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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov zariadenia:

Detský domov Ružomberok
(od 01.01.2019 Centrum
Ružomberok)

pre

Adresa zariadenia:

Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok

IČO:

302 272 83

Meno riaditeľa zariadenia:

Ing. Štefan Likavčan

Telefonický kontakt:

+421 44 432 40 70

E-mail kontakt:

dd.ruzomberok@stonline.sk

Počet zamestnancov zariadenia:

51 osôb

Počet umiestnených detí
k 31.12.2018:

64 detí

Kapacita zariadenia:

73 detí

deti

a rodiny
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Detský domov Ružomberok (ďalej len DeD) je štátna rozpočtová organizácia, ktorej
zriaďovateľom je od 1. júla 2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
Poslaním DeD je v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
305/2005 Z. z.) a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny č. 103/2018 Z. z. (ďalej len vyhláška č. 103/2018 Z. z.) ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z. z., Dohovoru o právach dieťaťa
a interných noriem DeD poskytnutie dočasného prostredia pre deti v kríze
a starostlivosť o deti a mladých dospelých najviac do 25 roku veku života.
Podľa uvedených zákonov a vyhlášky je DeD zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a nahrádza dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné
prostredie.
DeD od 1. januára 2019 mení nielen názov na Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
(ďalej len CDR), ale aj rozširuje svoju pôsobnosť o časť kompetencií, ktorú mal doteraz
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kurately. V súčasnom DeD ostávajú doteraz umiestnené deti v ústavnej starostlivosti, na
neodkladnom, prípadne výchovnom opatrení na základe rozhodnutia príslušného súdu.
S deťmi a ich rodinami sa bude pracovať tak, ako doteraz v zmysle novelizovaného
zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky č. 103/2018 Z. z.
V rámci projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR – NP DEI NS III.
(Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti) sa bude prostredníctvom nových
zamestnancov prijatých do CDR od 1. januára 2019 pracovať aj s rodinami z okresu
Ružomberok a Liptovský Mikuláš ambulantnou a terénnou formou sociálnej práce
v troch oblastiach:
 rodičovský konflikt;
 úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa;
 podpora náhradnej rodinnej starostlivosti.
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2.1 Vízia a koncepcia organizácie
V zmysle novelizovaného zákona 305/2005 Z. z. a programu nášho DeD budeme
v našom zariadení v súčinnosti s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávať:
 pobytové opatrenia § 45 ods. 1. písm. a)
- opatrenia dočasne nahradzujúcich dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo náhradné
rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia;
 opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody § 47 ods. 1
- opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1
písm.

a)

prvého

bodu

po

predchádzajúcom

písomnom

odporúčaní

orgánu

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.
 ambulantné § 45 ods. 4 písm. b) a terénne opatrenia § 45 ods. 4 písm. c)
Taktiež budeme riešiť:
 zanedbávanie § 45 ods. 1 písm. c) bod 1. A bod 2. pre Ružomberok
- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods.
3 písm. b) bod 2;
- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - § 11 ods.3
písm. b) bod 4;
- poradensko – psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri
krízových situáciách - § 11 ods.3 písm. d);
 rodičovský konflikt § 45 ods. 1 písm. c) pre Ružomberok
- § 73 ods. 6 písm. a) – opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely určenia miery
ohrozenia dieťaťa;
- opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových / rozchodových situáciách - §11 ods. 2;
- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3) písm. b) bod 1;
- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - §11 ods. 3
písm. b) bod 2;
- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - §11 ods. 3
písm. b) bod 4;
 NRS § 44 a pre Ružomberok a Liptovský Mikuláš
- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3) písm. b) bod 1;
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- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods.
3 písm. b) bod 2;
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3;
- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - §11 ods. 3
písm. b) bod 4;
- poradensko – psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri
krízových situáciách - §11 ods. 3 písm. d);
- § 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia podľa § 44 a ods. 1 – poskytovanie podpory,
sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom.

