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Identifikačné a kontaktné údaje zariadenia
Názov DeD: Detský domov Piešťany
Adresa: Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
IČO:00351636
Počet zamestnancov: 38
Počet detí k 31.12.2016: 37
Priestorové usporiadanie: kmeňová budova s dvoma bytmi, rodinný dom s dvoma bytmi a prenajatý
dvojizbový byt pre mladých dospelých.
Počet skupín a zloženie: 2 samostatné skupiny a 2 špecializované samostatné skupiny
Meno riaditeľa: Mgr. Iveta Hanková do 15.09.2016
Ing. Pavol Vatrt od 16.09.2016
Kontakt: telefón: 033/2433011, 0909 739330, e-mail: riaditel@ddpiestany.sk
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Náš detský domov poskytuje dočasnú starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 do 25 rokov
podľa zákona č. 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Poslaním zariadenia je
poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č.
305/2005 Z.z., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa a interných noriem tak, aby bola naplnená
stratégia organizácie.
Detský domov Piešťany od 01.02.2015 je zriadený ako Domov detí. Filozofickým východiskom našej práce
je zabezpečiť deťom rodinný život v podmienkach, ktoré sú čo najviac podobné rodine. Deti v našom
detskom domove vyrastajú v samostatných skupinách rodinného typu, kde sa vychovávatelia v spolupráci
s ostatnými zamestnancami snažia zabezpečiť rodinné podmienky, zabezpečujú pravidelný kontakt
s biologickými rodinami detí, príp. s osobami blízkymi dieťaťu a pripravujú ich na život v rodine
(biologickej alebo náhradnej) alebo na osamostatnenie sa.
Úlohy vyplývajúce z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky
2012 – 2015 boli všetky splnené. Z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských
domovoch na roky 2016 – 2020 nám vyplýva úloha zvýšiť kapacitu zariadenia na 40 detí / čo sme v roku
2016 splnili/ a zabezpečiť terénnu a ambulantnú prácu s rodinou dieťaťa.
Víziou nášho detského domova je zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov
na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.
V súlade s víziou a plnením stanovených cieľov detského domova máme stanovenú nasledovnú stratégiu
a aktivity s ňou spojené. Je našim zámerom:
1. rozvíjať vlastných zamestnancov,
2. zapájať rodiny,
3. prizývať k spolupráci odbornú verejnosť,
4. vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosti.
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Na uvedené obdobie sme si stanovili dlhodobé a krátkodobé ciele tak, aby výsledkom ich plnenia bola
primeraná spokojnosť dieťaťa, napĺňanie jeho individuálnych potrieb, aby bol zabezpečený potrebný rozvoj
detí a ich samostatnosť.

Dlhodobé ciele:
1. Znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v detskom domove.
Zníženie priemernej dĺžky pobytu na 3,75 roka chceme dosiahnuť v dlhodobej úlohe do roku 2020,
skvalitnením práce s biologickou rodinou a umiestnením detí do NRS. Za posledných päť rokov sa
priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom detskom domove k 31.12.2016 pohybuje od 2,5 do 4 rokov.
Problematickými zostávajú deti s ŤZP, u ktorých sa nepredpokladá návrat do biologickej rodiny, alebo
umiestnenie do NRS a taktiež dlhé čakacie doby ich umiestnenia do DSS.
Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa budú intenzívne návštevy zamestnancov DeD v rodinách, častý kontakt
a pobyty detí v rodine, spolupráca s SPOaSK a obcou, organizovanie prípadových konferencií, podieľanie sa
rodičov na výchove a zabezpečení zdravotnej starostlivosti o deti. Rekonštrukciou uvoľnených priestorov
plánujeme vytvoriť miesto pre prácu s rodinou ambulantnou formou.
2. Zabezpečiť úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti.
Je to dlhodobý proces, pri ktorom budeme klásť dôraz na zapájanie detí a mladých dospelých do chodu
domácnosti v skupine, vhodný výber študijného alebo učebného odboru podľa záujmu a schopností dieťaťa,
podporu detí pri zvládaní požiadaviek školy, rozvíjanie ich sociálnych zručností, rozvoj finančnej
gramotnosti, získavanie pracovných návykov a zručností.
Pre mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na povolanie, prípadne už pracujú, ale nemajú zatiaľ
zabezpečené podmienky pre samostatný život, chceme obstarať samostatné bývanie.
Po ukončení prípravy na povolanie sa zameriame na pomoc pri výbere zamestnania, pomoc pri písaní
žiadostí o zamestnanie, oslovenie potencionálnych zamestnávateľov, prípravu mladých dospelých na
výberové konanie ako i pomoc pri zabezpečení samostatného bývania.

3. Zlepšiť a stabilizovať zdravotný stav a osobnostný rozvoj detí s ŤZP
V špecializovanej skupine sú prevažne deti s detskou mozgovou obrnou, v dôsledku čoho sú v rôznej miere
funkčne a mentálne postihnuté. Z rôzneho stupňa ich mentálneho a funkčného postihnutia vyplýva potreba
zvýšenej zdravotnej, rehabilitačnej, psychologickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti. Pre skvalitnenie
práce s deťmi s ŤZP plánujeme zariadenie multisenzorickej miestnosti s prvkami snoezelen.

Krátkodobý cieľ:
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1. Skvalitniť odbornú prácu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v samostatných
skupinách.
V našom zariadení pribúda detí, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť pri napĺňaní ich vzdelávacích
potrieb /dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, poruchy pozornosti, poruchy správania /. Deti po
odbornej diagnostike sú vzdelávané v bežných školách formou integrácie. Aby sa mohli ľahšie začleniť do
kolektívu medzi ostatné deti, od 01.01.2015 bola v Detskom domove Piešťany vytvorená nová pracovná
pozícia – špeciálny pedagóg.
Špeciálny pedagóg v spolupráci s psychológom a vychovávateľmi vedú jednotlivé deti k aktívnej spolupráci
pri napĺňaní ich potrieb odbornou prácou, rozhovormi s dieťaťom, ocenením a pochvalou dieťaťa.

Odpočet splnených úloh (v jednotlivých oblastiach)
V transformačnom pláne na roky 2016 – 2020 sme si stanovili niekoľko krátkodobých a dlhodobých cieľov.
Zo stanovených cieľov nám v roku 2016 vyplývali tieto úlohy:
• KC1. Skvalitniť odbornú prácu s deťmi so
v samostatných skupinách.

