Detský domov, Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok
www.ddruzomberok.sk

V Ý R O Č NÁ S P R Á V A
zariadenia na výkon opatrení SPOD a SK
za rok 2017

Názov DeD:

Detský domov

Adresa:

Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok

IČO:

302 272 83

Počet zamestnancov:

49

Počet detí:

schválená kapacita: 69
počet detí k 31.12.2017: 53

Meno riaditeľa:

Ing. Štefan Likavčan

Kontakt:

044/432 40 70

E-mail:

dd.ruzomberok@stonline.sk

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslaním detského domova ako zariadenia na výkon opatrení sociálno právnej ochrany detí
a sociálnej kurately(ďalej SPODaSK) je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze
v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z. z. SPODaSK, č.
36/2005 Z. z. o Rodine, Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená
stratégia zariadenia.
Vízia
Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenia pre pomoc
rodine na komunitnej úrovni. Dieťaťu poskytneme dočasné prostredie v krízovej situácii jeho
biologickej rodiny. Súbežne budeme poskytovať odbornú pomoc aj rodine dieťaťa s cieľom
skorého návratu dieťaťa späť do rodiny, formou prípadových konferencií. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím, kde sme svoju pozornosť venovali najmä napĺňaniu
individuálnych potrieb dieťaťa, sa do budúcnosti chceme viac zameriavať na komplexnú
starostlivosť o rodinu.
Stratégia
Naším zámerom je rozvíjať vlastných zamestnancov, zapájať rodiny, prizývať k spolupráci
odbornú verejnosť, vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho rozvoj
a samostatnosť.
Ciele DeD
-individuálne pracujeme s dieťaťom a jeho rodinou, spolu so zainteresovanými subjektmi sa
stretávame na prípadových konferenciách,
-udržiavame a podporujeme pravidelné kontakty dieťaťa s rodinou, s cieľom udržania
a rozvoja vzťahu, vyhľadávame širšiu rodinu a súrodencov mimo DeD
-spolu s dieťaťom priebežne spracovávame životnú históriu dieťaťa a jeho rodiny, dieťaťu
vedieme Knihu života, genogram, ekomapu, fotodokumentáciu, video
Integrácia detí do komunity širšieho prostredia
-vyplnenie voľného času detí – deti navštevujú záujmové krúžky, športové kluby, skauting,
využívame športoviská v meste ako klzisko, plaváreň, ihriská, fitnes centrá
-v areáli DeD na Kalvárskej ulici prebieha úprava športového ihriska, ktoré bude prístupné
deťom z DeD ako i deťom zo širšieho okolia(integrácia a inklúzia detí)
Rozvoj rodičovských zručností rodičov a detí v detskom domove
-vytvorenie priestorových podmienok pre ambulantnú formu práce s rodinou, kde budeme
poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo pre rodinu, učenie rodičovským
zručnostiam, starostlivosti o deti a domácnosť,