2.2 Krátkodobé ciele organizácie
Počas uplynulého obdobia sme sa v našom zariadení venovali najmä napĺňaniu
individuálnych potrieb dieťaťa, od nového roka sa zameriame na komplexnú
starostlivosť o rodinu a jednotlivých rodinných príslušníkov detí. V rámci možností
zintenzívnime kontakt detí s biologickou rodinou prostredníctvom krátkodobých
pobytov počas víkendov a dlhšie trvajúcich v období prázdnin. Odbornú pomoc za
súčinnosti príslušných úradov práce sociálnych vecí a rodiny budeme poskytovať
súbežne dieťaťu aj rodine s perspektívou návratu dieťaťa späť do rodiny.
Prostredníctvom prípadových konferencií sa budeme snažiť nájsť optimálne riešenie pre
dieťa a vzniknuté situácie, ktoré boli podnetom pre odobratie dieťaťa z jeho
prirodzeného rodinného prostredia a nariadenia ústavnej starostlivosti v našom
zariadení. Zameriame sa na individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa a prípravu na jeho
osamostatnenie a ďalšie uplatnenie v živote.
Osobitnú pozornosť chceme venovať rodinám našich detí prostredníctvom našich
terénnych sociálnych pracovníkov a psychológov.
Rozvoj rodičovských zručností rodičov a detí plánujeme v našom zariadení podporovať:


vytvorením 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;
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vytvorením podmienok pre pobytovú formu práce s rodinou, kde budeme
poskytovať sociálne a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, tiež učenie
rodičovským zručnostiam, starostlivosti o deti a domácnosť.

Našim zámerom je tiež rozvíjať odborné znalosti a zručnosti vlastných zamestnancov.
Odbornú a kvalitnú výchovná činnosť s deťmi budeme zabezpečovať:


zvyšovaním odbornej úrovne zamestnancov DeD – celoživotným vzdelávaním
(kontinuálnym

vzdelávaním),

pravidelnými

supervíziami,

interným

vzdelávaním, prednáškami s odborníkmi, zakúpením odbornej literatúry,
metodickými stretnutiami;


vytváraním priestoru pre psychohygienu zamestnancov, podporou tímovej
spolupráce zamestnancov - spoločné stretnutia, pobyt na podporu stmeľovania
zamestnancov samostatných skupín a členov odborného tímu;

Bezpečnú integráciu mladých dospelých do spoločnosti budeme realizovať:


skvalitnením procesu osamostatňovania sa mladých dospelých - podporou
mladých dospelých pri ich osamostatňovaní sa, prípravou na budúce povolanie,
prípravou k zodpovednému rodičovstvu a partnerským vzťahom a narábaním
s finančnými prostriedkami;

Starostlivosť
v samostatných

o deti

budeme

domoch,

ak

realizovať
nie

je

výlučne

možné

v

samostatných

poskytovať

deťom

skupinách
starostlivosť

v profesionálnych rodinách. Plánujeme výstavbu rodinného domu pre jednu samostatnú
skupinu a kúpu bytu pre mladých dospelých.

Cieľovou skupinou nášho zariadenia je:


dieťa – na pobytové opatrenie na základe súdneho rozhodnutia;



mladý dospelý – pobytové opatrenie po ukončení ústavnej starostlivosti v Centre
na základe dohody medzi mladým dospelým a Centrom;



dieťa – z nefunkčnej biologickej prípadne náhradnej rodiny;



dieťa – z náhradného rodinného prostredia;



rodičia – zanedbávanie osobnej starostlivosti, rodičovský konflikt, nedostatočné
rodičovské zručnosti;