špeciálnymi

vzdelávacími

potrebami

Úloha

Termín

Vyhodnotenie splnenia

Podporovať
vzdelávanie
odborných
zamestnancov
Dobudovať priestory
pre odbornú prácu
a terapiu pre deti so
špeciálnymi
vzdelávacími
potrebami
Zabezpečiť potrebné
diagnostické
nástroje, terapeutické
pomôcky a pracovné
listy

podľa ročného
plánu osobného
rozvoja odborných
zamestnancov
2016

Odborní zamestnanci/ špeciálny pedagóg a psychológ/
absolvovali vzdelávanie v súlade s plánom vzdelávania
v našom DeD

Priebežne rok 2016

Viesť jednotlivé deti
k aktívnej spolupráci
pri napĺňaní ich
potrieb.

mesačne, podľa
potreby

Diagnostiku detí v našom zariadení zabezpečujú externí
odborní zamestnanci z SCPPPaP v Banke (špecializované
skupiny)
a z CPPPaP v Piešťanoch, ktorí disponujú
potrebnými diagnostickými materiálmi. Našu internú
knižnicu sme vybavili odbornou a námetovou literatúrou
a naši interní odborní zamestnanci postupne rozšírili
repertoár rôznych nástrojov a pomôcok, potrebných pre
odbornú prácu s deťmi.
Úloha sa plní priebežne.

V mesiaci február 2016 bola po stavebných úpravách
sprevádzkovaná,
novovybudovaná
a potrebnými
pomôckami na odbornú prácu s deťmi vybavená,
terapeutická miestnosť.
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•

DC1. Znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v detskom domove
Úloha

Termín

Vyhodnotenie splnenia

Zvýšiť počet rodín,
u ktorých prebieha
sanácia.

2016 2020

V Detskom domove v Piešťanoch majú kontakt s rodinou, či už
s rodičmi, súrodencami alebo ostatnou rodinou takmer všetky deti.
Kontakty sa uskutočňujú telefonicky, emailami alebo osobne
návštevou rodiny v detskom domove, v domácom prostredí rodiny
formou návštev, krátkodobých víkendových alebo prázdninových
pobytov detí. Rodiny majú možnosť tiež viacdňovej návštevy dieťaťa
v detskom domove, majú možnosť prespať v návštevnej miestnosti.
Výnimkou sú 3 deti v špecializovaných skupinách, o ktoré nikto
neprejavuje záujem. Ich rodiny sme navštívili počas roka 2x. Rodičia
sa však deťom neozvali.
Počas roka bolo zorganizovaných 10 prípadových konferencií
v spolupráci s obcami a príslušnými úradmi SPOaSK.
Skvalitnením práce s biologickou rodinou a umiestnením detí do NRS
sa nám podarilo v roku 2016 znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa
v detskom domove o 0,25 roka oproti roku 2015, z 4,25 na 4,00 roky.

Vyškoliť sociálneho
pracovníka
v metodike
prípadovej
konferencie.

2016

Školenie sa nám nepodarilo absolvovať, nakoľko žiadna z inštitúcií
takéto školenie neponúkala. Zabezpečili sme si však dostupnú
literatúru (2 knihy) a zúčastňujeme sa prípadových konferencií,
týkajúcich sa našich detí a ich rodín.

•

DC2. Zabezpečiť úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti
Úloha

Zintenzívniť
prípravu na
osamostatnenie sa
detí a mladých
dospelých.

Termín
2016 2020

Vyhodnotenie splnenia
Vychovávatelia v rámci získavania pracovných návykov a zručností
denne zapájajú deti do chodu domácností v skupinách. Deti majú
vypracovaný rozpis služieb, na základe ktorého pomáhajú pri
nakupovaní potravín, s varením, praním a vešaním bielizne. Starajú sa
o čistotu priestorov, v ktorých žijú a pomáhajú zveľaďovať okolie
DeD. Vychovávatelia rozvíjajú u detí sociálne zručnosti a finančnú
gramotnosť.
V spolupráci so špeciálnym pedagógom a psychológom pomáhajú
deťom s prípravou na vyučovanie, vypracovaním školských projektov,
podporujú deti pri zvládaní požiadaviek školy.
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Zároveň dbajú o vhodný výber študijného alebo učebného odboru
podľa záujmu a schopností dieťaťa.
Prenajať byt pre
MD.

20162020

Túto úlohu sme splnili a od septembra 2016 dvaja mladí dospelí
bývajú samostatne v prenajatom 2 izbovom byte v Piešťanoch.

Podporovať MD
pri
osamostatňovaní
sa.

20162020

Špeciálny pedagóg v spolupráci so psychológom zorganizovali
zážitkové skupinové stretnutia na rozvoj sociálnych zručností a rozvoj
finančnej gramotnosti.

Sprevádzať MD po
osamostatnení sa
/2 roky/.

•

Všetci vychovávatelia v spolupráci s údržbárom zapájajú mladých
dospelých do pracovných činností, kde nadobúdajú manuálne
zručnosti a pracovné návyky. Deti pomáhali pri maľovaní izieb,
sťahovaní nábytku, záhradných prácach a udržiavaní poriadku v areáli
domova a jeho okolí /kosenie trávnika, zametanie chodníkov,
odpratávanie snehu/. Pri všetkých pracovných činnostiach prihliadajú
na ich fyzické schopnosti a možnosti a učia ich dbať na ochranu
zdravia pri práci.
Sociálni pracovníci rok pred plnoletosťou, spisujú spolu s mladými
dospelými, vychovávateľkou a psychologičkou plán osamostatnenia
sa, kde sú vytýčené oblasti, ktorým sa nasledujúci rok chceme
prioritne venovať. Ide najmä o prípravu na budúce povolanie a rozvoj
zručností na samostatný život. Ak už má mladý dospelý ukončenú
prípravu na budúce povolanie, venujeme sa vyhľadávaniu vhodného
pracovného miesta, ubytovania, evidencii na ÚPSVaR a pod. Aktívne
reagujeme na ponuky aktivít pre mladých dospelých na získanie
potrebných zručností od iného subjektu (Úsmev ako dar). V roku 2016
to bolo 2 x.
Po
Sociálni pracovníci (SP) udržiavajú kontakt s MD po odchode z DeD,
odchode poskytujú im pomoc, poradenstvo, v prípade potreby pomáhajú riešiť
MD z
vzniknuté problémy v rámci svojich možností. V roku 2016 SP boli
DeD
v kontakte a sprevádzali 4 mladých dospelých, ktorí ukončili pobyt
v DeD.

