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Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
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.
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.
Dlhodobé a krátkodobé ciele DeD:


Zvýšenie počtu špecializovaných skupín pre deti s duševnou poruchou z jednej na dve
- zakúpenie rodinného domu na vytvorenie samostatnej skupiny pre deti s duševnou
poruchou;



Prenájom priestorov pre administratívu DeD – vytipovať priestory vhodné pre
administratívnych pracovníkov detského domova;



Vytvoriť priestor v jednom z rodinných domov pre prácu s rodinou dieťaťa – po
vysťahovaní administratívy do prenajatých priestorov v uvoľnených priestoroch
rodinného domu na ul. Švermovej zariadiť miestnosť pre prácu s rodinou dieťaťa;



Utvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód práce s deťmi a jeho
rodičmi/inými príbuznými (ambulantná alebo pobytová forma);



Príprava zamestnancov na poţadované zmeny, zvýšenie kontaktov s rodinami detí
a s kompetentnými subjektmi – sprevádzanie rodiny pomocou sociálnych asistentov.

Odpočet splnených úloh


Utvoriť podmienky na odborné vzdelávanie zamestnancov detského domova
-

DeD realizuje odborné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a umoţňuje im
vzdelávanie a účasť na odborných seminároch, výcvikoch a ďalšie vzdelávanie
podľa potrieb DeD. Zamestnanci sa zúčastňujú vzdelávania organizovaného
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Úloha priebeţne v plnení.



Zabezpečiť priestory pre administratívu formou prenájmu
-

V priebehu roka boli vytipované priestory v budove Okresného úradu na
Partizánskej ulici v Snine, ktoré boli koncom roka vzaté do prenájmu. Po menších
stavebných úpravách sa budú môcť nasťahovať administratívni pracovníci DeD.
Úloha splnená.

Koncepčná činnosť
Organizačná štruktúra detského domova je v nezmenenej podobe od roku 2010, kedy
bol detský domov plne deinštitucionalizovaný. Skladá sa zo štyroch rodinných domov,
samostatných skupín. V jednom z týchto domov sa poskytuje starostlivosť deťom s duševnou
poruchou. Starostlivosť v troch samostatných skupinách zabezpečuje 6 zamestnancov.
Skupinu pre duševné poruchy s kapacitou 7 detí zabezpečuje 8 zamestnancov.
Detský domov Snina má uţ od roku 2012 v prenájme byt, v ktorom bývajú 4 mladí
dospelí študujúci na vysokej škole, alebo strednej škole s maturitou. Tvoria tak úplne
samostatnú skupinu, ktorá si sama hospodári v rámci peňaţných príspevkov určených
detským domovom.

Koordinačná a riadiaca činnosť
Vychovávatelia a profesionálni rodičia sa pri svojej práci stretávajú s problémami,
ktoré vyplývajú zo špecifických potrieb detí, ktoré sú im zverené do starostlivosti. Aby ich
mohli dostatočne odborne rozpoznať a zvládnuť, potrebujú sa neustále vzdelávať a overovať
si svoje postupy a metódy práce.

Detský domov Snina umoţňuje účasť vychovávateľov a ostatných zamestnancov na
vzdelávacích aktivitách organizovaných Ústredím PSVaR SR a inými subjektami.
V snahe predísť u profesionálnych rodičov hromadeniu problémov, ktoré nedokáţu
spoľahlivo identifikovať a riešiť, detský domov organizuje pravidelné stretnutia s odborným
tímom. Tematické semináre ich zorientujú v problematike, poskytnú príklady aplikácie
v praxi. Predchádzame tým hromadeniu problémov a vyhoreniu profesionálneho rodiča.
Hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov DeD realizujeme v súlade s § 10
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súlade s § 52 ods. 4. zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch. Podľa toho monitorovanie a hodnotenie kvality práce
uskutočňuje detský domov v záujme procesu hodnotenia zamestnancov s cieľom neustáleho
zlepšovania výsledkov práce detského domova, rešpektujúc korektné profesionálne vzťahy
medzi zamestnancami.

Metodická činnosť
V záujme detského domova je podporovať a iniciovať komunikáciu a prácu
s rodinami detí. V minulom roku sme prijali do domova 10 detí, pričom 8 detí tvorí
súrodeneckú skupinu a ich rodičia ţijú ako bezdomovci. Pokiaľ im mesto neposkytne
bývanie, návrat do rodiny nie je moţný. Vzhľadom na početnosť súrodeneckej skupiny je
malá pravdepodobnosť umiestnenia detí do náhradnej rodiny. Jedno dievča po ukončení
výchovného opatrenia odišlo k príbuzným a v jednom prípade pracujeme na sanácii a návrate
dieťaťa do starostlivosti matky.