rodina – biologická rodina dieťaťa, náhradná rodina.
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Kapacita organizácie
Celková kapacita nášho zariadenia je 73 miest, ktoré sú situované nasledovne:
1/ Kalvárska 35, Ružomberok, kmeňová budova, jedna samostatne usporiadaná skupina,
počet miest 10
2/ Kalvárska 35, Ružomberok, kmeňová budova, samostatná skupina pre mladých
dospelých, počet miest 10
3/ Pod Paračkou 30, Likavka 034 95 Likavka, samostatne usporiadaná skupina
v rodinnom dome, počet miest 9
4/ I. Houdeka 15, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome, počet miest 10
5/ J. Sladkého 19A, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome počet miest 10
6/ J. Sladkého 21, 034 01 Ružomberok, samostatne usporiadaná skupina v rodinnom
dome počet miest 10
V profesionálnych náhradných rodinách je schválená kapacita 14 miest.

2.3 Splnené plánované úlohy
Za uplynulé obdobie roku 2018 sme:
 individuálne pracovali s dieťaťom a jeho rodinou a spolu so zainteresovanými
subjektmi sa stretávali na prípadových konferenciách;
 udržiavali a podporovali pravidelné kontakty dieťaťa s rodinou, s cieľom
udržania a rozvoja vzťahu, vyhľadávali sme širšiu rodinu a súrodencov mimo
DeD;
 spolu s dieťaťom sme priebežne spracovávali životnú históriu dieťaťa a jeho
rodiny, dieťaťu vedieme Knihu života, genogram, ekomapu, fotodokumentáciu,
video.
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Integráciu detí do komunity širšieho prostredia sme realizovali:
 vyplnením voľného času detí – deti navštevovali záujmové krúžky, športové
kluby, skauting, využívali športoviská v meste ako klzisko, plaváreň, ihriská,
fitnes centrá;
 v areáli nášho DeD na Kalvárskej ulici prebehla a prebieha úprava športového
ihriska, ktoré sú prístupné deťom z DeD a tiež deťom zo širšieho okolia
(integrácia a inklúzia detí).
Zrekonštruovali sme a materiálno-technicky zabezpečili objekt DeD na Kalvárskej ulici
pre terénnych sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí pracujú s problémovými
rodinami nášho regiónu.
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3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ
Detský domov Ružomberok vychádzal z Organizačnej štruktúry platnej a účinnej
od 01.06.2016 schválenej zriaďovateľom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave.
Organizačná štruktúra DeD
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Opis vonkajších a vnútorných priestorov
V kmeňovej budove nášho zariadenia, na adrese Kalvárska 35, Ružomberok, sa
nachádzajú kancelárske priestory, v ktorých sídli :
 administratíva:
-

riaditeľ (1 samostatná kancelária);

-

úsek starostlivosti o dieťa (1 samostatná kancelária pre psychológov, 2
kancelárie pre sociálnych pracovníkov);
ekonomicko - prevádzkový úsek (1 samostatná kancelária, skladové priestory

-

v suteréne);
zasadacia miestnosť.

-

V budove centra sa nachádzajú priestory na odborné činnosti /priestor na psychologickú
činnosť, muzikoterapiu, felinoterapiu, relaxačno - oddychová miestnosť/ a voľnočasové
aktivity pre deti a mladých dospelých /športová miestnosť pre stolný tenis, biliard,
guľôčkový bazén, knižnica/.
 2. samostatne usporiadaná skupina :
3 spálne (4+4+2 lôžka), obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC

-

 3. samostatná skupina pre mladých dospelých :
3 spálne (3+2+5 lôžka), obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC.