DC3. Zlepšiť a stabilizovať zdravotný stav a osobnostný rozvoj detí s ŤZP.
Úloha

Vybudovať
multisenzorickú
miestnosť s prvkami
snoezelen.

Termín
2016 2017

Vyhodnotenie splnenia
Úloha bola splnená v plnej miere. Špeciálny pedagóg (ŠP) vyhľadal
výzvy na predkladanie projektov, z ktorých bolo možné získať
finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok do snoezelen miestnosti
(multisenzorickej miestnosti). Následne napísal projekt na ich získanie
a tiež zabezpečil nákup a inštaláciu zakúpených pomôcok. V roku 2016
boli podané 3 projekty na žiadosť o udelenie grantu, z ktorých nám
jeden (z Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s.) bol pridelený. Koncom
novembra 2016 bol projekt ukončený a do konca decembra 2016 bola
terapeutická miestnosť vybavená základnými snoezelen prvkami.
Dodanie ďalších prvkov a úplné dokončenie a sprevádzkovanie
miestnosti predpokladáme v januári až februári 2017.
V októbri 2016 špeciálny pedagóg spolu s hlavnou sestrou
špecializovaných skupín vykonali exkurziu do DeD Zlatovce za
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účelom získania vhľadu do problematiky budovania terapeutickej
miestnosti so snoezelen prvkami.

Vyškoliť
zamestnancov pre
prácu
v multisenzorickej
miestnosti.

2016 2017

ŠP a psychológ samoštúdiom získali prvotné informácie o práci
v multisenzorickom prostredí . Vhľad do problematiky získali
preštudovaním knihy od Renaty Filatovej: Snoezelen – MSE, ISBN
978-80-905419-3-1 a skripta pre akreditovaný základný kurz
Snoezelen – MSE od Bc. Renáty Filatovej. V roku 2017 absolvujú
dvaja zamestnanci zo špecializovaných skupín školenia pre odbornú
prácu v multisenzorickej miestnosti.

Vypracovať
program pre prácu
s deťmi s ŤZPDMO.

20162017

ŠP a vychovávatelia zo špecializovaných skupín sa v priebehu roka
venovali štúdiu odbornej literatúry (každý preštudoval 2 odborné
knihy) a prípadov, čím získali hlbší teoretický vhľad do problematiky
práce s deťmi s ŤZP – DMO. Každý informoval svojich kolegov.
Úlohu „Do konca 2016 osloviť aspoň dvoch odborníkov na prácu
s deťmi ŤZP – DMO s ponukou na spoluprácu pri tvorbe programu pre
prácu s deťmi s ŤZP – DMO.“ sa vzhľadom na časovú náročnosť
splniť nepodarilo.

Koncepčná činnosť
a) organizačná štruktúra DeD
V detskom domove k 31.12.2016 pracovalo 37 zamestnancov. Riaditeľ viedol činnosť zamestnancov
v dvoch úsekoch: úsek starostlivosti o dieťa a ekonomicko-prevádzkový úsek.
1. Úsek starostlivosti o dieťa pozostával z dvoch samostatných skupín, dvoch špecializovaných skupín, 4
profesionálnych rodín, 2pracovníkov odborného tímu a 2 sociálnych pracovníkov.
V každej samostatnej skupine so samostatným hospodárením, s kapacitou 10 detí, pracovali traja
pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia a dvaja nepedagogickí zamestnanci – pomocní vychovávatelia,
ktorí zabezpečovali bežný chod domácnosti.
V špecializovaných skupinách s kapacitou 6 detí na jednu SŠS pred koncom tohto roka prebehli personálne
zmeny a zmeny v starostlivosti o deti v týchto skupinách (skupiny boli špecifikované na opatrovateľskú
a ošetrovateľskú skupinu). Činnosť v špecializovaných skupinách riadi hlavná sestra. V špecializovanej
skupine, v ktorej deti vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, je zamestnaných šesť zdravotných sestier a
pomocný vychovávateľ. V špecializovanej skupine s opatrovateľskou starostlivosťou pracujú traja
pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia, 3 opatrovateľky, 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou
agendou.
Výchovu úplne malých detí (0-6 r.) a súrodeneckých skupín v prostredí vlastnej rodiny zabezpečovali štyria
profesionálni rodičia. K 31.12.2016 bolo v ich starostlivosti 9 detí (z toho jeden školského veku).
Odborný tím detského domova v tomto roku tvorí špeciálny pedagóg, psychológ a dvaja sociálni pracovníci.
2. Ekonomicko-prevádzkový úsek tvorili ekonóm, personalista, hospodár a vodič/údržbár. Na ekonomickom
úseku sme prijali novú zamestnankyňu, nakoľko vedúci ekonomického úseku od septembra 2016 zastáva
pozíciu riaditeľa detského domova.
V mesiaci september došlo k zmene riaditeľa detského domova.

