Výročná správa
cez Program strategických činností
centra
Základné údaje
Názov centra: „Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90, 962 34
Počet zamestnancov: 70
Počet detí: 88
Priestorové usporiadanie : KB – Tŕnie, Budova – Železná Breznica, 2 byty - Zvolen
Počet skupín a zloženie : 6 samostatných skupín, 1 samostatná skupina MD, 10 PR
Meno riaditeľa: Mgr. Ján Paľuch
Kontakt : 0902414410

Stratégia
Je naším zámerom
• rozvíjať vlastných zamestnancov,
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1.V roku 2018 bolo zapojených do supervízie 55 zamestnancov z toho 9 individuálnej
3 dvojice vychovávateľov po 3 stretnutia v Banskej Bystrici
2 sociálni pracovníci v Rimavskej Sobote

Vzdelávacie aktivity:
Stratégia zvládania a predchádzania agresivity u detí – kontinuálne vzdelávanie pre
pedagogických vychovávateľov
Rozvoj sociálno – finančnej gramotnosti v detských domovoch – pomocní vychovávatelia
s ekonomickou agendou

Agresívne dieťa? Systémové riešenia
Korene závislosti
Detská kresba ako diagnostický nástroj
Prevencia sociálno – patologických javov
Interkultúrny tréning – dôležitosť identity
Dieťa a rodina – od porozumenia k pomoci
Ako hovoriť, aby deti rozumeli
Prípadová konferencia v praxi – postavenie rodiny dieťaťa a práce s rodinou
Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine
Formovanie vzťahov medzi členmi v profesionálnej rodine – rešpektovanie odlišností a ich
prijatie
Regionálne semináre k programu Zelená škola – 7 krokov metodiky, Rozprávanie príbehov
v environmentálnej výchove alebo storytelling
Učiteľ ako bezpečná základňa pre deti
Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín
Práca s rodinou v prirodzenom prostredí v súvislosti s novelou zákona č.305/2005
Nastavenie foriem poskytovania opatrení Centier v zmysle legislatívnych zmien
Zmeny v zákone č. 305/2005, Vyhláška č. 103/2018
Ochrana osobných údajov – GDPR
Rozvoj soft skills v práci s mládežou
Techniky artefiletiky pre deti

Účasť na konferenciách:
Konferencia sociálnych pracovníkov – Svit, 16. – 17.4.2018
Konferencia zamestnancov DeD – Banská Bystrica, 25.4. 2018
Tímová spolupráca – Piešťany, 8. – 9. 10.2018
Kam smerujeme v Centrách v oblasti výchovy? Predná Hora, 21. – 23.11.2018

Zapájame rodiny
1.Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácia / NRS –NOS a PS / dospelosti – kam –k
biorodine/do Domu na pol ceste/DSS/ k partnerovi/iné
Sanácia: 0
PS – 2
NOS - 0
Dospelosť: k biologickej rodine – 3
k partnerovi – 5
podnájom – 2

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Spolupráca s neziskovými organizáciami – Nadácia pre deti Slovenska, Úsmev ako dar,
Juventa, Epic,
Elokované pracovisko CVČ Quo vadis
2. Organizované aktivity v centra a mimo centra
Aktivity organizované centra

Karneval
Skupiny v akcii
Naj chlapec, Naj dievča
Športové popoludnie
Trojdňové stretnutia pre PR
Letné chatové pobyty
Letný tábor pre deti z PR
Turnaj vo vybíjanej a vo futbale
Vianočná besiedka
Kapustnica pre zamestnancov a priateľov detského domova
Metodický deň zamestnancov centra
PTZ – organizujeme v rámci banskobystrického kraja
Skupinové stretnutia detí zamerané na rozvoj životných zručností, ľudské práva a
prevenciu – obchodovanie s ľuďmi, drogové závislosti, zdravie
Účasť na aktivitách iných organizátorov

PTZ – celoslovenská účasť
Apellia CUP – futbal
Preteky v stolnom tenise
MDD v obci Tŕnie
MDD so zamestnancami GLS
Najmilší koncert roka