-

Zrekonštruovali sme a materiálno-technicky zabezpečili objekt DeD na Kalvárskej ulici
pre

terénnych

sociálnych

pracovníkov

a psychológov,

ktorí

budú

pracovať

s problémovými rodinami nášho regiónu.
V areáli DeD sa nachádza športové ihrisko, trávnatá plocha s pieskoviskom, preliezkami
a lavičkami. Jeho súčasťou je aj športový sklad a parkovací priestor pre vozidlá.
Ďalšie samostatne usporiadané skupiny sídlia na nasledovných adresách:
1/ Rodinný dom, Pod Paračkou 30 je jednopodlažný dom s menšou záhradou, kde sa
nachádza altánok a garáž. V prízemí domu sa nachádza chodba, obývacia miestnosť,
jedáleň s kuchyňou, komora a WC so sprchovým kútom. Na poschodí domu sa
nachádzajú tri spálne pre deti (2+3+4 lôžka), miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa
a WC.
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2/ Na ulici I. Houdeka 15 sa nachádza jednopodlažný rodinný dom so suterénom.
V priestoroch suterénu je situovaná kotolňa a skladové priestory. Na prízemí domu je
garáž, predsieň, chodba, kuchyňa s jedálňou, komora, obývacia miestnosť, kúpeľňa
s WC, práčovňa. Na prvom poschodí sa nachádzajú chodba, štyri spálne (2+2+3+3
lôžok), miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí väčšia
záhrada s altánkom a hojdačkou pre deti.
3/ V rodinnom dome na ulici J. Sladkého 19A je jedno podlažie. Na prízemí sa
nachádza chodba, kúpeľňa spolu s WC, obývacia miestnosť, spálňa (2 lôžka), miestnosť
pre vychovávateľov, práčovňa, garáž. Na poschodí sú tri spálne (3+2+3 lôžka), kuchyňa
s komorou, jedáleň, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí terasa, menšia záhrada
s altánkom.
4/ V rodinnom dome na ulici J. Sladkého 21 je jedno podlažie. Na prízemí sa nachádza
chodba, kúpeľňa spolu s WC, obývacia miestnosť, spálňa (2 lôžka), miestnosť pre
vychovávateľov, práčovňa, garáž. Na poschodí sú tri spálne (3+2+3 lôžka), kuchyňa
s komorou, jedáleň, kúpeľňa a WC. Vonkajší priestor tvorí terasa, menšia záhrada
s altánkom.
V každom z objektov sa nachádza priestor, kde majú deti vytvorené optimálne
podmienky pre zachovanie súkromia. Každé dieťa má svoj osobný priestor na spanie,
hru, trávenie voľného času a prípravy do školy, odloženie osobných vecí. V rámci
zabezpečenia podmienok pri vykonávaní

osobnej hygieny má dieťa utvorený svoj

vlastný priestor a čas pre napĺňanie týchto potrieb, ktorý je vopred určený na základe
vzájomnej dohody detí samostatne usporiadanej skupiny.
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4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁCIE
Vzhľadom na náš zámer rozvíjať a skvalitňovať odborné znalosti a zručnosti vlastných
zamestnancov sa členovia nášho odborného tímu zúčastnili nasledovných vzdelávacích
podujatí:


Ústredie PSVaR v spolupráci s vydavateľstvom Portál pripravili dňa 25.01.2018
v Nitre – vzdelávací seminár s PhDr. Jánom Svobodom: Dieťa s problémovým
správaním v profesionálnej rodine. Za náš DeD sa seminára zúčastnil
profesionálny rodič a sociálny pracovník.



Vydavateľstvo Portál Slovakia pripravilo odborný seminár Práca s emóciami,
ktorý sa uskutočnil dňa 29.01.2018 v Aule Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši. Lektormi seminára boli PhDr. Kata Piačková, klinický psychológ,
terapeut, a Mgr. Beáta Magurová, špeciálny pedagóg a terapeut. Garantom
semináru bola Mgr. Viera Miklášová, editorka knihy, s ktorou sa počas seminára
pracovalo. Zúčastnili sa ho koordinátori samostatných skupín nášho DeD.



SPDDD Úsmev ako dar, Výskumno - vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a FRaZDeD nás
pozvali na odborný seminár Práca s rodinou v prirodzenom prostredí
v súvislosti s novelou zákona. Seminár sa konal dňa 12.02.2018 vo Zvolene.