8

DETSKÝ DOMOV PIEŠŤANY
SASINKOVA 11, 921 59 PIEŠŤANY

________________________________________________________________________________
b) priestorové podmienky
Kmeňová budova detského domova sa nachádza na Sasinkovej ulici s kapacitou 18 detí. Má dve bytové
jednotky, návštevnú miestnosť, technické a administratívne priestory. Súčasťou detského domova je
elokované pracovisko na Mierovej ulici s kapacitou 14 detí s ťažkým zdravotným postihnutím v dvoch
samostatných špecializovaných skupinách.
Pre mladých dospelých máme od septembra 2016 prenajatý dvojizbový byt, kde sú priestory pre 4
mladých dospelých.
Profesionálne rodiny vychovávajú deti vo vlastných bytových priestoroch.
V kmeňovej budove na Sasinkovej ulici je v každom byte pre 9 detí obývacia miestnosť, kuchyňa, špajza,
jedáleň, 4 spálne pre deti, kúpeľňa, sociálne zariadenia, šatňa a miestnosť pre vychovávateľov. Každý byt
má samostatný vchod.
Nachádza sa tam tiež samostatná miestnosť, kde s deťmi a rodinnými príslušníkmi detí pracuje psychológ.
V roku 2016 bola daná do užívania špeciálnopedagogická miestnosť pre prácu s deťmi, ako i priestory na
denné aktivity a záujmovú činnosť, ktoré vznikli rekonštrukciou bývalej práčovne a žehliarne.
V DeD na Mierovej ulici boli vybudované dva samostatné byty pre deti s ŤZP a samostatné priestory
pre maloletú matku s dieťaťom. Priestory v byte na prízemí sú bezbariérové. V byte sa nachádza obývačka, 3
spálne pre deti, miestnosť na výchovnú a tvorivú prácu s deťmi, rehabilitačná miestnosť (telocvičňa),
miestnosť pre vychovávateľov a sestry, kúpeľňa a sociálne zariadenia. Súčasťou bytu je i kuchyňa
s jedálňou. Miestnosť na výchovnú a tvorivú prácu s deťmi bola ku koncu roka postupne prebudovávaná na
multisenzorickú miestnosť s prvkami snoezelen.
Byt na poschodí má samostatný vchod, je v ňom takisto obývačka, jedáleň s kuchynským kútom, 4
spálne pre deti, miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa a sociálne zariadenia. Súčasťou oboch bytov sú
malé terasy.
Na poschodí sa nachádza i miestnosť pre matku s dieťaťom so samostatným sociálnym zariadením
a kuchynským kútom.
Koordinačná a riadiaca činnosť - rozvoj a hodnotenie zamestnancov, personálne veci
Vedúci ekonomického úseku pravidelne kontroloval mesačnú činnosť zamestnancov na jeho úseku.
Vychovávatelia, poverení kontrolnou činnosťou v samostatných skupinách, kontrolovali činnosť a písomnú
dokumentáciu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Riaditeľka DeD vypracovala hodnotenie
pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s § 52 zákona č.317/2009 o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom. Zamestnanci absolvovali
vzdelávanie podľa interného plánu vzdelávania.
Metodická činnosť
Chod skupín nepretržite zabezpečujú zamestnanci v jednotlivých skupinách DeD. Každému dieťaťu
a mladému dospelému (MD) v spolupráci s príslušným ÚPSVaR a obcou, odkiaľ dieťa a MD pochádza,
vypracovávajú Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD) na jeden rok, v ktorom sú zohľadnené
všetky potreby a ďalšie smerovanie dieťa. Súčasťou IPRODu mladého dospelého je aj plán osamostatnenia
sa. Zamestnanci DeD postupujú podľa týchto IPRODov a vyhodnocujú ich raz mesačne a sumárne každého
polroka.
Vychovávatelia v spolupráci so sociálnymi a odbornými pracovníkmi robia s deťmi a MD rôzne preventívne
programy (protidrogové prednášky a aktivity, sexuálna výchova a pod.), p. finančnej gramotnosti ako aj
programy rozvoja osobnosti detí a MD.
Odborní pracovníci v priebehu roka absolvovali metodické stretnutia zo svojej odbornej oblasti.
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Zamestnanci v DeD a profesionálni rodičia (PR) priebežne počas roka absolvovali rôzne formy vzdelávania,
prednášok a supervízií, ktoré im pomáhajú pri skvalitňovaní ich práce. (Prevencia vyhorenia PR –
spracovanie traumy dieťaťa, jeho výchovy, vzdelávania, vzťahov s členmi rodiny a okolím. Účinky
zneužívania návykových látok matkou počas tehotenstva na fyzické a psychické zdravie detí. Obdobie
vzdoru – normálne a akcentované prejavy. Sebareflexia a zvládanie vlastných emócií pri odchode z PR.
Poruchy v psychomotorickom vývine dieťaťa. Začlenenie dieťaťa do detských kolektívov – ZŠ a MŠ a i.).
Aktívne spolupracujeme s tými biologickými rodinami detí, s ktorými je to čo i len trochu možné.
Počas roka sa uskutočnilo 10 prípadových konferencií, kde sa zišli zástupcovia Úradu, obce, DeD
a rodinných príslušníkov dieťaťa. Spoločne dohodli ďalšie efektívne kroky a postupy pri sanácii rodín a
riešení súčasných situácií detí so zreteľom na minimalizáciu času ich pobytov v DeD
Interní sociálni pracovníci navštevovali, spolu s deťmi aj samostatne, biologické rodiny detí minimálne 2x
do roka. V roku 2016 27 detí navštevovalo svojich príbuzných. Okrem rodičov sa stretávali aj so svojimi
strýkami, tetami, krstnými a starými rodičmi. Na stravné v rodine sme vyplatili 2 647,57€.
Deti z detského domova navštevujú školy v našom okolí. 7 detí navštevuje ZŠ Holubyho v Piešťanoch,
1 dieťa, ZŠ v Rakoviciach. 13 detí sú žiakmi Spojenej školy v Piešťanoch. Z toho 3 žiaci sa vzdelávajú
vo variante A (deti s ľahkým mentálnym postihnutím), 4 vo variante B (deti so stredne ťažkým mentálnym
postihnutím) a 6 detí vo variante C (deti s ťažkým mentálnym postihnutím, s kombinovaným telesným
a mentálnym postihnutím a s autizmom). 4 z detí vzdelávaných vo variante C sú pre závažnosť svojho
zdravotného stavu vzdelávané individuálnou formou v prostredí detského domova.
V našom zariadení máme aj 1 stredoškoláka, navštevuje Strednú odbornú školu obchodu a služieb
v Piešťanoch, v študijnom odbore škola podnikania. Jedna chovanka detského domova navštevuje
Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v študijnom programe Sociálna pedagogika
a vychovávateľstvo.
Deti počas školského roku navštevovali záujmové krúžky v Piešťanoch- počítačový krúžok, keramický
krúžok, kolky, výtvarný, florbalový krúžok, stolnotenisový krúžok a šachový krúžok. Jedno dievča
navštevovalo krúžok orientálnych brušných tancov v tanečnej škole Shams.
Záujmová činnosť je hradená formou vzdelávacích poukazov alebo z prostriedkov nášho občianskeho
združenia.
Počas letných a vianočných prázdnin deti navštívili 4 tábory. V júli 2016 navštívilo 8 detí tábor Chachaland,
RZ Podskalie, ktorý bol platený z prostriedkov občianskeho združenia. V auguste 9 detí absolvovalo tábor
Bublina na Dubníku v Starej Turej./ platený zo štátneho rozpočtu/. Zo špecializovanej skupiny bolo 6 detí s
ŤZP v sprievode troch zamestnancov na Ranči u Bobiho v Novom Tekove. Počas vianočných prázdnin
absolvovalo silvestrovský zimný tábor 12 detí (tento tábor bol tiež hradený z prostriedkov občianskeho
združenia).
Zo štátneho rozpočtu bolo na letné tábory pre deti vyčlenených 2 120,00€.
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Vzdelávanie, supervízie
1. VZDELÁVANIE
V roku 2016 bolo do plánu kontinuálneho vzdelávania zaradených šesť pedagogických zamestnancov
a dvaja odborní zamestnanci.
Traja pedagogickí zamestnanci zahájili kontinuálne vzdelávanie. V rámci neho sa dvaja pedagogickí
zamestnanci zúčastnili inovačného vzdelávania s názvom Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove
mimo vyučovania, organizované MPC Bratislava.
Traja pedagogickí zamestnanci začali prípravné atestačné vzdelávanie, z toho dvaja k I. atestácii a jeden
k II. Atestácii.
Pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci samostatných skupín sa zúčastňovali väčšiny vzdelávacích
stretnutí, ktoré organizovalo ÚPSVaR v spolupráci s ďalšími organizáciami, napr. „Práca s genogramom
a ekomapou“.
Mimo plánu kontinuálneho vzdelávania zahájil adaptačné vzdelávanie novoprijatý pedagogický
zamestnanec pod vedením svojho kolegu zo samostatnej špecializovanej skupiny.
Špeciálny pedagóg sa zúčastnil 3 metodických stretnutí pre vychovávateľov / Bratislava, Púchov,
Trnava/ a nasledovných vzdelávaní a konferencií:
• Nenásilná komunikácia, kreditové vzdelávanie, Občianske združenie CONSENSUS, 03.08., 13.09,
22.09., 08.10. 2016
• Rozvoj sebestačnosti u detí so zdravotným znevýhodnením, CDKL Slovakia, o.z., 17.9.2016.
• 13.-14.10.2016 Medzinárodná konferencia Križovatky VIII. Prevýchova ako rozvíjanie pozitívneho
potenciálu, DC Záhorská Bystrica.
Špeciálny pedagóg bol zároveň aj zástupcom detského domova pre oblasť výchovy, v rámci čoho sa
zúčastňoval viacerých vzdelávacích podujatí organizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej UPSVaR) v spolupráci s ďalšími organizáciami. Zúčastnil sa na Celoslovenskom pracovnom stretnutí
zástupcov detských domovov pre oblasť výchovy v Piešťanoch, na 1. krajskom metodickom stretnutí
zástupcov detských domovov pre oblasť výchovy, na krajskom stretnutí špeciálnych a liečebných pedagógov
detských domovov. Počas jeho neprítomnosti sa druhý pedagogický zamestnanec zúčastnil na 2. a 3.
krajskom metodickom stretnutí zástupcov detských domovov pre oblasť výchovy. Svoje získané informácie
a ďalšie odborné vedomosti odovzdával ostatným zamestnancom na metodických stretnutiach
organizovaných detským domovom (spolu 6 stretnutí). Špeciálny pedagóg zvyšoval svoje odborné
schopnosti aj účasťou na kurzoch KUPOZ a Snoezelen.
Sociálni pracovníci sa zúčastnil:
• prednášky na tému obchodovania s ľuďmi a je zapojený do Národnej stratégie na ochranu detí pred
násilím.
• IV. vzdelávacieho stretnutia sociálnych pracovníkov detských domovov usporiadaného ÚPSVaR
a Fórom riaditeľov detských domovov .
• konferencie „Spoluprácou v prospech detí.“ Liptovský Mikuláš, Úsmev
Psychológ okrem pravidelných metodických stretnutí psychológov organizovaných ÚPSVaR absolvoval :
• Výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš, ABC Slovenský inštitút pre výcvik
v KBT, 13 -17. 04. 2016
• Výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš, ABC Slovenský inštitút pre výcvik
v KBT, 19 -22. 05. 2016
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II. odborná konferencia „ Psychické a behaviorálne poruchy detí spojené so sexuálnym vývinom.“
Banská Bystrica, 25. 05. 2016
„Komunikačná bedňa - efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov.“ Inštitút rodinnej
terapie, Martin, 08. 06. 2016
Nenásilná komunikácia, kreditové vzdelávanie, Občianske združenie CONSENSUS, 03.08., 13.09,
22.09., 08.10. 2016
20.-21.09.2016 konferencia „Spoluprácou v prospech detí.“ Liptovský Mikuláš, Úsmev
13.-14.10.2016 Medzinárodná konferencia Križovatky VIII. Prevýchova ako rozvíjanie pozitívneho
potenciálu, DC Záhorská Bystrica.
Výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš, ABC Slovenský inštitút pre výcvik
v KBT, 19 -22. 05. 2016
9.-13. 11. 2016

