Výročná správa
cez Program strategických činností
detského domova
Základné údaje
Názov DeD: „Ratolesť“ Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90, 962 34
Počet zamestnancov:56
Počet detí: 82
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 2015 bolo zapojených do kontinuálneho vzdelávania 9 zamestnancov a do
supervízie 51 zamestnancov z toho 8 individuálnej
Vzdelávacie aktivity:
Integratívna psychoterapia
Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách
Adaptačné vzdelávanie
Práca s PR
Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník
Výcvik v systemickej a párovej rodinnej terapii
Práca s dieťaťom s Can syndrómom
Bezpečne v komunite, bezpečne doma
Transkultúrny prístup

Komplexný prístup k zefektívneniu prevýchovnej práce s rizikovou mládežou
Deficity čiastkových funkcií
Lektor školy rodinných financií
Multidisciplinárne školenie účastníkov koordinačných stretnutí k problematike násilia na
deťoch
Výklad zákona o rodine
Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi
Špeciálna pedagogika
Organizovanie prípadových konferencii
Softip – pohľadávky
Registratúra
Mzdová účtovníčka
Školenie vybraných manažérskych zručností pre vedúcich úsekov, vedúcich CPPR
a koordinátorov skupín
Tréning zvládania agresívnych detí – nenásilná krízová intervencia
Prvá pomoc – jednoducho, efektívne a bezpečne
Rozvíjanie vedomostí a zručností zamestnancov DeD a RC potrebných v príprave mladých
ľudí na odchod z ústavnej starostlivosti
Pilotné overovanie vzdelávacieho programu „Špecifiká starostlivosti o klientov v zariadeniach
SPOD a SK“
Metodické stretnutia vychovávateľov
Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov
Metodické stretnutia odborných pracovníkov
Účasť na konferenciách
Mosty k rodine
Stretnutie sociálnych pracovníkov/aktívna účasť
Konferencia vychovávateľov detských domovov/aktívna účasť
Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch
Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov
Sexuálne prejavy a zneužívanie medzi deťmi v detských domovoch

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: 1
Dospelosť: k biologickej rodine – 5
DSS – 1
k partnerovi – 2
dom na pol ceste – 1
podnájom – 4
vlastné bývanie - 1

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Článok „ V domove vytvorili špeciálnu miestnosť“ - Zvolenské noviny
Výročná správa Volkswagen
2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Karneval
Skupiny v akcii
PTZ – organizujeme v rámci banskobystrického kraja
PTZ – celoslovenská účasť
Apellia CUP – futbal
MS DeD vo futbale
Športové popoludnie
Účasť na pretekoch v atletike
MDD s obcou
Turnaj vo vybíjanej a vo futbale medzi skupinami
Súťaž naj. dievča, chlapec
Vianočná slávnosť
Najmilší koncert roka
Hudobné vystúpenie vo Zvolene
Letné chatové pobyty
Trojdňové stretnutia pre PR
Guláš pre zamestnancov
Kapustnica pre zamestnancov a priateľov detského domova
Stolný tenis
3. Projekty a sponzorstvo
August 2014 – máj 2015 Vzdelávať sa, stretávať sa, oddychovať – Vzdelanie =
budúcnosť / VW Slovakia /
Z príspevku Nadácie sme zakúpili vybavenie počítačového kútika, dva počítače, multifunkčné
zariadenie a tiež sme zriadili pripojenie na internet. V mesiaci december sme z vlastných
zdrojov zakúpili počítačový program DysCom.SK3.1, určený všetkým deťom, ktoré potrebujú
špeciálnu edukačnú podporu., že je vhodný pre prácu s minimálne 75 percentami detí nášho
detského domova.
Vytvorili sme podmienky na vzájomné stretávanie sa detí, ako formálne formou skupinových
stretnutí, besied, tvorivých dielní, relaxačných techník, tak aj neformálne – spoločenské hry,
rozhovory, návštevy rodiny a pod.