Ústredie PSVaR, Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení
SPODaSK v zariadeniach organizoval odborný seminár eGoverment, ktorý sa
konal dňa 14.02.2018 v Bratislave v stredisku Inštitút pre verejnú správu.



Ústredie PSVaR, sekcia sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s Ministerstvom
PSVaR pre zástupcov úradov práce sociálnych vecí a rodiny a zariadení na
výkon rozhodnutia súdu organizovalo dňa 26.02.2018 pracovné stretnutie
k legislatívnym zmenám v oblasti SPODaSK. Stretnutie sa konalo na ÚPSVaR
Dolný Kubín.



Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM zorganizovala tréning trénerov
v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi, ktorý sa konal dňa 08.-09.03.2018
v Liptovskom Mikuláši.



SPDDD Úsmev ako dar v spolupráci s Výskumno vzdelávacím ústavom pre
dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, FRaZ DeD, Ústredím PSVaR
zorganizovala v dňoch 22.03.-23.03.2018 v Holiday Village Tatralandia
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v Liptovskom Mikuláši konferenciu Ako viesť deti k odpusteniu spojenú
s Večerom odpustenia a zmierenia. Konferencie sa zúčastnili koordinátori
samostatných skupín.


Dňa 19.03.2018 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulte uskutočnil Odborný seminár s PhDr. Janom Svobodom
Agresívne dieťa? Systematické riešenie problémového chovania.



Vydavateľstvo Portál Slovakia zorganizovalo odborný seminár Korene závislosti
pod vedením PhDr. J. Svobodu, ktorý sa konal dňa 14.05.2018 v Nitre.
Seminára sa zúčastnili koordinátori samostatných skupín nášho DeD.



Dňa 08.06.2018 sa v DeD Necpaly konalo školenie Slovensko.sk v rámci
elektronickej schránky.



Dňa 20.06.2018 sa konal Odborný seminár pre profesionálnych rodičov,
vychovávateľov a pomocných vychovávateľov. Seminár organizovalo Ústredie
PSVaR v spolupráci s Fórom RaZDeD. Za náš DeD sa seminára zúčastnili
profesionálni náhradní rodičia.



FRaZDeD Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Ústredím PSVaR
organizovali pracovné stretnutie riaditeľov a zamestnancov DeD. Stretnutie bolo
dňa 12.10.2018 v DeD Necpaly.



V dňoch 27.11.-28.11.2018 sa konali pod záštitou Ústredia PSVaR v spolupráci
s Fórom RaZDeD Žilinského samosprávneho kraja Metodické dni 2018 - Na
prahu zmien.

4.1 Rozvoj zamestnancov
Rozvoj zamestnancov DeD sme zabezpečili prostredníctvom odborných školení,
seminárov,

prednášok

a supervízie,

ktorá

prebiehala

podľa

naplánovaného

harmonogramu – Plánu supervízie a zúčastnilo sa jej 44 osôb.
Výška finančných prostriedkov na zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie
bola vynaložená v sume 2 017,17 €.
Vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia sa tiež zúčastnili vzdelávania na
témy:


Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine;



Práca s emóciami;
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Práca s rodinou v prirodzenom prostredí;



Legislatívne zmenám v oblasti SPODaSK;



Tréning trénerov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi;



Ako viesť deti k odpusteniu



Agresívne dieťa? Systematické riešenie problémového chovania;



Korene závislosti;



Slovensko.sk - ako pracovať s elektronickou schránkou?;



Odborný seminár pre profesionálnych rodičov, vychovávateľov a pomocných
vychovávateľov.



Metodické dni 2018 - Na prahu zmien.