Dvaja pomocní vychovávatelia sa zúčastnili 1. Celoslovenskej konferencie pomocných vychovávateľov
v Liptovskom Mikuláši. Organizovaného ÚPSVaR-rom a Fórom riaditeľov.
Zdravotné sestry zo špecializovaných skupín absolvovali rôzne odborné semináre so zdravotníckou
tematikou a kontinuálne získavajú kredity prostredníctvom aktivít sústavného vzdelávania, organizovaných
Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Sestry sa vzdelávali na témy: Ošetrovateľský proces
u pacientov s hepatálnym zlyhávaním, OŠE proces u pacienta s postihnutím kognitívnych funkcií, OŠE
proces u pacientov po KPCR. Dve sestry sa zúčastnili Celoslovenského seminára pre sestry pracujúce
v detských domovoch. Hlavná sestra a zdravotná sestra sa zúčastnili vzdelávania zdravotných sestier
v Tatranských Zruboch.
Profesionálni rodičia sa zúčastnili metodického stretnutia „Profesionálna rodina v procese medzištátneho
osvojenia“, za účasti zástupcov CIPC.
Zamestnanci ekonomického úseku sa zúčastnili rôznych seminárov a školení potrebných k výkonu ich práce.
Boli to tieto školenia: Verejné obstarávanie, Správa registratúry, Ochrana osobných údajov.
Riaditeľ nášho detského domova je súčasne aj celoslovenský predseda sekcie ekonomických zamestnancov
Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. V rámci tejto funkcie sa zúčastňoval na rôznych
pracovných stretnutiach, školeniach a tvorbe metodík.
Na vzdelávanie zamestnancov sa v roku 2016 minulo 2 963,37 €, ktoré boli použité na vzdelávacie
podujatia organizované ÚPSVaR a Fórom riaditeľov detských domovov, prípadne inými organizáciami, ak
boli nevyhnutné pre výkon povolania zamestnancov.
2. SUPERVÍZIA
Do plánu supervízie boli zaradení všetci zamestnanci, pracujúci v priamom kontakte s deťmi (9
vychovávateľov, 6 pomocných vychovávateľov, 6 zdravotných sestier, 2 opatrovateľky, hlavná sestra, 2
psychológovia, špeciálny pedagóg, 2 sociálni pracovníci a 4 profesionálni rodičia), spolu 33 zamestnancov.
Okrem supervízií sme sa v mesačných intervaloch stretávali na pracovných poradách jednotlivých skupín,
kde prebiehalo i vzdelávanie zamestnancov na témy, týkajúce sa daného problému alebo aktualizácie
legislatívnych zmien.
Na supervíziu bolo vyčlenených 1 182 €.

