Výročná správa
Detského domova Remetské Hámre
2016

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE



Názov DeD: Detský domov Remetské Hámre
Adresa:
Remetské Hámre 31, 072 41



Meno riaditeľa:



Kontakty:





Mgr. Tatiana Červená

Telefón:

+421 0905 974 990

e-mail:

riaditel.remetskehamre@ded.gov.sk

IČO: 17071054
DIČ:2020956388

POČET SKUPÍN A ZLOŽENIE
Počet zamestnancov: 70
 Schválená kapacita: 80 detí
 Vnútorná štruktúra:
štruktúra 6 skupín /3 – SS, 3-ŠSS, CPPR/


RD - samostatná skupina č.1: 10 detí
RD - samostatná skupina č.2: 10 detí
RD - samostatná skupina č.5: 10 detí
RD - špec.samostatná sk./duševné poruchy: 8 detí
RD - špec.samostatná skupina /ŤZP:
8 detí
RD - špec.samostatná skupina /ŤZP:
8 detí
CPPR - profesionálni rodičia -13:
26 detí

STRATÉGIA


Je naším zámerom



rozvíjať vlastných zamestnancov, v oblastiach:
- sebavzdelávania
- spolupráci a komunikácií
- soc. práca s rodinou – budovanie vzťahov dieťaťa s rodinou
zapájať tieto rodiny do výchovného a edukačného procesu dieťaťa
umiestneného v DeD
prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, pri návrate dieťaťa do
rodinného prostredia
vytváranie podmienok v rodine pre život dieťaťa, jeho rozvoj
a samostatnosť





POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
ORGANIZÁCIE


Dlhodobé ciele:



Zaviesť do praxe program, zameraný na prácu
s rodinou dieťaťa, s dôrazom na ambulantnú a
pobytovú formu pomoci, vrátane problematiky
vytvárania vzťahovej väzby, utváranie podmienok
na vykonávanie odbornej práce s dieťaťom a jeho
rodičmi, či inými príbuznými, aby deti nemuseli
vstupovať do DeD, ale aby DeD vystúpil do terénu
k rodinám.

KRÁTKODOBÉ CIELE









1. Vytvoriť priestor pre pobytovú formu práce s rodinou dieťaťa
umiestneného v DeD.
2. Vypracovať metódy práce s dieťaťom a jeho rodinou pre ambulantnú
formu pomoci
3. Aplikácia inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny (prípadové
konferencie, počet detí vrátených do rodiny v rámci sanácie).
4. Zníženie počtu premiestňovaných detí umiestnených v DeD do iných
zariadení.
5.Umiestňovanie detí so zdravotným postihnutím, ktoré si vyžadujú
preukázateľne osobitnú starostlivosť do PR.
6. Zabezpečiť informovanosť participujúcich subjektov a možnosti
poskytovania pomoci pre tehotné ženy a ženy po pôrode a ich detí
v DeD (§ 57, ods.1).
7. Vytvoriť podmienky na vyjadrenie názoru detí k otázkam, ktoré sa ich
týkajú a zapojiť deti do rozhodovania a aktivít v DeD.

ODPOČET SPLNENÝCH ÚLOH









1. DeD vytvoril priestor pre pobytovú formu práce s rodinou v
novovybudovanom objekte samostatnej skupiny č.2.
2. DeD posilnil stav sociálnych pracovníkov v DeD pre prácu v teréne,
s rodinou detí umiestnených v DeD v ich prirodzenom prostredí.
3. DeD realizuje prípadové konferencie do 1 mes. po umiestnení dieťaťa a
následne pri možnosti návratu dieťaťa do biolog., resp. inej rodiny.
4. V roku 2016 DeD nepremiestňoval detí na základe rozhodnutia súdu do
iných zariadení.
5. Do PR bolo umiestnených 8 detí s duševnou poruchou a telesným
postihnutím.
6. Realizácia § 57 v DeD je zabezpečená vytvorením 2 samostatných bytov
pre tehotné ženy a matky s deťmi v obci Koromľa. Participujúce
subjekty – príslušné ÚPSVaR, OcÚ, boli listom oboznámené o možnosti
umiestňovania tehotných žien a matiek s deťmi v našom DeD.
7. Deti vo vekovom období, keď sú schopné posúdiť dopad svojich
rozhodnutí, si vytvárajú Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

KONCEPČNÁ ČINNOSŤ


Štatutárny zástupca - riaditeľ DeD





DeD má odborný tím v zložení:
- soc. pracovník - 5
- psychológ
-3
- špec. pedagóg - 1
- vedúca ús.star. - 1
Zamestnanci priameho kontaktu: 40
vychovávateľ
- 18
pomocný vych.
- 16
s EA–ekonom.agend.
- 6



Profesionálny rodič

- 13



Ekonomickí zamest.
Prevádzkoví zamest.