-vytvorenie podmienok pre pobytovú formu práce s rodinou, kde budeme poskytovať sociálne
a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, taktiež učenie rodičovským zručnostiam,
starostlivosti o deti a domácnosť,
Odborná a kvalitná výchovná činnosť s deťmi
-zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov DeD – celoživotné vzdelávanie(kontinuálne
vzdelávanie), pravidelné supervízie, interné vzdelávanie, prednášky s odborníkmi, zakúpenie
odbornej literatúry, metodické stretnutia,
-vytváranie priestoru pre psychohygienu zamestnancov, podpora tímevej spolupráce
zamestnancov- spoločné stretnutia, pobyt na podporu stmeľovania zamestnancov
samostatných skupín a členov odborného tímu
Bezpečná integrácia mladých dospelých do spoločnosti
-skvalitnenie procesu osamostatňovania sa mladých dospelých- podpora mladých dospelých
pri ich osamostatňovaní sa, príprava na budúce povolanie, príprava k zodpovednému
rodičovstvu a partnerským vzťahom, narábanie s finančnými prostriedkami
Starostlivosť o deti realizovať výlučne v samostatných skupinách v samostatných domoch, ak
nie je možné poskytovať starostlivosť v profesionálnych rodinách
-výstavba rodinného domu pre jednu samostatnú skupinu, kúpa bytu pre mladých dospelých,
rekonštrukcia účelového objektu DeD pre administratívu a pobytovú formu práce s rodinou,
opustenie kmeňovej budovy na Kalvárskej ulici.
Koncepčná činnosť
DeD Kalvárska 35, Ružomberok v rámci svojej Koncepčnej činnosti vychádzal
z Organizačnej štruktúry platnej a účinnej od 01.06.2016 schválenej zriaďovateľom Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Priestorové usporiadanie
V kmeňovej budove na Kalvárskej ulici sa nachádzajú dve skupiny. Jedna samostatná skupina
a skupina pre mladých dospelých. Okrem kmeňovej budovy máme 4 rodinné domy.
Počet skupín a zloženie
1.samostatná skupina, adresa Pod Paračkou 30, Likavka, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
2.samostatná skupina, adresa Kalvárska 35, Ružomberok, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
Priestor pre mladých dospelých, adresa Kalvárska 35, Ružomberok, počet zamestnancov 1
sociálny pracovník
3.samostatná skupina, adresa Houdeka 15, Ružomberok, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
4.samostatná skupina, adresa Sladkého 21, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia, 1 pomocný
vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
5.samostatná skupina, adresa Sladkého 19/A, Ružomberok, zloženie skupiny: 2
vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 3 pomocní vychovávatelia
Okrem detí umiestnených v detskom domove máme 7 profesionálnych rodín, v ktorých je 15
detí.
Programy, ktoré má DeD vypracované
Program vybraných cvičení hrubej motoriky podporujúci rozvoj jemnej motoriky u detí
v DeD.
Pre mladých dospelých: V DeD pre mladých dospelých pripravujeme programy a stretnutia
zamerané na podporu pri ich osamostatňovaní sa. Spolupracujeme s občianskym združením
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov, ktorý má program zameraný na sebahodnotenie
a sebaobraz dospievajúceho. Zároveň v našom DeD v júni organizovali 4- dňové školenie,
tréning, formou zážitkových programov simulujúce reálne situácie v bežnom živote.
Rozvoj zamestnancov DeD zabezpečujeme prostredníctvom:
kontinuálneho vzdelávania, supervízií, tréningov, metodickými usmerneniami, príručkami pre
pracovníkov DeD
Počet zamestnancov:

49

počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania:

16

počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania:

11

počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu supervízie:
Vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia sa v roku 2017
vzdelávania na témy:

43
zúčastnili

Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladí dospelí a osamostatnenie sa
Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku
Efektívna a asertívna komunikácia v praxi
Práca so širšou rodinou má zmysel
Individuálna práca s dieťaťom
Ako hovoriť aby deti počúvali I., II.
Postup pri medzištátnych osvojeniach do zmluvných štátov Dohovoru o ochrane detí
a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach
Novodobé formy ohrozenia detí a mladistvých
Odchodom to nekončí
Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Mosty k rodine
Reflexia profesijnej role
Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2017
Kontinuálneho vzdelávanie na témy:
Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami
Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych
pedagógov
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými
a vzdelávacími potrebami
V roku 2017 bola výška finančných prostriedkov na vzdelávanie: 3 706,-€
Vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia sa v roku 2017 zúčastňovali supervízii
podľa Plánu supervízie.
Výška finančných prostriedkov na supervíziu bola 1 882,92 €.
Ekonomickí zamestnanci sa v roku 2017 zúčastnili vzdelávania na témy:
Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov

Práca mzdárov a personalistov
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
Správa registratúry
Správa registratúry a predarchívna starostlivosť
Ročná mzdová uzávierka v SOFTIP HR PLUS
Elektronické schránky v praxi so zameraním na štátnu správu
Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
V spolupráci s ÚPSVaR
Ružomberok sa zúčastňujeme koordinačných stretnutí
k problematike násilia na deťoch, ktoré organizuje Národné koordinačné centrum Bratislava
v spolupráci s Ústredím PSVaR Bratislava.
Sme členmi tímu pracovnej skupiny pre mesto Ružomberok na vypracovanie komunitného
plánu mesta.
Detský domov Ružomberok má zriadenú internetovú stránku, kde sa široká verejnosť môže
dozvedieť o živote detí, aktivitách, organizácii a práci v detskom domove.
Detský domov Ružomberok je
spoločnosťou MEDIATEL spol.s.r.o., Bratislava
prezentovaný v Zlatých stránkach, na základe Zmluvy o uverejnení inzercie. Poplatok za
uverejnenie inzercie za rok 2017 bol vo výške 150,00 €.
Spolupracujeme s SPDDD Úsmev ako dar, Dobrý anjel, Mondi SCP, Nadácia Supra,
Komunálna poisťovňa, Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov, Domovské vzdelávacie
centrum Dunajská Lužná, Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, Kaufland, Panta Rhei, Penzión
Blesk, OZ Lokál Komunitná nadácia Liptov, CPPPaP Ružomberok,