Kontrolná činnosť
V roku 2016 sme v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Detského domova v Piešťanoch uskutočnili
nasledovné interné kontroly:
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Činnosť
1.pedagogický
proces

Plnenie plánu akcií

2-krát ročne

Pedagogická dokumentácia
1. evidencia majetku

2-krát ročne
2-krát ročne

2. hotovosť peňažných prostriedkov v pokladni DeD

4-krát ročne

3. evidencia mzdovej a personálnej agendy

2-krát ročne

4. evidencia autoprevádzky

2-krát ročne

6.

plnenie príjmov z úhrad za poskytovanú starostlivosť

2-krát ročne

7.

kontrola vkladných knižiek

4-krát ročne

8.

evidencia vyplácania vreckového a vecné dary

2-krát ročne
4-krát ročne

dodržiavanie zásad racionálnej výživy
9.
10. evidencia ošatenia

2-krát ročne

11. hospodárenie a evidencia profesionálnych rodín

2-krát ročne

12. sociálna agenda detí

2-krát ročne

13. dodržiavanie zásad spisovej služby

2-krát ročne

Poverení zamestnanci vypracovali záznamy o nimi vykonaných kontrolách, s výsledkami kontrol
oboznámili riaditeľa domova.
V roku 2016 externú kontrolu vykonali:
Okresný prokurátor - 4
Krajský prokurátor - 2
Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, nebolo potrebné vykonávať osobitné zápisnice.
V mesiaci december 2016 bola v detskom domove vykonaná finančná kontrola z ÚPSVaR, so
zameraním na dodržiavanie vybraných ustanovení podmienok dohody o zabezpečení podmienok
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri
kontrole neboli zistené žiadne pochybenia.

Štatistické údaje - viazané na deti
•

K 31.12.2016 bola stanovená kapacita Detského domova Piešťany na 40 detí. V skutočnosti sme
mali k tomuto dňu stav 37 detí. Z toho na samostatných skupinách 14 detí, v špecializovaných
skupinách 14 detí a v profesionálnych rodinách 9 detí.
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V roku 2016 naše zariadenie prijalo 15 detí. Do samostatných skupín 5 detí, do špecializovanej
skupiny 1 dieťa a do profesionálnych rodín 9 detí.
Detský domov opustilo 11 detí. Nariadenú ústavnú starostlivosť ukončili 4 deti z dôvodu plnoletosti.
Z toho traja zostali v detskom domove aj po dovŕšení plnoletosti (2 študujú, 1 čaká na umiestnenie do
DSS ) a jeden chlapec, odišiel z DeD (mal zabezpečenú prácu a ubytovanie v Galante).
Po úspešnom sanačnom procese sa do svojej biologickej rodiny vrátili 4 deti. Zo špecializovanej
samostatnej skupiny 6 mesačné dievčatko a 9 mesačné dievčatko a zo samostatnej skupiny dvaja
súrodenci vo veku 13 a 16 rokov.
3 deti boli umiestnené do náhradnej osobnej starostlivosti. Po dlhodobej spolupráci sa súrodenci
(12 ročné dievča a 13 ročný chlapec) vrátili do domáceho prostredia ich tety. 2 ročný chlapec zostal
v náhradnej osobnej starostlivosti u svojej predtým profesionálnej matky.
Jedno 1 ročné dievčatko z profesionálnej rodiny odišlo do pestúnskej starostlivosti.
Jedno 5 mesačné dievčatko z dôvodu predosvojiteľskej starostlivosti bolo z profesionálnej rodiny
premiestnené k svojim budúcim osvojiteľom predbežným rozhodnutím súdu.
Jedno dvojročné dievčatko zo špecializovanej skupiny bolo premiestnené do iného detského domova,
odkiaľ bolo umiestnené do profesionálnej rodiny.

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom detskom domove je k 31.12.2016 štyri roky.
Finančné prostriedky vynaložené na krátkodobé a dlhodobé pobyty detí v biologických rodinách a v
rodinách blízkych osôb, boli v celkovej sume 2 647, 57 €.

Rozpočet organizácie
Rozpočet detského domova v roku 2016 bol nasledujúci (mena Euro, €):