Deti do 6 rokov veku sa snaţíme ihneď umiestniť do

profesionálnej rodiny, zatiaľ sa nám darí získavať na túto náročnú prácu záujemcov
z blízkeho okolia domova, aby sme v prípade potreby mohli zabezpečiť kontakt, zorganizovať
stretnutia detí s rodičmi a príbuznými.
Vzhľadom k tomu, ţe naše detí a mladí dospelí pochádzajú väčšinou zo sociálne
veľmi slabých alebo rozvrátených rodín, nie je spolupráca s rodičmi taká intenzívna, ako by
bolo ţiaduce. Rodičia prejavujú o deti záujem iba sporadicky, alebo vôbec. Často je
iniciátorom záujmu o deti práve detský domov. Umoţňujeme deťom udrţiavať s rodičmi
a príbuznými telefonický, písomný aj osobný kontakt. Aby sme vyšli rodičom v ústrety, nie
sú v domove stanovené návštevné hodiny.

Pobyt detí v rodinách počas prázdnin býva často problémový, deti sa neraz dopúšťajú
trestnej činnosti, prípadne sa z prázdnin nevrátia načas. Veľa rodičov sa zdrţiava v zahraničí,
alebo sú dlhodobo vo výkone trestu, kde ich síce spolu s deťmi v prípade záujmu
navštevujeme, ale návrat do rodiny nie je moţný.
Najčastejšie s rodinami detí pracujú sociálne pracovníčky DeD, ktoré často iniciujú
spoluprácu rodičov alebo príbuzných s domovom. Práca s rodinou musí byť v súlade s cieľom
plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Sociálne pracovníčky v spolupráci
s odbornými pracovníkmi pravidelne prehodnocujú hneď po umiestnení dieťaťa do DeD
moţnosti návratu do pôvodnej rodiny alebo umiestnenia dieťaťa k príbuzným.
Hľadajú nové spôsoby, prostriedky, metódy, ktorými by docielili, aby sa deti mohli
vrátiť do svojej rodiny. Často iniciujú aj zvolanie prípadových konferencií na príslušnom
ÚPSVaR.
Prvoradý záujem a snaha odborného tímu je motivovať rodičov k návratu dieťaťa do
pôvodnej biologickej rodiny, alebo umiestniť deti do náhradnej rodiny.
Osvedčila sa nám aj realizácia prípadových konferencií v prípadoch, kedy mladistvý
dovŕši 18 rokov a spoločne hľadáme moţnosti bývania, zamestnania pre mladého dospelého.
Spolu so zástupcami obce, mesta, príslušného ÚPSVaR a príbuznými hľadáme odpovede na
otázky, ktoré trápia mladých pri ukončení pobytu v domove.
Pred odchodom z detského domova sú často veľmi neistí, najviac pociťujú nepriazeň
osudu. Strácajú pocit istoty a musia sa osamostatniť, postarať samy o seba. Tu je veľkou
pomocou kvalitná príprava, vzdelávanie detí od 15 rokov veku, kde cieľom plánu sociálnej
práce je príprava na osamostatnenie. Závisí od postoja mladistvého, ako je ochotný
spolupracovať s členmi odborného tímu, vychovávateľmi pri plnení úloh plánu prípravy na
osamostatnenie.
Členovia odborného tímu organizujú okrem individuálnej prípravy aj spoločné
vzdelávacie aktivity na rôzne témy, ako je správanie mladých dospelých pri prijímacom
pohovore do práce, nácvik modelových situácií, čomu sa vyhnúť pri hľadaní práce
v zahraničí, vypĺňanie potrebných tlačív a podobne. Sociálne pracovníčky zorganizovali
a spolu s deťmi navštívili v júni 2016 aj Domov na polceste v Košiciach a Charitný dom vo
Vranove nad Topľou, kde mali moţnosť mladiství vidieť ako funguje takéto zariadenie.
Za prínos povaţujeme aj zapojenie detí nad 15 rokov do projektu prípravy na
osamostatnenie, ktorý organizoval Domov na polceste na Zvonárskej ulici v Košiciach.
Projekt sa realizoval v našom domove, aj mimo nášho zariadenia v Košiciach a Herľanoch.