Mikuláš s pracovníkmi Komunálnej poisťovne

V roku 2017 sa deti z nášho DeD zapojili do súťaží:
Krídla fantázie 2017- celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác
Dni Fénixa - podujatie bolo súťažnou interdisciplinárnou prehliadkou umeleckej tvorivosti
detí z detských domovov žilinského kraja
Maľujme s úsmevom – Kaufland daruje na Vianoce úsmev
Panta Rhei – Mikulášska zbierka kníh. Boli nám pridelené 2 kníhkupectvá – Ružomberok
a Liptovský Mikuláš, kam ľudia môžu priniesť použité knihy, ktoré budú deťom odovzdané
06.12.2017. Deti pre darcov kníh vyrobili vianočné ozdoby a obidva kníhkupectvá sme
obdarovali peknými kolážami.
Penzión Blesk – pre deti z Ded žilinského kraja vyhlásil súťaž. Deti mali nakresliť Penzión
Blesk a ako odmenu dostanú wellness pobyt pre celú skupinu.
Zapojili sme sa do projektu Daruj knihu, ktorú organizuje OZ Lokál a Komunitná nadácia
Liptov. Každé dieťa zo samostatnej skupiny si vybralo obľúbenú knihu, ktorú dostane pod
vianočný stromček. Deti pre darcov, ktorí im knihy zakúpia pripravili záložky do kníh.
Deti sa pravidelne zúčastňujú Vianočného koncertu spoločnosti Mondi SCP, ktorého súčasťou
je aj odovzdanie finančného daru, šeku pre detské domovy a centrá.
Vzdelávanie detí a mladých dospelých:
IOM – obchodovanie s ľuďmi – vychovávatelia deťom priblížili tému rôznymi aktivitami,
filmami, hrami, názornými ukážkami. Najčastejšie využívali metódy -rozhovor,
vysvetľovanie, kreslenie počutého, čítanie s porozumením.
V termíne od 01.06.-.04.06.2017 sa v našom DeD konalo školenie pre mladých dospelých
s názvom Štart do života, ktorého sa zúčastnilo 10 našich detí vo veku od 15 rokov. Školenie
pre nás organizovalo OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc z Prešova, s ktorým
spolupracujeme už 7 rokov.
Športové hry detí z detských domovov 2017:
DeD Ružomberok usporiadal Krajské športové hry v stolnom tenise v Likavke – za náš DeD
sa zúčastnili 4 deti
DeD Martin organizoval ŠH atletika, minifutbal, volejbal. Za náš DeD sa športových hier
zúčastnilo 16 detí.
DeD Ružomberok organizuje Celoslovenské ŠH v stolnom tenise, kde DeD reprezentuje 1
dieťa.
5 detí sa zúčastnilo Celoslovenských športových hier Čilistove – atletika, minifutbal, volejbal.
V Častej Papierničke bolo taktiež 5 detí z nášho DeD.

Na Medzinárodných športových hrách reprezentovala náš DeD 1 mladá dospelá, ktorá bola
vyhlásená za najlepšiu športovkyňu detí z DeD.

Športové hry
Ďalej sa deti zúčastnili:
Futbalového turnaja Appelia Cup 2017
Majstrovstiev Slovenska DeD vo futbale 2017 o Pohár Karola Poláka
Memoriála Jána Kotlára – putovný pohár RC Martin – 7 detí z nášho DeD
Počas letných táborov boli deti na rekreácii:
16.06.- 28.06.2017 letná rekreácia v Grécku, Leptokárii
01.07.- 14.07.2017 letný tábor Dubáčik
05.08.- 11.08.2017 DeD Landia – Račkova dolina
21.08.- 28.08.2017 výmenný pobyt s DeD Svidník
25.08.- 06.09.2017 letná rekreácia v Grécku, Leptokárii – deti z profesionálnych rodín +PR

Zimný tábor
22.12.-30.12.2017 Vianoce s Mášou a medveďom
Štatistické údaje
počet detí kapacita: 69
skutočný stav detí k 31.12.2017: 53
počet prijatých detí v r. 2017: 4
návrat do pôvodnej rodiny: 4 deti
NRS: 0
počet premiestnených detí: 1
počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v DeD: 11
priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD: 4,33
Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
Materskú školu navštevujú 5 detí, základnú, stredné školy, vysokú školu, špeciálnu základnú
školu, a odborné učilištia navštevuje 43 detí. Jedno dieťa navštevuje súkromnú materskú
škôlku Montessori, kde poplatok za MŠ sponzorsky platia rodičia detí navštevujúcich MŠ.
Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2017 bola 8 609,66 €, z toho:
stravné

7 068,52 €

ubytovanie v internáte

459,60 €

Záujmová činnosť detí

1 081,54 €

- výlety, exkurzie, vstupy do kina, divadla, plaváreň, lyžiarsky výcvik, záujmová činnosťkrúžky, fitnes centrum.