Kapacita
DeD

Obsadenosť DeD
DeD
spolu

z toho:
PR

Príjmy

Výdavky

Kapitálové

Bežné

spolu

výdavky

výdavky

z toho
610

620

630

640

129.825,00
40

25,83

6,50

7646

709 927,00

709 927,00

399.292,00 145.423,00

35.387,00

K 31.12.2016 voči rodičom detí evidujeme pohľadávky vo výške 73 420,43€ od 49 osôb. Za rok 2016 sú
pohľadávky vo výške 9 602,91€ od 29 osôb.
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Iné aktivity DeD (výlety, projekty, významné výsledky a pod.)
Deti sa počas roka zúčastnili množstva športových, kultúrnych a spoločenských akcií.
V Januári sa deti samostatných skupín (SS) na Sasinkovej ulici zúčastnili zimného tábora
s Bublinou v Starej Turej. Taktiež navštívili tanečné štúdio Orientálneho tanca v Piešťanoch, kde
účinkuje i jedna z našich chovaniek.
Vo februári boli deti zo SS na zimnej lyžovačke v Tatranských Matliaroch v sprievode
vychovávateľov a šoféra. Všetky deti sa naučili lyžovať a si zdokonalili svoje lyžiarske
schopnosti. Voľný čas využili na vychádzky do okolitej prírody, navštívili aj Aquapark v Poprade.
V DeD deti navštívila bývalá chovanka, ktorá rozprávala o svojom živote po odchode z detského
domova, o štúdiu na vysokej škole a pracovnom pobyte v Afrike. Svoje rozprávanie doplnila
zaujímavou fotodokumentáciou.
Počas jedného z víkendov deti navštívili Aquapark v Turčianskych Tepliciach.
Na začiatku marca spolu so zamestnancami vyrábali rôzne veľkonočné prezenty ako kraslice,
dekorácie z papiera, vlny, vaty (barančeky, kuriatka a zajačiky vo vajíčku, vtáčiky v hniezde,
vajíčkové misky a vázičky, kvety a pod.). Tieto výrobky deti predávali na trhoch vo firme Swiss
Re v Bratislave, ktorá sponzoruje náš DeD. Na konci mesiaca sa deti zúčastnili víkendového
Veľkonočného pobytu na Bezovci s OZ Bublina.
V mesiaci Apríl sa v Trnave sa konala súťaž pre deti z detských domovov Najmilší koncert,
ktorého sa naši zúčastnili ako diváci. Deti navštívili filmové predstavenie – rozprávku Kniha
džunglí. Navštívili Aquapark v Turčianskych Tepliciach. Všetky deti sa zapojili do výtvarnej
súťaže „Tradičné rómske remeslá“, ktoré organizovalo OZ Romano Kher – Rómsky dvor. Deti zo
špecializovanej skupiny boli na výlete v Bratislave - na bábkovom divadelnom predstavení
„Hugo, Frigo a Bublina“, poprechádzali sa po nábreží Dunaja a naobedovali v reštaurácii.
V máji si starší chlapci zo SS preverili svoju fyzickú zdatnosť na cyklotúre pod názvom HORE
VÁHOM DOLU VÁHOM, ktorá merala 70 km. Dvaja chlapci reprezentovali školu na tanečnom
vystúpení „Tanec bez hraníc“ v Myjave, tiež vystupovali v kine Fontána v Piešťanoch. Toto
vystúpenie navštívili i deti zo špecializovanej skupiny. Dvaja chlapci so samostatných skupín sa
zúčastnili plaveckej súťaže v Trenčíne , jeden chlapec získal zlatú medailu v plávaní na 25
metrov, druhý striebornú medailu v plávaní na 25 metrov a bronzovú na 50 metrov. Deti zo
špecializovanej skupiny sa zúčastnili detského vystúpenia Mira Jaroša v Piešťanoch a hudobného
predstavenia v Nitre „Smejko a Tanculienka“. Na spiatočnej ceste navštívili agropenzion so
zvieratkami u Hoffera.
V máji sa konali Športové hry detí z detských domovov v Holíči, kde obsadili deti s SS 3. miesto
v behu na 100 m, 3. miesto vrhu guľou,1.,2. a 3. miesto v behu na 800 m, 2. miesto v skoku do
diaľky. V rámci štafety sa umiestnili na 1. mieste.
Deti zo SS navštívili „Festival duchov a strašidiel“ na zámku v Bojniciach, prezreli si i ZOO.
Zúčastnili sa na „Tradičných remeslách“ na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Navštívili múzeum
miniatúr hradov v Podolí.
Jeden starší chlapec sa zúčastnil 4-dňového turnusu „Cesta muža“, z ktorého sa vrátil plný
zážitkov.
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V júni sme organizovali Medzinárodný deň detí. V detskom domove sme mali na dvore oslavu
spojenú s grilovačkou a rôznymi súťažami. Deti zo samostatných skupín sa zúčastnili
Celoslovenských športových hier v Bratislave. V Pečeňadoch sa zúčastnili futbalového turnaja
medzi detskými domovmi Piešťany a Pečeňady a dievčatami zo Spartaka Trnava. Naši získali
striebornú medailu.
Na konci školského roka boli deti s vychovávateľmi na výlete vo Vysokých Tatrách.
Absolvovali túru na Popradské plesá, navštívili symbolický cintorín, Tatranskú Lomnicu, kúpali
sa v Aquaparku v Poprade.
Koncom mesiaca sa zúčastnili víkendového pobytu na chate na Bezovci spolu s bývalými
chovankami nášho domova. Dievčatá im porozprávali o ich živote po odchode z detského
domova, diskutovali na témy, čo ich v živote čaká po osamostatnení sa. Program dopĺňala
grilovačka a rôzne športové aktivity.
Júnové aktivity ukončili dňa 28.6.2016 celodenným výletom do Modry (minifarme Pod
Gaštanom), ktorý organizovalo OZ Bublina.
V júli a v auguste deti zo SS trávili prázdniny prevažne pobytmi u rodičov alebo blízkych
príbuzných. Tie, ktoré zostali v domove, navštevovali termálne kúpalisko Eva v Piešťanoch,
absolvovali cyklotúry do Ratnovskej zátoky, zúčastňovali sa na akciách organizovaných v meste.
Deti boli na dvoch letných táboroch. V tábore organizovanom OZ Chachaland v RZ Podskalie
a OZ Bublina na Dubníku v Starej Turej.
Deti zo špecializovanej samostatnej skupiny počas prázdnin absolvovali viacero jednodňových
výletov napr. na Čertovu pec, Sĺňavu, jazdu Piešťanským expresom, plavbu loďou po Sĺňave,
kúpanie vo Váhu a pod.
V septembri sa deti zapojili do výtvarnej súťaže „Kaufland rozdáva deťom úsmev“. Tri deti zo
ZŠ sa v spolupráci s pánom učiteľom zapojili do súťaže, vyhlásenou firmou Volkswagen –
„Volkswagen pre DeD“ -výroba auta deťmi z detských domovov. V súťaži získali 2. miesto
(finančná a vecná odmena).
Počas výletu do Trnavy navštívili filmové predstavenie v 3D kine.
Na konci mesiaca boli pozvaní pánom riaditeľom OD PRIOR v Piešťanoch na zábavné
popoludnie s občerstvením.
V októbri sa deti zúčastnili na akcii v Polus City Centre v Bratislave „Futbal pre každého“.
V Piešťanoch boli na koncerte skupiny Smola a Hrušky, aj na kultúrnom podujatí Pod mušľou –
„Noc svetiel“. Zúčastnili sa nočného behu pri Lidli.
V Trnave , v reštaurácii „ Gazdovskom dvore“ sa zúčastnili na akcii „Hallowenská strašidielňa“ ,
kde vyrezávali tekvice.
Koncom mesiaca boli v našom domove pracovníci ON SEMI s ukážkami halloweenských masiek
a naše deti mali pre nich pripravený program.
Na stolnotenisovom turnaji v Bytči sa zúčastnili dvaja chlapci, jeden z nich obsadil 4. miesto.
S OZ Bublina boli deti na výlete v Smoleniciach v jaskyni Driny.
Zapojil sa do výtvarných súťaží: „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ (získali 1. miesto),
výtvarnej súťaže Úsmevu ako dar a poisťovne Alianz s témou : „Všetko najlepšie“.
V novembri boli v cirkuse Royal pri Tescu, ktorý deťom venoval sponzorsky vstupenky na
predstavenie. Počas mesiaca vyrábali rôzne drobnosti a dekorácie (anjeličkovia, stromčeky
z papiera a vatových tampónov, perníčky a pod.) a pohľadnice na vianočné trhy pre spoločnosť
Swiss Re.
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V decembri sa zúčastnili Mikulášskych akcií v meste, kultúrneho podujatia „Advent v meste“.
Na Mikuláša navštívil náš DeD pán Vančo z MPSVaR, ktorý priniesol deťom mikulášske balíčky.
Deti zo všetkých skupín sa mu poďakovali a predstavili svojim programom.
Počas víkendu sa deti zo SS zúčastnili relaxačno-poznávacieho pobytu vo Vysokých Tatrách, na
Štrbskom plese. Na Hrebienku sme navštívili ľadové kráľovstvo.
Deti s najväčšími zásluhami (správanie, aktivity) sa zúčastnili aj vianočného koncertu „Úsmev ako
dar“ v Bratislave.
Špecializované skupiny navštívili zamestnanci firmy In alfa a priniesli im potrebné
darčeky. Deti si pre nich pripravili jednoduchý program s vianočnou tematikou.
Vianočné sviatky trávili deti zo samostatných skupín prevažne v biologických rodinách
a u príbuzných. Ostatné deti zažili Štedrý večer so všetkým, čo k tomu patrí, v detskom domove.
Silvester a začiatok nového roka strávili v zimnom tábore, organizovanom OZ Bublina na
Dubníku na Starej Turej.