Benefičný koncert „Úsmev ako dar“
Detské tábory, pobytové aktivity / Očkolandia, Úsmev ako dar /
Ozdravné pobyty /Dolný Smokovec/
Mikuláš v Banskej Bystrici
Celé Slovensko číta deťom v Hronseku a na Zvolenskom zámku
Exkurzia vo firme Johnson Controls – NDS
Projekt na participáciu detí a mladých ľudí – NDS
Spartan – Webygroup

3. Projekty a sponzorstvo
Nadácia Volkswagen
S Nadáciou v pohybe - zapožičanie VW up!
Od 15.12.2017, projekt určený pre zefektívnenie spolupráce odborného tímu
s profesionálnymi rodinami a k podporným aktivitám zameraných na biologickú rodinu detí
v starostlivosti centra.
Vianočný projekt – Auto pre znevýhodnených – vytvorenie modelu
Nadácia pre deti Slovensko
Komunita priateľská k deťom: dvaja mládežníci / 15r. dievča, 17 r. chlapec / sa zapojení do
poradenského orgánu v rámci SR
Space: vytvorenie návrhov bezpečného prostredia
Život mladých pod kontrolou: systematické vzdelávanie deti, mladých dospelých
a zamestnancov centra
Zamestnanci firmy Johnson Controls
Návšteva partnera Nadácie pre deti Slovensko v centre
Nadácia Tesco – DEDHRISKO
Vyasfaltovanie plochy
Vytvorenie troch zón – športová, hrová a dopravné ihrisko
Doprastav a.s. Zvolen
Vyasfaltovanie ihriska s finančnou spoluúčasťou
Nadácia Dobrý Anjel
Zabezpečenie športového náčinia, spoločenských a hračiek
Finančný dar na zakúpenie ďalších pomôcok
Zbierka oblečenia
Spoločnosť Continental
Mikulášske balíčky
Stromček vianočných želaní
Spolupráca pri zamestnávaní našich mladých dospelých
Spoločnosť GLS
Oslava MDD

1.ZŠ Zvolen
Mikulášske odovzdanie zbierky oblečenia, hračiek a sladkosti
HARA.SK
Mikulášske prekvapenie
PANTA RHEI
Vianočná zbierka kníh
Sponzorstvo:
Súkromný darca – 85 €
Nadácia Tesco – 1 130 €
EKON – 700 €
WEBY GROUP – 350 €
TIP TRAVEL – 200 €
Obec Tŕnie– 2 400 €
Nadácia anjel rodiny – 200 €

4. Ocenenie a úspechy
Katka Gašparová – vystupujúca na celoslovenskom kole „Najmilší koncert roka“ aj
benefičnom koncoročnom koncerte Úsmev ako dar
Stolný tenis
Drahoslava Fíziková – krajské kolo – 2. miesto dvojhra, 1. miesto štvorhra
Monika Bariová – krajské kolo - 2. miesto dvojhra, 3. miesto štvorhra
Reprezentačný výber kraja vo futbale:
Emil a Denis Žigmundovci, Christopher Dányi, Peter Andor, Ľudovít Samko
PTZ
Ľudovít Samko, Martin Malina – 2. miesto v regionálnom kole

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/
Deti navštevujú MŠ: 15
ZŠ: 24
ŠT pri ZŠ: 13
OU: 5
SOU: 7
SOŠ: 1
Nadstavbové štúdium: 1
2. Záujmová činnosť/počet detí/
Futbal - 12 deti
Hudobno – tanečmý - 8 deti
Gitara /CVČ/ – 1 dieťa
Spevácky krúžok /CVČ/ – 8 deti
Počítačový krúžok /ZŠ/ - 4 deti
Florbalový krúžok /ZŠ/ - 4 deti
Fitnes – 7 deti
Canisterapia – 1 dieťa
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/
Počet detí, ktoré navštevujú rodinu: 40 detí
4. Letné tábory/počet detí
Letné tábory: 40 detí
Chaty s našimi zamestnancami: 52 detí

Vypracoval: Mgr. Ján Paľuch
riaditeľ centra