Našim cieľom je príprava na zvládnutie prechodu dieťaťa z domova do reálneho
ţivota a dosiahnuť, aby dokázal samostatne fungovať.
Vzdelávanie, supervízie
V rámci zvyšovania kvality a profesionality práce v detskom domove zamestnanci
absolvovali vzdelávacie aktivity a tréningy organizované akreditovanými subjektmi ako bol
tréningový program PRIDE, kurz prvej pomoci, manaţérske zručnosti, metodické stretnutia
pre oblasť výchovy, metodické stretnutia k problematike duševných porúch, „Tréning
zvládania agresívnych detí“, diagnostika prostredníctvom projektívnych techník, workshop
k transkultúrnemu prístupu, konferencia „Čo prináša transformácia v detských domovoch
v praxi na Slovensku“. Zamestnanci aj v tomto roku absolvovali skupinovú a podľa potreby aj
individuálnu supevíziu. Supervízie sa zúčastnilo 34 zamestnancov.
Účasť na konferenciách


Účasť na konferencii „Vychovávateľ pre dieťa a jeho rodinu“ ;



Účasť na konferencii „Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné
sluţby pre všetkých“ ;



Účasť na konferencii „Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov detských
domovov“ ;



Účasť na konferencii „IV. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských
domovov“.

Témy vzdelávania pre profesionálnych rodičov:


Špecifické poruchy správania (špeciálny pedagóg) ADHD, ADD;



Plán sociálnej práce s rodinou – sociálne pracovníčky;



Téma „Psychosexuálny vývoj osobnosti a vplyv výchovy na psychopatológiu dieťaťa“ –
psychologička.

Aktivity realizované pre profesionálnych rodičov:


„Ako čo najlepšie pripraviť dieťa na zmeny v jeho ţivote“ – psychologička, sociálne
pracovníčky;



Polročné zhodnotenie – problémy v správaní, predškolská príprava, školské výsledky –
odborný tím;



Návrhy k tvorbe výchovného plánu - vedúci úseku, psychologička, odborný tím.

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v Detskom domove Snina je riadená vnútorným kontrolným
systémom, ktorého obsahom je:


efektívne vynakladanie pridelených finančných prostriedkov,



dodrţiavanie všetkých zákonných a vnútorných predpisov a smerníc,



plnenie pracovných povinností,



plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov,



dodrţiavanie zásad bezpečnosti PO, BOZP.

Na kontrole DeD sa podieľajú:


riaditeľ,



vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku,



vedúci úseku starostlivosti o detí ,



splnomocnený zástupca zamestnancov,



iný zamestnanec na základe poverenia riaditeľa.
Pracovníci postupujú pri výkone kontroly podľa § 9 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. o

kontrole v štátnej správe. O prevedených kontrolách zodpovedný pracovník vedie evidenciu.
Pri zistení nedostatkov vypracuje písomný záznam, ktorý odovzdá riaditeľovi DeD.
Štatistika


Kapacita detského domova je 48 detí/fyzický stav 47



V tomto roku sme prijali 10 detí



Celkovo z detského domova odišlo 7 detí



Z detského domova odišli 6 mladí dospelí



Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu 0



Počet odídených detí z dôvodu sanácie 0



Jedno dieťa bolo zverené do predosvojiteľskej starostlivosti



Priemerná dĺţka pobytu za detský domov je 4,75 roka

Rozpočet organizácie

Výdavky na mzdy, platy a odvody poistného boli v roku 2015 čerpané v súlade
s upraveným rozpočtom.
Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2016
boli pre detský domov v rámci beţných výdavkov rozpísané prostriedky v kategórii 610 –
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV v sume 363 136 €.

K sledovanému obdobiu bol

rozpočet miezd upravovaný rozpočtovým opatrením č. 50 , 87 , 153 , 177, 180, 184, 288,
353, 360.
Upravený rozpočet k 31.12. 2016 pre kategóriu 610 bol 420 512 €.
Schválený rozpočet v kategórii 630 - tovary a sluţby na rok 2016 bol vo výške 127
927 €.
K 31.12.2016 zo strany Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave bolo
vykonané rozpočtové opatrenia č. 50, 87, 153, 177, 180, 300, 288, 353, 360. Upravený
rozpočet k sledovanému obdobiu bol 253 463 €.
Skutočné čerpanie vykazujeme v sume 258 714,30 €, čo predstavuje 100 %.
V skutočnom čerpaní boli pouţité aj mimorozpočtové zdroje v sume 6 259,65 € v zmysle §
23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Z úhrady stravy je to suma 1 868,66 €, všeobecné sluţby v sume 3 200 €,
z úhrady poistného 1 190,99 €.
Organizované aktivity v detskom domove a mimo detského domova
Aj v roku 2016 sme sa zúčastnili na rôznych súťaţiach, kultúrnych a športových
podujatiach. Niektoré z nich sa stali tradíciou, ako napríklad beţecká súťaţ Stakčínske
kilometre, ktorá predchádza účasti na beţeckej súťaţi

Domovácke kilometre uja Peťa

v Herľanoch.
Regionálne - Svidník, celoslovenské – Bratislava a medzinárodné -

Bratislava

športové hry detí z detských domovov.
Medzi naše najväčšie úspechy za minulý rok patrí druhé miesto volejbalového
druţstva na Medzinárodných športových hrách v Bratislave.
Po prázdninách sme sa zúčastnili na XX. ročníku Majstrovstiev Slovenska detských
domovov vo futbale, ktoré organizuje Detské centrum Ruţomberok.

