detského domova. Úloha je teda splnená.
S dospievajúcimi a mladými dospelými sa realizovali stretnutia s odborným tímom v rámci
vopred naplánovaného programu prípravy na osamostatnenie. Úloha je splnená.

4. Koncepčná činnosť:
a) K januáru 2016 došlo k zmene v organizačnej štruktúre, v rámci ktorej bol úväzok
špeciálneho pedagóga presunutý na samostatnú skupinu. Vďaka tejto zmene sa na poslednej
samostatnej skupine s počtom zamestnancov 5 zvýšil na 6, čím sa dosiahlo, že je rovnaký počet
zamestnancov na všetkých 4 samostatných skupinách detského domova.
Všetky samostatné skupiny sa nachádzajú v rodinných domoch. Jedna skupina zatiaľ
sídli v samostatnom dome v areály hlavnej budovy, kým sa nepresťahuje do novo zakúpeného
rodinného domu v inej obci. V Detskom domove Štós máme aj 11 úväzkov pre profesionálnych
rodičov, jedno miesto na zastupovanie profesionálneho rodiča sa do konca roka nepodarilo
obsadiť. Celkový počet zamestnancov je 46.
b) Priestorové usporiadanie :
✓ Kmeňová budova, Štós č. 125 – sídlo administratívy, priestor na porady, vzdelávacie
podujatia, návštevná a terapeutický miestnosť.
✓ Samostatný rodinný dom v areály kmeňovej budovy, v ktorom ešte sídli 1 samostatná
skupina detí.
✓ Rodinný dom na Prochotskej ulici v Medzeve určený pre 1 samostatnú skupinu deti,
kapacita 8 detí.

✓ Rodinný dom na Revolučnej ulici v Medzeve pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10
detí .
✓ Rodinný dom na Popročskej ulici v Jasove pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10 detí.
✓ Rodinný dom na Potočnej ulici v Jasove pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10 detí –
do tohto domu sa presahujú deti rodinného domu v areály hlavnej budovy.
✓ 11 Profesionálnych rodín poskytuje starostlivosť deťom vo vlastných bytových.
5. Metodická činnosť:
V 4 samostatných skupinách v rodinných domoch sa v plnom rozsahu zabezpečuje
samostatné hospodárenie jednotlivých skupín. Chod skupín zabezpečujú zamestnanci v
jednotlivých skupinách. Pre každú skupinu je vypracovaný ročný plán činnosti a mesačné
plány, ktorými sa zamestnanci pri svojej práci riadia. Každá skupina si organizuje výlety
a akcie, okrem akcií organizovaných DeD a zároveň každá skupina pripravuje raz ročne akciu
pre všetky deti detského domova – samostatné skupiny aj profesionálne rodiny.
Odborný tím pracuje s deťmi umiestnenými v detskom domove, ako aj s ich rodinami.
Realizuje programy detského domova pri príprave na osamostatnenie, rozvoji finančnej
gramotnosti, preventívne programy (šikanovanie, závislosti, sexuálne zneužívanie), skupinové
aktivity. S mladými dospelými sa pracuje najmä individuálne. Pracuje sa aj s deťmi počas ich
pobytu mimo DeD. Dbá sa na udržiavanie kontaktu, aj osobného týchto detí s ich skupinou
a rodinou, ako aj členmi OT. Pre zamestnancov si členovia odborného tímu pripravujú
vzdelávacie príspevky, s podobnými príspevkami prichádzajú niekedy aj sami vychovávatelia,
kedy odovzdávajú svojim kolegom svoje nové poznatky, alebo techniky práce.
Pri práci s biologickou rodinou sa využíva najmä forma terénnej práce, nakoľko rodičia
detí nevedia veľmi dochádzať do detského domova. Členovia OT, najmä sociálne pracovníčky,
aktívne rodiny navštevujú a poskytujú im poradenstvo. Organizujú sa aj rodinné prípadové
konferencie, pri novo prijatých deťoch ale aj pri deťoch, ktoré sú v našom detskom domove už
dlhšiu dobu. Za rok 2016 sme zorganizovali 4 prípadové konferencie. Spolupracujeme aj s
Úradmi PSVaR, komunitnými centrami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a neziskovými
organizáciami.
6. Vzdelávanie a supervízia:
Na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sa kladie veľký dôraz. Všetci zamestnanci sú
podporovaný v ďalšom vzdelávaní a rozširovaní svojich vedomostí a kompetencií v záujme
skvalitňovania práce s deťmi, ale aj ich rodinami. Vzdelávanie zamestnancov detského domova
sa realizovalo priebežne, počas celého roka. Do vzdelávania boli zapojení všetci zamestnanci
detského domova, ako na úseku starostlivosti o deti tak aj na ekonomickom úseku. Zamestnanci
sa zúčastnili nasledujúcich rozvíjajúcich aktivít:
Vzdelávanie – semináre, školenia, kurzy
✓ Vedieme deti k umeniu IV
✓ Povinnosti mzdovej účtovníčky