Projekty a sponzorstvo
V druhej polovici roka 2016 sme vypracovali 3 projekty na získanie finančných
prostriedkov na vybudovanie multisenzorickej miestnosti so snoezelen prvkami v budove so
špecializovanými skupinami na Mierovej ulici. Jeden projekt nám bol schválený spoločnosťou
Slovenská sporiteľňa, a.s., vďaka ktorej sme túto rekonštrukciu zahájili. Jej dobudovanie
a sprevádzkovanie predpokladáme v prvej štvrtine roka 2017.
Firma Swiss Re finančnými aj ľudskými zdrojmi pomohla vymaľovať detské izby a
spoločné priestory v DeD na Mierovej ulici. Pomohli upraviť dvor (kosenie, maľovanie
preliezačiek, záhradného nábytku), kde bol vybudovaný aj terapeutický chodník a prístrešok pre
bicykle a kočíky.
Sponzori:
Už tradične náš detský domov sponzoruje OD Kaufland čistiacimi prostriedkami, hygienickými
potrebami a posezónnym tovarom.
Firma In Alfa obdarovala naše deti hračkami, športovým náčiním, kozmetikou a oblečením pred
Vianocami.
On Semiconductor Piešťany, Semikron Vrbové, ZF TRW Nové Mesto nad Váhom, Arcidiecézna
charita Piešťany, OD Prior Pešťany, Vacuuschmelze, AB Contact – reality (pani Marcela
Bartovicová a kol.), OVB (riaditeľstvo pána Masarika).
V predvianočnom čase chce mnoho ľudí obdarovať naše deti rôznymi darčekmi. V tomto roku to
boli napríklad p. Jozef Kužma, p. Martin Vašina, agentúra Duna, p. Mária Glesová, rodina
Siváková, Ing. Ivan Binder, p. Ladislav Lörinc, Ing. Marián Šimka, p. Daniela Vargová, Záhradné
centrum Charvát, MUDr. Marek Salka, p. Edita Manáková, p. Sevim Kukuli, JUDr. Miroslav
Holčík, manželia Hargašoví.
Máme veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Piešťan, ktorí nechcú byť menovaní. Často
pri našich dverách zazvonia s oblečením, hračkami, športovým náčiním, ovocím a sladkosťami.

Krátkodobé úlohy na rok 2017
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1. Pokračovať v odbornej práci s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v samostatných
skupinách.
2. Vypracovať a postupne zaviesť do praxe program pre prácu s deťmi s ŤZP – DMO.
3. Dobudovať a sprevádzkovať multisenzorickú miestnosť s prvkami snoezelen. Vyškoliť odborný
personál na prácu v tejto miestnosti.
4. Získať alebo vypracovať Program na osamostatňovanie mladých dospelých.
5. Podľa možností zapájať rodinných príslušníkov do spolupráce pri výchove ich detí (spoluúčasť
pri príprave na vyučovanie, komunikácia so školou a vypĺňanie voľného času dieťaťu).
6. Dopĺňať odborné poznatky zamestnancov pre prácu s deťmi s poruchami správania
a emocionálneho prežívania, s poruchami učenia a pre prácu s deťmi s kombinovanými
postihnutiami.
Vychovávatelia sa budú priebežne vzdelávať v rámci kontinuálneho vzdelávania
k problematike, ktorá úzko súvisí s úlohami transformačného plánu, napr.
- skvalitnenie komunikácie s rodinnými príslušníkmi detí,
- multikulturálne procesy,
- problémy s akcelerovaným procesom dospievania u detí,
- skvalitnenie procesu socializácie dieťaťa,
- otázka zmysluplného využívania voľného času,
- správna identifikácia sociálno-patologických javov /zneužívanie drog, nástrahy internetu,
posilňovanie sebahodnotenia/
Neodmysliteľnou súčasťou odborného rastu zamestnancov detského domova je pravidelná
supervízia. Plán pravidelnej skupinovej a individuálnej supervízie sa vypracováva pre všetky
skupiny zamestnancov na každý kalendárny rok.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim zamestnancom, sponzorom a sympatizantom za
pomoc a podporu. Bez nich by sme sa nemohli pýšiť týmito výsledkami.
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