Okrem športových podujatí sa pre deti organizujú rôzne súťaţe – napr. výtvarná súťaţ
„Ochranárik očami detí“, zdobenie torty, pečenie pizze, súťaţ o najkrajšiu masku, satelit baví
satelit a nočná hra.
Skupinka deti z troch

satelitov sa zúčastnila filmového predstavenia „Rytmus –

Sídliskový sen“ v Košiciach a dopoludnie v doprovode psychologičky strávili prechádzkou
v zoologickej záhrade. Taktieţ mali moţnosť si obzrieť historické centrum a pamiatky mesta.
Počas letných prázdnin trávia deti s vychovávateľmi a odbornými pracovníkmi čas na
kúpaliskách,

najmä

v Zemplínskych

Hámroch,

Humennom

a v Kolonici.

Taktieţ

organizujeme pre deti turistické vychádzky do okolitých lesov a výstupy na Sninský kameň
a Morské oko, kde spoznávame krásy prírody. Po namáhavom turistickom výstupe sa deti
osvieţia na miestnom bio kúpalisku Sninské Rybníky.
Pekná akcia pre deti bola na ranči v Kamenici nad Cirochou, kde pod vedením
psychologičky DeD, ktorá tam vo voľnom čase pracuje s koňmi, deti tak mali moţnosť naučiť
sa pracovať s týmito zvieratami, starať sa o ne, ale aj zajazdiť na nich a zmysluplne stráviť
svoj voľný čas. Celodenné aktivity na ranči boli ukončené večernou opekačkou.
Veľmi vydarený bol aj XII. ročník súťaţno – zábavnej akcie „Človek, pes a kôň“,
ktorú organizovalo Kultúrne stredisko mesta Snina.
Počas letných prázdnin sa deti zúčastnili v mesiaci júl a august na letnom tábore
OČKOLANDIA – KUNG FU PANDA.
Na konci školského roka pred odchodom niektorých deti domov na prázdniny si deti
sami pripravili program pre vychovávateľov a zamestnancov domova pod názvom
„Domováci majú talent“.

Stretli sa tu všetky samostatné skupiny – rodiny a tí

najtalentovanejší nás všetkých ohúrili svojimi výkonmi.
Kaţdoročne za dobré vysvedčenia organizujeme celodenný výlet do Aquaparku Delňa
v Prešove. Táto akcia je medzi deťmi veľmi obľúbená a je veľmi motivujúca.
Detský domov Snina prevádzkuje v rámci Prešovského kraja špecializovanú
samostatnú skupinu pre duševné poruchy a jednu integrovanú skupinu pre ľahšie stavy
duševných porúch. Deti pravidelne absolvujú hipoterapiu, ktorá má veľmi dobrý účinok na
ich duševný stav.
Počas školského roka sa deti zúčastnili ozdravovacieho pobytu v detskej ozdravovni
Ţeleznô.
Pred

vianočnými

prázdninami

organizujeme

vianočnú

besiedku,

kde

deti

z jednotlivých satelitov medzi sebou súťaţia a majú moţnosť ukázať svoj talent a schopnosti.

Svojou návštevou nás počas vianočných sviatkov poctili pracovníci Červeného kríţa a
učiteľky zo ZŠ v Belej nad Cirochou.
Vychovávatelia a odborní pracovníci detského domova, ktorí sú organizátormi
rôznych podujatí pre deti uverejňujú články v regionálnej tlači – Sninské noviny,
Podvihorlatské noviny a Noviny pod Vihorlatom. Prezentujú v nich aktivity z oblasti športu,
kultúry a rôznych iných oblastí ako je napr. čistenie studničiek v blízkom okolí, alebo čistenie
lesa.

Krátkodobé ciele na rok 2017


Organizovať prípadové konferencie, aby sa dieťa v čo najkratšom moţnom čase
vrátilo späť do svojej biologickej rodiny;



Zintenzívniť a skvalitniť úroveň spolupráce so samosprávou a príslušnými ÚPSVaR;



Úspešné zaradenie dieťaťa a mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom
domove do beţného občianskeho ţivota;



Eliminovať premiestnenie detí do reedukačných zariadení.