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sexuálny vývin, dospievanie a správanie detí v DeD
Softip – práca s programom
Manažérske zručnosti
Naratívna terapia a coaching
Seminár Dieťa medzi rodinou a inštitúciami
Ochutnávka muzikoterapie
Európske trendy v práci s rodinou
Šport vo výchove
Pervazívne poruchy detí predškolského veku, príčiny, príznaky a možné
riešenia
✓ Personalistika a mzdy
✓ Seminár o rodine a s rodinou
✓ Dieťa medzi rodinou a inštitúciami
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Základy vzťahovej väzby
Poruchy vzťahovej väzby
Plán výchovnej práce s dieťaťom s poruchou vzťahovej väzby
Intimita a sexualita detí s poruchou vzťahovej väzby
Rozhovor o rodine a s rodinou
Rozvoj alternatívnej a augmentatívnej komunikácie u detí s autizmom
Genogram a ekomapa
CEM – centrálna evidencia majetku
Komunikačná bedňa
Individuálna práca s dieťaťom
Základná finančná kontrola
Výchova dieťaťa s poruchou správania
Individuálna práca s dieťaťom
PSSST? (Výchova detí v náhradnej starostlivosti v otázkach sexuality).

✓ Ochrana osobných údajov
✓ Špecifiká výchovy rómskeho dieťaťa
✓ Spolupráca v prospech dieťaťa – odborný tím detského domova
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Odmeňovanie a pracovno-právne vzťahy
Sú deti v náhradnej starostlivosti iné?
Vzdelávací pobyt- Budeme sa spolu učiť
Techniky pomáhajúce pri sprevádzaní dieťaťa vlastnou históriou
Straty a nálezy – čo dieťa stráca a získava v detskom domove
Seminár sociálnej poisťovne
Komplexná trauma – workshop
Práca s biologickou rodinou dieťaťa

Pracovné porady, metodické stretnutia organizované Ústredím PSVaR a FRaZ DeD SR
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Porada riaditeľov DeD SR – Bobrovec
Krajské metodické stretnutie zástupcov DeD pre oblasť výchovy
Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov
Metodické stretnutie PR a koordinátorov CPPR
Metodické stretnutie ekonómov DeD SR
Pracovné stretnutie riaditeľov DeD Ke kraja s koordinátormi odboru
Pracovná porada riaditeľov DeD SR- Smrekovica,
Pracovná porada ekonómov Ke kraja

✓ Krajské metodické stretnutie zástupcov DeD pre oblasť výchovy –
manažérske zručnosti
✓ Pracovné stretnutie soc. pracovníkov
✓
✓
✓
✓
✓

Vzdelávacie stretnutie pomocných vychovávateľov
Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov
Krajské metodické stretnutie zástupcov DeD pre oblasť výchovy
Pracovná porada ekonómov Ke kraja
Pracovné stretnutie soc. pracovníkov

✓ III. celoslovenské vzdelávacie stretnutie vychovávateľov DeD
✓ Psst ! Ešte raz
✓ Metodické stretnutie psychológov

Účasť na konferenciách :
✓ Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa
✓ Konferencia - odborný seminár – Európske trendy pri práci s rodinou
✓ Zo zariadenia do samostatného života
✓ Medzinárodná konferencia „Medzinárodná spolupráca: výmena
skúseností a osvedčených postupov deinštitucionalizácie domovov
sociálnej starostlivosti(ded)“.
✓ Konferencia – Spoluprácou v prospech dieťaťa
✓ Mosty v sociálnoprávnej ochrane detí
✓ Mosty k rodine – východné Slovensko

Zamestnanci absolvujú aj skupinové a individuálne supervízie. Do plánu supervízie
bolo zaradených 41 zamestnancov. Za rok 2016 sa zrealizovalo 35 hodín individuálnej
supervízie a 24 hodín skupinovej supervízie.

