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, 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 2017 bolo zapojených do supervízie 55 zamestnancov z toho 9 individuálnej
Vzdelávacie aktivity:
Zvládanie vybraných výchovných problémov
Práca so širšou rodinou má zmysel
Podpora profesionálnych rodín formou mentoringu
Výchova detí v náhradnej starostlivosti v otázkach sexuality
Stretnutie rodinného kruhu – inovatívny prvok v práci s biologickými rodinami
Všetci za jedného – prípadová konferencia ako nástroj presviedčania
Kvalita života, ľudské práva a prevencia extrémizmu v ústavnej starostlivosti
Hra ako prevencia pred agresivitou
Ako hovoriť o sexe a drogách
Záruky pre mladých
Online generácia
Komunikačné stratégie pri výchove dieťaťa s poruchou vzťahovej väzby v detskom domove

Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovno – vzdelávacom procese u detí so ŠVVP
Výchova rómskeho dieťaťa v profesionálnej rodine
Písomná dokumentácia v réžii PR
Školenie BOZP
Metodické stretnutia vychovávateľov
Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov
Metodické stretnutia odborných pracovníkov
Účasť na konferenciách
Tímová spolupráca
Mosty k rodine – 10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám – ako ďalej?

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: 3
PS – 3
NOS - 3
Dospelosť: k biologickej rodine – 3
k partnerovi – 2
podnájom – 3

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
RTVS – Ahoj Slovensko – relácia k mladým dospelým – aktívna účasť
Regina – relácia k mladým dospelým – aktívna účasť
Regina – relácia k tráveniu Vianoc v detskom domove – aktívna účasť
2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Aktivity organizované DeD
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 DeD
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 atletike a stolnom tenise
MDD v obci Tŕnie
MDD na Úrade vlády
Najmilší koncert roka
Benefičný koncert „Úsmev ako dar“
Výtvarné súťaže - Krídla fantázie, Kalendár Úsmev ako dar
Detské tábory – Očkolandia, Dubáčik
Mikuláš v Banskej Bystrici
Čítanie s vystúpením v Panta Rhei v Banskej Bystrici

3. Projekty a sponzorstvo
Celé Slovensko číta deťom
3x do roka jeden týždeň spojený s návštevami spisovateľov a iných osobností kultúrneho
života v našom zariadení, v tomto roku aj v kníhkupectve Panta Rhei – Mikulášska zbierka
kníh – predajňa Banská Bystrica
Bavme sa otvorene
Pravidelné stretnutia starších detí zamerané na získavanie informácií z prevencie zameranej
na oblasť drogových závislostí a sexu
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 DeD
SPACE project - tu sa cítim dobre!
Projekt, ktorého cieľom je napomôcť tým, ktorí navrhujú verejné či súkromné priestory, v
ktorých sa pohybujú deti a mladí ľudia tak, aby zohľadňovali ich prirodzené potreby.

Sponzorstvo:
Dar na knihu – 375 €
Úsmev ako dar – 200 €
EKON – 420 €

WEBY GROUP – 350 €
TIP TRAVEL – 200 €
Doprastav– 1 500 €
Anonymný darca – 1 500 €
4. Ocenenie a úspechy
Výtvarná súťaž: Výtvarná súťaž – Krídla fantázie, Púchov - Milana Balázsová – cena poroty
Športové podujatia:
PTZ – región banskobystrický:
1.miesto – Christhoper Danyi
Marek Geňa
1.miesto – Monika Bariová
Drahoslava Fiziková
1.miesto – Dorisa Samková
Vanesa Vlačuhová
2. miesto – Štefan Milan
Slavomír Kováč
3. miesto – Mária Lányiová
Michaela Bariová
1. miesto – celkové umiestnenie
Atletika – región banskobystrický:
Miroslav Berky - 1. miesto - 100 m (19+)
1.miesto - vrh guľou (19+)
Drahoslava Fiziková - 2. miesto 100m (16.-18.)
3. miesto 800m (16.-18.)
Marek Geňa - 2. miesto 1500 m (16.-18.)
Christopher Danyi - 3. miesto 1500 m (16.-18.)
Vanesa Vlačuhová - 3. miesto 800 m (11.-15.)
Franco Fizoľa - 3. miesto 60 m (6.-10.)
Milan Gašpar - 3. miesto skok do diaľky (6.-10.)
Slavomír Kováč - 2. miesto 300 m (6.-10.)
Štafeta: Aďo Gazso, Ján Kačo, Roman Fizik, Marek Geňa (16.-18.) – 1. miesto
Minifutbal – región banskobystrický:
Aďo Gazso, Ján Kačo, Roman Fizik, Marek Geňa, Christopher Danyi, Peter Andor (11.-18.) 1. miesto
Stolný tenis – región banskobystrický:
Roman Fizik, Monika Bariová – zmiešaná štvorhra – 1. miesto

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/
Deti navštevujú MŠ: 10
ZŠ: 24
ŠT pri ZŠ: 15
OU: 9
SOU: 8
SOŠ: 2
Nadstavbové štúdium: 1
2. Záujmová činnosť/počet detí/
Skupinové stretnutia - 40 detí
Tvorivé dielne /práca s prírodným materiálom/ - 15 detí
Výtvarný krúžok /CVČ/ – 15 detí
Hra na hudobný nástroj /CVČ/ – 5 detí
Spevácky krúžok /CVČ/ – 12 detí
Počítačový krúžok /ZŠ/ - 12 detí
Futbalový krúžok /ZŠ/ - 5 detí
Florbalový krúžok /ZŠ/ - 2 deti
Futbalový oddiel Budča – 2 deti
Futbalová oddiel Šahy – 2 deti
Futbalový oddiel Kováčová – 1 dieťa
Atletika – 2 deti
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/
Počet detí, ktoré navštevujú rodinu: 40 detí
4. Letné tábory/počet detí/
Letné tábory: 50 detí
Zahraničná rekreácia Grécko: 20 detí
Chaty s našimi zamestnancami: 63 detí
5. Pohľadávky /počet rodičov
Počet rodičov: 101

Vypracoval: Mgr. Ján Paľuch
riaditeľ detského domova