1.6. – 7.6. 2015 - Číta celé Slovensko - Poď, budem ti čítať
Týždeň čítania bájí a povestí – každý deň čítal deťom iný zamestnanec, po dočítaní deti
príbeh prerozprávali vlastnými slovami. Celý týždeň pripravovali po skončení čítania plagát,
ktorý obsahuje výjav z každej báje.
September 2014 – jún 2015 – Myslím ekonomicky – Diskusné klub / Týždenník TREND/
Témy: Čo je finančná gramotnosť, Základný ekonomický slovník ,Rozpočet, Moje životné
náklady, Banka – čo tam vybavím? , Nebanková spoločnosť, Ako čítať informácie o úvere,
Povinné poistenie, Odvody, Komerčné poistenie, Čo znamená zaistenie, Životné hodnoty a
ciele, Ako ich dosiahnuť?
Október 2015 - .... – Bezpečný domov sú dobrí rodičia Bezpečne v komunite, bezpečne
doma / NDS /
Projekt je vypracovaný a zaslaný na schválenie. Chceme sa v ňom zamerať na prácu
s biologickou rodinou s cieľom, vrátiť dieťa domov. Tiež sa chceme venovať rozvoju
absentujúcich životných a rodičovských zručností u našich detí a umožniť im tak stať sa
dobrými rodičmi. Projekt plánujeme realizovať od januára 2016.
Projekt – schválený
November 2015 – Škola rodinných financií / NDS /
V roku 2016 sme sa rozhodli zapojiť do systematickej prípravy v oblasti finančnej
gramotnosti aj mládež vo veku 15 až 18 rokov. Stretnutia budú prebiehať podľa metodiky
ŠRF. Túto možnosť sme ponúkli aj Ded Hriňová, takže sa projektu zúčastnia súčasne 2 detské
domovy.
Projekt – schválený
1.12. – 6.12. 2015 – Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša
Poď, budem ti čítať
Sponzorstvo:
SSE Žilina – 3000 €
5 x súkromná osoba – 473 €
Úsmev ako dar /výhra v súťaži/ - 300 €
WEBY GROUP – 350 €

TIP TRAVEL – 200 €
Nadácia pre deti Slovenska – 953,60 €
4. Ocenenie a úspechy
Zamestnanci:
Sociálny čin roka 2015 – Elena Kadeřábková / PR
Deti:
Kultúrne podujatia:
Vystúpenie na NKR v Bratislave
Výtvarné súťaže:
„Ochranárik očami detí“ – 1. miesto Vanessa Valentová
2. miesto Dominika Berkyová
3. miesto Peter Andor
„Maľujem s Úsmevom“ – Vanessa Valentová – ocenená, finančný dar 300 €
Športové podujatia:
Športové hry detí z DeD – stolný tenis: 1. miesto Dominika Berkyová
2. miesto Roman Fizik
Krajské atletické preteky DeD:
1. miesto Drahoslava Fiziková – beh na 100 m
1. miesto štafeta dievčatá
2. miesto Michaela Bariová beh na 60 m
3. miesto štafety chlapci
1. miesto Miroslav Berky beh na 100 m
1. miesto Miroslav Berky vrh guľov
Celoslovenské atletické preteky: 2. miesto Drahoslava Fiziková – beh na 100 m
Majstrovstvá SR DeD v minifutbale: 2. miesto
Krajské PTZ: 1. miesto

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/
Deti navštevujú MŠ: 13
ZŠ: 22
ŠT pri ZŠ: 23
OU: 6
Praktická škola: 1
SOU: 5
SOŠ: 2
Nadstavbové štúdium: 1

2. Záujmová činnosť/počet detí/
Babinec /dievčenská skupina zameraná na rozvoj sociálnych zručností, emociálny
rozvoj, relaxáciu/ - 10 detí
Tvorivé dielne /tvorba z odpadového materiálu/ - 10 detí
Výtvarný krúžok /ZUŠ/ – 16 detí
Hra na hudobný nástroj /ZUŠ/ – 8 detí
Spevácky krúžok /ZUŠ/ – 12 detí
Tanečný krúžok /ZUŠ/ - 2 deti
Počítačový krúžok /ZŠ/ - 27 detí
Futbalový krúžok /ZŠ/ - 14 detí
Florbalový krúžok /ZŠ/ - 14 detí
Krúžok Slniečko /ZŠ/ - 1 dieťa
Tanečný krúžok /ZŠ/ - 1 dieťa
Dramatický krúžok /ZŠ/ - 1 dieťa
Futbalový oddiel Budča – 2 deti
Futbalová oddiel Šahy – 2 deti
Futbalový oddiel Kováčová – 1 dieťa
Vodičský preukaz – 1MD
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/
Počet detí, ktoré navštevujú rodinu: 38 detí
4. Letné tábory/počet detí/
Letné tábory: 41 detí
Zimný tábor: 22 detí
Chaty s našimi zamestnancami: 112 detí

Vypracoval: Mgr. Ján Paľuch
riaditeľ detského domova