V roku 2018 dosiahla výška finančných prostriedkov na vzdelávanie sumu 1 628,24 €.
Ekonomickí zamestnanci sa v roku 2018 zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí:


odborný seminár eGoverment, ktorý organizovalo Ústredie PSVaR Bratislava;



odborný seminár Autoprevádzka, pod záštitou Proeko Bratislava;



odborný seminár Cestovné náhrady, pod záštitou Proeko Bratislava;



školenie Elektronická schránka, ktoré organizovala vzdelávacia agentúra RVA
Zvolen;



Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov, pod záštitou Asociácie správcov
registratúry.

Náš DeD je prezentovaný v Zlatých stránkach spoločnosťou MEDIATEL spol. s. r. o.
Bratislava v zmysle Zmluvy o uverejnení inzercie. Poplatok za túto službu bol v roku
2018 spoločnosti uhradený vo výške 150 €.
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4.2 Spolupráca s odbornou verejnosťou

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť, ktorá nám napomáha napĺňať náš zámer
nahradiť dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
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.
Spolupracujeme so Spoločnosťou priateľov deti detských domovov Úsmev ako dar,
Neziskovou organizáciou Dobrý anjel, Mondi SCP, Nadáciou Supra, Komunálnou
poisťovňou, Občianskym združením Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov,
Nadáciou Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná, Občianskym združením
Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, Kauflandom, Panta Rhei, Penziónom Blesk, OZ
Lokál Komunitná nadácia Liptov, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Ružomberok a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Liptovský Mikuláš.
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5 AKTIVITY DETÍ A MLADÝCH DOSPELÝCH
Pre deti nášho Detského domova sme v roku 2018 pripravili nasledovné podujatia:


Prešovské profesionálne neštátne divadlo Portál, ktoré putuje za svojím divákom
zavítalo dňa 29.01.2018 aj k nám do DeD s bábkovou inscenáciou Martinko
Klingáč. Predstavenie sa konalo v DeD – zasadacej miestnosti č. 40 o 16.00
hodine.

Predstavenie Martinko Klingáč


Dňa 09.02.2018 o 16.00 hodine sa konal v DeD karneval našich detí;

Karneval v DeD
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Slovenské banské múzeum – galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica,
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a Mesto Banská
Štiavnica vyhlásili XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže: My sa nevieme
sťažovať nahlas, so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.
Téma ročníka 2018 bola: Každý deň je deň zeme. Do tejto súťaže sa zapojili aj
deti nášho zariadenia.



Dobré centrum nás oslovilo s programom Filipko. Je to pilotný program pre deti
predškolského a mladšieho školského veku zameraná na prevenciu na alkohol a
drogy. Členovia centra budú pracovať s deťmi zo 4. samostatne usporiadanej
skupiny.



Deti sa v Martine v kine Moskva zúčastnili dňa 18.04.2018 protidrogového
hudobného projektu The dark trip - Protidrogová prevencia je lepšia ako liečba.



Dňa 13.04.2018 sa chlapci aj dievčatá z nášho DeD zúčastnili festivalu futbalu
detí z DeD, ktorý je súčasťou projektu Pohár Karola Poláka.



V rámci pomoci detským domovom naše zariadenie navštívil dňa 28.04.2019
Michal Adamča – ADA VASTE s. r. o., ktorý deťom odovzdal športové pomôcky
a sladkosti.



Spolu s profesionálnymi rodičmi a ich deťmi sme sa zúčastnili galakoncertu
populárnej a muzikálovej hudby od LADY CARNEVAL K DRACULOVI, ktorý
sa konal dňa 26.11.2018 na Zimnom štadióne Tipsport Aréna v Žiline.



Aj v uplynulom roku nás oslovilo OZ Lokál a Komunitná nadácia Liptov, ktorí
pre naše deti organizujú zbierku – knižné darčeky zakúpené anonymnými
darcami. Knihy, ktoré si deti vybrali, im boli odovzdané pred Vianocami.



Stretnutia so sv. Mikulášom sa deti spolu s vychovávateľmi zúčastnili dňa
06.12.2018 v jezuitskom kostole v Ružomberku, ktoré už po 22. krát pripravil
Ružomberský katolícky kruh.