7. Kontrolná činnosť:
Kontrolná činnosť v detskom domove prebiehala počas celého roka podľa vopred
vypracovaného vnútorného kontrolného systému. Úlohou vnútorného kontrolného systému v
zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe je získať objektívne
informácie o kvalite, úrovni a ďalších výsledkoch práce detského domova. Získané informácie
slúžia na zvyšovanie kvality starostlivosti o deti, zefektívňovanie práce všetkých
zamestnancov, vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj zariadenia vo všetkých oblastiach práce.
Kontrolnú činnosť v detskom domove zabezpečuje riaditeľ, vedúca úseku starostlivosti o deti
a iný zamestnanec na základe poverenia riaditeľa. Pracovníci postupujú pri výkone kontroly
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. V roku 2016 neboli kontrolami zistené žiadne
významnejšie nedostatky
8. Štatistika:
Kapacita zariadenia: 58 detí
Skutočný stav: 64 detí
Počet prijatých detí: 10
Počet odídených detí celkovo: 6
Počet odídených mladých dospelých: 0
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 0
Počet detí odídených z dôvodu sanácie: 0
Počet detí odídených do NRS: 6
Priemerná dĺžka pobytu za DeD: 5,42 roka

9. Rozpočet organizácie:
Schválený rozpočet príjmov na rok 2016 bol 3 165,00 €. Skutočnosť plnenia príjmov
bola vo výške 3 797,57 €, plnenie na 110,81 %. Prekročenie rozpočtu bolo z dôvodu prijatých
preplatkov z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní a preplatku ročného vyúčtovania
elektriny. Schválený rozpočet výdavkov na rok 2016 bol vo výške 699 560,00 €, na základe
rozpočtových opatrení bol v priebehu roka upravený na sumu 895 109,00 €. Plnenie bolo na
100, 01 %.

10. Iné aktivity DeD:
Na pôde nášho detského domova sme pre našich zamestnancov zrealizovali semináre
a prednášky v celkovom počte 9.

Deti navštevujú rôzne záujmové krúžky v ZUŠ aj školách, ktoré navštevujú. V roku 2016
to boli: Pohybové hry, futbalový krúžok, výtvarný krúžok, pracovný krúžok, tanečný krúžok,
ručné práce, Literárno-dramatický krúžok, Šikovné ruky, Mladý zdravotník, Divadelný krúžok,
počítačový krúžok.
Pre deti sme v spolupráci s inými organizáciami zorganizovali:
✓
✓
✓
✓

Vianočný turnaj vo futbale na ZŠ s MŠ v Poproči
Pečenie Ondrejského cukru z deťmi zo ZŠ Poproč
V spolupráci s MŠ Štós realizovanie – Deti deťom, Vianočný večierok,
V spolupráci s OÚ Štós – účasť na kultúrnom podujatí Dní obce, Mikuláš
Fašiangy, MDD
✓ V spolupráci s UPJŠ-KE realizovanie S ďalekohľadom na cestách
✓ V spolupráci s Dášenkou realizovanie Športovej olympiády
Deti sa zúčastňujú na rôznych kultúrnych a športových akciách, na poznávacích výletoch
napr. na oslavách obcí s obyvateľmi obce Jasov, Poproč, Medzev a Štós , Domováckych
kilometroch organizovaných Úsmevom ako dar, Športových hrách, Vianočnom benefičnom
koncerte organizovanom Úsmevom ako dar, na filmovom predstavení Rytmus sídliskový sen,
CityRun Košice, Športový areál KE- Zacvičte si spolu s nami, Planetárium CVČ-KE, Zelený
objektív -múzeum Zvolen, Steel park-KE, návšteva Bábkového divadla v KE, Auto v pohybe,
Zablahoželaj s Allianzom, Fašiangová zábava. Deti získali ocenenia a uspeli na rôznych
športových či výtvarných súťažiach.
Počas prázdnin trávia deti čas vychádzkami do okolitých lesov, jaskýň, na kúpaliskách,
v kine či zoologickej záhrade a rôznych táboroch.
Samostatné skupiny organizujú tvorivé dielne, ktoré sú vždy tematicky zamerané, ako napr.
Valentínska, Veľkonočná, Tvoríme šarkanov. Na tvorivé dielne pozývajú všetky deti,
profesionálnych rodičov, odborný tím a zúčastňujú sa ich takmer všetci vychovávatelia.
Na našej pôde organizujeme aj pravidelné každoročné celodomovácke akcie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vianočný koncert detí z DeD pre priateľov detského domova
Rozlúčka s letom
MDD –športové dopoludnie s opekačkou
Turnaj v bedmintone
Noc plná hviezd
Šarkaniáda
Turnaj v bowlingu
Poznávaj mesta- v roku 2016 to boli Spišská Nová Ves, Moldava, Košice, Prakovce

Pre zamestnancov sa organizuje už pravidelne Vianočné posedenie a koncom roka sa
zrealizoval aj rekondičný pobyt na Prednej hore.

11. Krátkodobé úlohy na ďalší rok:
- organizovanie prípadových konferencií pre väčší počet detí
- presťahovanie samostatnej skupiny z domu v areály DeD do zakúpeného rodinného domu
- vypracovanie a realizácia programu práce s dospievajúcimi dievčatami

