Výročná správa
cez Program strategických činností
detského domova
Základné údaje
Názov DeD: „Ratolesť“ Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90, 962 34
Počet zamestnancov: 60
Počet detí: 82
Priestorové usporiadanie : KB – Tŕnie, Budova – Železná Breznica, 2 byty - Zvolen
Počet skupín a zloženie : 6 samostatných skupín, 1 samostatná skupina MD, 11 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 2016 bolo zapojených do kontinuálneho vzdelávania 2 zamestnanci
a do supervízie 54 zamestnancov z toho 7 individuálnej
Vzdelávacie aktivity:
Dieťa medzi rodinou a inštitúciami alebo Sanácia rodiny v situácií umiestnenia
Školenie Winn ASU
Európske trendy v práci s rodinou
Syndróm vyhorenia
Práca s genogramom a ekomapou
Workshop o rómskej identite a príklady praxe s výchovou rómskych detí
Zisťovanie názoru dieťaťa
Rozhovor o rodine a s rodinou
Výchova dieťaťa s poruchami správania

Zamestnávanie mladých dospelých po odchode z detského domova
Zvládanie agresívnych detí
Práca s PR
Metodické stretnutia vychovávateľov
Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov
Metodické stretnutia odborných pracovníkov
Účasť na konferenciách
Spolupráca v prospech dieťaťa
Mosty k rodine- Špecifiká práce s marginalizovanými rodina
IV. vzdelávacie stretnutie soc. pracovníkov z det. dom.
Medzinárodné skúsenosti so sanáciou rodín
3. stretnutie vychovávateľov z DeD

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: 2
PS – 1
NOS - 2
Dospelosť: k biologickej rodine – 1
k partnerovi – 2
podnájom – 1

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Článok „ Pre lepší život deti “ - Žurnál SME
2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Karneval
Skupiny v akcii
PTZ – organizujeme v rámci banskobystrického kraja
PTZ – celoslovenská účasť
Apellia CUP – futbal
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
Celé Slovensko číta deťom 2x do roka jeden týždeň
Týždeň čítania spojený s návštevami spisovateľov a iných osobností kultúrneho života
v našom zariadení, zapojenie detí dobrovoľné, zo všetkých výchovných skupín.
Príbeh bábik pokračuje – celý rok
Projekt zameraný na napĺňanie potrieb našich detí o formovaní priateľského vzťahu dospelej
darkyne a nášho dievčatka - o darovaní svojej obľúbenej bábiky spolu s ponukou stať sa
ozajstnou kamarátkou. Počas roka si deti s kamarátkou vymenili po dva dopisy a tiež pre
kamarátky vyrábali malé darčeky.
Bezpečný domov sú dobrí rodičia - Bezpečne v komunite, bezpečne doma / NDS / január až august 2016
Projekt je zameraný na prácu s biologickou rodinou, s cieľom vrátiť dieťa domov. Tiež sa
v ňom venujeme rozvoju absentujúcich životných a rodičovských zručností u našich detí, čím
sa im snažíme umožniť stať sa dobrými rodičmi. Materiálne vybavenie zakúpené
z projektových financií nám umožňuje v aktivitách dlhodobo pokračovať.

Škola rodinných financií / NDS / - marec až november 2016
ŠRF ponúka možnosť systematickej prípravy v oblasti finančnej gramotnosti pre mládež vo
veku 15 až 18 rokov. Stretnutia prebiehali nielen na pôde nášho DeD, a spolu s našimi deťmi
sa ho zúčastnili aj deti z Ded Hriňová. Aktivity budú pokračovať aj v roku 2017.

Sponzorstvo:
OZ Krídla pre život – 732 €
EKON – 300 €
WEBY GROUP – 350 €
TIP TRAVEL – 200 €
Nadácia pre deti Slovenska – 720,27 €

4. Ocenenie a úspechy
Výtvarná súťaž: Ochranárik očami detí – okresné kolo
1.miesto - Matej Mucha, 2.miesto - Vanesa Vlačuhová, 3.miesto - Barbora Krišková
Športové podujatia:
PTZ – región – Tŕnie:
1.miesto - Mário Kováč
1.miesto - Peter Andor
1.miesto družstvo dievčat - Monika Bariová a Drahomíra Fíziková
Atletika – región Detva:
1.miesto beh na 100m dievčatá - Drahomíra Fíziková
1.miesto beh na 100m chlapci - Miroslav Berky
1.miesto beh na 800m chlapci - Ľudovít Samko
1.miesto štafeta dievčatá - Serena Balázsová, Drahomíra Fíziková, Monika Bariová, Vanessa
Vlačuhová
Minifutbal – región Detva:
1.miesto - minifutbal chlapci
Stolný tenis – región Hriňová:
3.miesto - Monika Bariová

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/ výška FP
Deti navštevujú MŠ: 9
ZŠ: 27
ŠT pri ZŠ: 20
OU: 9
SOU: 6
SOŠ: 2
Nadstavbové štúdium: 1
2. Záujmová činnosť/počet detí/ výška FP
Babinec /dievčenská skupina zameraná na rozvoj sociálnych zručností, emociálny
rozvoj, relaxáciu/ - 10 detí
Tvorivé dielne /tvorba z odpadového materiálu/ - 10 detí
Výtvarný krúžok /ZUŠ/ – 17 detí
Hra na hudobný nástroj /ZUŠ/ – 4 detí
Spevácky krúžok /ZUŠ/ – 12 detí
Tanečný krúžok /ZŠ/ - 2 deti
Počítačový krúžok /ZŠ/ - 12 detí
Futbalový krúžok /ZŠ/ - 5 detí
Florbalový krúžok /ZŠ/ - 2 deti
Dramatický krúžok /ZŠ/ - 1 dieťa
Hravá matematika /ZŠ/ - 4 deti
Športový krúžok /ZŠ/ - 4 deti
Výtvarný krúžok /ZŠ/ - 3 deti

Futbalový oddiel Budča – 2 deti
Futbalová oddiel Šahy – 2 deti
Futbalový oddiel Kováčová – 1 dieťa
Vodičský preukaz – 1MD
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška FP na stravné v rodine
Počet detí, ktoré navštevujú rodinu: 40 detí
4. Letné tábory/počet detí/ výška FP
Letné tábory: 42 detí
Zahraničná rekreácia Grécko: 12 detí
Chaty s našimi zamestnancami: 79 detí
5. Pohľadávky /počet rodičov
Počet rodičov: 116

Vypracoval: Mgr. Ján Paľuch
riaditeľ detského domova