Počet detí navštevujúcich rodinu: 36 detí
Výška FP na stravné v rodine

7 875,21 €

Rozpočet organizácie
Detskému domovu Ružomberok bol na rok 2017 schválený rozpočet vo výške 826 034,- €,
po úpravách v priebehu roka predstavuje k 31.12.2017 sumu 1 023 761,98 €.
V zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z., § 23, písmeno
a, e, h, bol rozpočet navýšený o sumu 12 231,77 €.

Rozpočet bol k 31.12.2017 vyčerpaný spolu vo výške 1 035 953,17 €, z toho:
- prostriedky štátneho rozpočtu

1 023 721,40 €

- mimorozpočtové prostriedky

12 231,77 €

V roku 2017 Detský domov Ružomberok prijal sponzorské dary vo výške 14 901,14 €.
Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2017 predstavuje sumu 181 444,84 €, z toho :
pohľadávky predpísané za aktuálne účtovné obdobie

26 588,08 €

predpis úhrad

28 207,09 €

pohľadávky predpísané v minulých účtovných obdobiach

154 856,76 €

Počet rodičov, ktorých evidujeme v zozname dlžníkov je

58

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD uhradené z mimorozpočtových prostriedkov
vo výške 2 150,60 €, z toho:
Dar pre Nikolu Kováčovú

100,00

Darček pre deti 2.SS

14,18

Výdavky spojené s akciou „Karneval“

40,66

Výdavky na motiváciu dieťaťa umiestnenom v diagnostickom centre

20,00

Výdavky na športové hry detí z detských domovov

194,49

Mimoriadne vreckové – príspevok na záverečné skúšky pre Zdenka Kuchára

30,00

Výdavky na deň detí

159,05

Mimoriadne vreckové pre Nikolasa Kuchára za úspešné reprezentovanie DeD na najmilšom
koncerte roka

50,00

Občerstvenie na komunitné stretnutie s deťmi na samostatnej skupine

11,00

Mimoriadne vreckové pre Vanesu Jedinákovú za úspešné reprezentovanie DeD na najmilšom
koncerte roka
mimoriadne vreckové pre deti v letnom tábore v Grécku

50,00
100,00

Mimoriadne vreckové pre Michaelu Balážovú za výtvarnú súťaž Maľujeme s úsmevom

100,00

Výdavky spojené s organizovaním dňa detí

184,80

Výdavky na celoslovenské športové hry detí

223,68

Vstupy do Aquaparku, na lanovku

110,00

Suroviny na grilovčku
Mimoriadne vreckové – zájazd Častá Papiernička – Čilistov

35,23
200,00
100,00

Mimoriadne vreckové – zájazd Grécko

150,00

Záujmový krúžok karate pre Sebastiána Baloga
mimo

70,00

Športové potreby a účastnícky poplatok pre Barobru Zuzaniakovú na medzinárodné športové hry

143,80

Mimoriadne vreckové pre deti v rámci akcie Dni Fénixa

35,00

Mikulášske balíčky pre deti

228,71

Výška finančných prostriedkov na letné tábory a zimný tábor:

12 259,- €

- z prostriedkov štátneho rozpočtu

5 834,- €

- z mimorozpočtových prostriedkov

6 425,- €

Občianske združenie: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov –
Nezábudka uhradilo DeD finančné prostriedky vo výške 4 354, 44€
Ciele na ďalší rok
Aj v roku 2018 budeme v zmysle Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-zapájať rodiny detí k spolupráci, organizovať prípadové konferencie, s cieľom čo
najkratšieho času pobytu dieťaťa v detskom domove,
- uplatňovať práva dieťaťa vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí,
-spolupracovať so zainteresovanými subjektmi,
-v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený potrebný
rozvoj detí a ich samostatnosť,
-integrácia detí do komunity širšieho prostredia,
-úspešné zaradenie mladých dospelých po ukončení pobytu v DeD do bežného života,
-poskytovať sociálne a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, a blízke osoby dieťaťa,
podporovať rodinné vzťahy.