Kalendár minuloročných podujatí uzatvoril vianočný koncert Spoločnosti
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorý sa konal 12.12.2018 v
Bratislave.
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Deti z nášho DeD sa v uplynulom roku 2018 aktívne zúčastnili a zapojili
do nasledovných akcií:


dňa 10.10.2018 sa zúčastnili nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia
2018 na zimnom štadióne Ondreja Nepalu v Bratislave;



v predvianočnom období sa zapojili do súťaže Maľujme s úsmevom – Kaufland
daruje na Vianoce úsmev;



deti sa spolu s vychovávateľmi zapojili do súťaže Nadácie Volkswagen –
Vianočný projekt 2018 - Auto pre znevýhodnených;



svojimi výtvarnými prácami sa zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, ktorú organizovalo MV SR
v spolupráci s okresnými úradmi.

Spolu s deťmi sme sa zúčastnili aj viacerých športových podujatí:


28. ročníka športových hier detí z detských domovov – Istebné;



turnaja detských domovov – Pohár Karola Poláka 2018 v Poprade;

Futbalový turnaj o Pohár Karola Poláka
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 futbalového turnaja Don Bosco RK – up 2018-12-07;


minifutbalového turnaja Memoriál Jána Kotlára;



s vychovávateľmi DeD (CDR) turistiky do Kvačianskej doliny.

Výlet v Kvačianskej doline
Rekreáciu a oddych sme deťom zabezpečili prostredníctvom:


letného tábora Očkolandia v termíne 01.07.-15.07.2018;



výmenného letného pobytu s DeD Dobrowa Gornicza, Poľsko v termíne

23.07.- 29.07.2018;

Výmenný letný tábor - Poľsko


výmenného pobytu s DeD Svidník v termínoch 23.07.-30.07.2018 a 30.07.06.08.2018;
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letného pobytu pri mori v Leptokárii v Grécku v termíne 25.08. - 06.09.2018;



zimného tábora Očkolandia v termíne 22.12.-27.12.2018.

Počas MDD nás v DeD navštívili deti z DeD Humpolec. Pre hostí bol pripravený
program

a aj napriek počasiu, ktoré nám neprialo, program ďalej pokračoval

v spoločenskej miestnosti, kde boli pre deti pripravené rôzne kreatívne činnosti. Naše
deti si spolu s deťmi z umeleckej školy zatancovali pár tancov.

V uplynulom roku sme boli obdarovaní:


Villou Betulou v Liptovskej Sielnici - spravila pre náš DeD zbierku a darovali
nám poukážky do Dráčika a finančnú hotovosť;



Spoločnosťou Acenture - ozvali sa nám a ponúkli nám darčeky na Vianoce pre
všetky naše deti;



zástupcom

hokejového klubu,

ktorý nám

odovzdal

hračky pre deti

prostredníctvom zbierky, ktorú zorganizoval.
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6 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Štatistické údaje o počte a umiestňovaní detí nášho DeD k 31.12.2018:
 počet detí - kapacita:

73

 skutočný stav detí:

64

 počet prijatých detí v r. 2018:
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 počet detí, ktoré sa vrátili do pôvodnej rodiny:

0

 počet detí zverených do NRS:

0

 počet detí premiestnených do iného zariadenia:

3

 počet mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt v DeD:

6

 priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD:

3,75 roka

V našom zariadení vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť detí
a podporujeme ich vo vzdelávaní a integrácii. V uplynulom roku 2018 navštevovalo:
 materskú školu

9 detí

 základnú školu

34 detí

 základnú školu so špeciálnymi potrebami

8 detí

 strednú odbornú školu

3 deti

 odborné učilište

6 detí

 vysokú školu

0 detí

 spolu

60 detí

Dve z našich detí navštevovali súkromnú materskú škôlku Montessori, kde poplatok
za MŠ sponzorsky platia rodičia detí navštevujúcich MŠ.
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Financovanie
Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2018 bola 9 185,12 €, z toho:
 stravné

7 685,26 €

 ubytovanie v internáte

547,60 €

 záujmová činnosť detí

952,26 €

- výlety, exkurzie, vstupy do kina, divadla, plaváreň, lyžiarsky výcvik, záujmová
činnosť- krúžky, fitnes centrum.
Počet detí navštevujúcich rodinu v roku 2018:

36 detí

Výška FP na stravné v rodine:

9 499,73 €

Rozpočet organizácie
DeD bol na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 915 614 €, po úpravách v priebehu
roka predstavuje k 31.12.2018 sumu 1 078 100,12 €.
V zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z., § 17,
ods. 1, 4 bol rozpočet navýšený o sumu 76,80 €.
Rozpočet bol k 31.12.2017 vyčerpaný spolu vo výške 1 078 096,46 €, z toho:
 prostriedky štátneho rozpočtu

1 073 842,06 €

 transfer od ÚPSVaR Ružomberok
podľa osobitného predpisu
 prostriedky EÚ – realizácia národného projektu

76,80 €
4 177,60 €

V roku 2018 DeD prijal sponzorské dary vo výške 18 066,99 €.
Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2018 predstavuje sumu 204 205,89 €, z toho :
 pohľadávky predpísané za aktuálne účtovné obdobie

24 576,79 €

 predpis úhrad

25 583,09 €

 pohľadávky predpísané v minulých účtovných obdobiach 179 629,10 €
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Počet rodičov, ktorých evidujeme v zozname dlžníkov k 31.12.2018 je 60.
Organizované aktivity v DeD a mimo DeD uhradené z mimorozpočtových
prostriedkov vo výške 3 040,78 €:
 Divadelné predstavenie pre deti Martinko Klingáč

150 €

 Materiál na karneval

60,19 €

 Najmilší koncert roka

145,86 €

 Športové potreby (boxovacie vrece + rukavice)

124,98 €

 Tričká na športové hry

62,35 €

 Darčekové a dekoratívne predmety na otvorenie knižnice

28,79 €

 Mimoriadne vreckové

57,20 €

 Ceny na celoslovenské športové hry

504,35 €

 Výdavky na deň detí, športové hry

776,65 €

 Športové potreby

100 €

 Potraviny a mimoriadne vreckové pre deti
do letného tábora v Poľsku

297,65 €

 Mimoriadne vreckové + potraviny
materiál na scénku, senzorická miestnosť
 Posedenie s deťmi – občerstvenie

Výška finančných prostriedkov na letné tábory a zimný tábor:

713,08 €
19,68 €

8 656,60 €

 z prostriedkov štátneho rozpočtu

5 436,60 €

 z mimorozpočtových prostriedkov

3 220 €

Občianske združenie: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov
Nezábudka uhradilo DeD finančné prostriedky vo výške 2045,34 €.
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7 CIELE NA ĎALŠÍ ROK
Aj v roku 2019 budeme v zmysle novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon 305/2005 Z. z.) a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 103/2018 Z. z. (ďalej len vyhláška č.
103/2018 Z. z.) ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z. z.,
Dohovoru o právach dieťaťa a interných noriem DeD poskytovať dočasné prostredia
pre deti v kríze a starostlivosť o deti a mladých dospelých najviac do 25 roku veku
života.
V súčinnosti s naším zámerom budeme:
 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;
 aktívne spolupracovať so zainteresovanými subjektmi;
 v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol
zabezpečený potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť;
 integrovať deti do komunity širšieho prostredia;
 úspešne zaradiť mladých dospelých po ukončení pobytu v DeD do bežného
života;
 poskytovať sociálne a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, a blízke osoby
dieťaťa, intenzívnejšie podporovať rodinné vzťahy.
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