- 4
- 3












 PRIESTOROVÉ PODMIENKY











DeD /domov detí
KB - Remetské Hámre č. 31 - administratíva + CPPR
- priestor pre 1 MD
RD - Remetské Hámre č. 133
/SS č.1
RD - Remetské Hámre č. 322
/SS č.2
RD - Remetské Hámre č. 321
/ŠSS č.3
RD – Sobrance, Ul. Švermova č. 33 /ŠSS č.4
RD – Sobrance, Ul. Štúrova č. 37 /SS č.5
RD - Koromľa č. 28 /ŠSS č.6
- priestor pre matky s deťmi § 57

HODNOTENIE A PROFESIJNÝ ROZVOJ
PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH ZAMESTNACOV




Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti, mieru osvojenia
a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, alebo odborných zamestnancov hodnotí
a)uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca, alebo uvádzajúci
odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia,
b)priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne, najneskôr do konca roka.

Hodnotenie pedagogického zamestnanca, alebo odborného zamestnanca je podkladom na :




a)rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,
b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,
c) odmeňovanie



Kompetenčný profil PZ / OZ tvoria profesijné kompetencie /v každej sú hodnotené:



- vedomosti – súbory poznatkov, ktoré tvoria nevyhnutné predpoklady pre správne posúdenie, resp. výkon činností v danej
kompetencií,
- spôsobilosti – schopnosti nadobudnuté v praktickej činnosti, ktoré sú predpokladom pre správny výkon činnosti v danej
kompetencii.
Úroveň kompetencií v jednotlivých kariérových stupňoch je vyjadrená indikátormi, ktoré opisujú preukázateľný prejav v praxi.
Hlavný prínos hodnotenia a sebahodnotenia je rozvoj pedagógov a odborných zamestnancov, zlepšovanie kvality práce,
vytvorenie nových princípov odmeňovania zamestnancov, v ktorom sa uplatní odmeňovanie v nadväznosti na systém
kontinuálneho vzdelávania, kariérny systém a profesijné štandardy.





 METODICKÁ:
Samostatné skupiny DeD – v RD:
 Samostatná skupina: – 3
 Špecializovaná samostatná skupina: – 3
z toho: ŠSS – s duševnou poruchou – 1
ŠSS – telesným postihnutím – 2
 Chod samostatných skupín:
 - rodinné rady – 1x mes. /OT, vychovávatelia/
 - týždenné stretnutia s deťmi /vychovávatelia, deti, OT/
 - metodické stretnutia – 1x mes.
 - pedagogické porady
 - IPROD a plánovanie /prípadové konferencie – účasť vychovávatelia, deti
 - vzdelávanie (interné/externé/, supervízie
 - prevádzkové porady




Nadštandartné programy s MD:




- program prípravy na osamostatnenie – zvýšenie kompetencie MD
- finančná gramotnosť
- preventívne programy zamerané na boj s organizovaným obchodovaním s ľuďmi



Realizácia prípadových konf. (r. 2016 - 9-krát)



Podporné programy pre profesionálnych rodičov –CPPR














V zmysle internej normy Ústredia PSVaR Bratislava č. IN - 101/2015
- sprevádzanie, podpora a odborná pomoc

- porady PR – 1x mes. /deti z PR v star. OT DeD/
- návštevy v PR – min. 1 x mes./podpora a indiv. poradenstvo
- podujatia organizované DeD
- aktivity s PR /víkendový pobyt PR s deťmi DeD+vlastné deti, partneri a OT
- výlety (v ZOO, detská železnička, kúpaliská), divadelné a folklórne vystúpenia
- vzdelávanie (interné/ externé)
- supervízia

ZAPÁJAME RODINY









Prizývanie rodičov k spolupráci,
Realizácia prípadových konferencií,
Podpora a udržiavanie kontaktov s rodinami,
Realizácia prípadových konferencií pre mladých
dospelých s cieľom plánovania budúcnosti
a osamostatňovania sa,
Umožňovanie pobytu rodičov v priestoroch DeD,
s cieľom upevňovania vzťahov rodičov a deti,
Pravidelné návštevy v rodinách našich detí,
Aktívne vyhľadávanie blízkych príbuzných detí.





Počet detí, navštevujúcich rodinu
Počet detí navštevujúce rodinu - 34
Výška FP na stravné v rodine – 6 099,10 €






Letné tábory
Počet detí – 4 deti
Výška FP -0






Pohľadávky
V sume - 114 890,97 €
Počet rodičov – 96

VYTVÁRAME RODINNÉ PODMIENKY PRE ROZVOJ
A SAMOSTATNOSŤ DIEŤAŤA










Školy
Počet detí: 72
MŠ – 9
ZŠ – 41
ŠZŠ – 14
Praktická škola –2
Odborné učilište – 4
Stredná odborná škola s maturitou – 1
VŠ (I. st.) – 1




Výška FP – 9 018,56 €

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ


Deti navštevujú rôzne krúžky /podľa záujmu detí:



počítačový,
športový,
tanečný, spevácky
literárny (od A do Z), divadelný,
výtvarný –šikovné ruky,
plavecký výcvik,
dopravný, /vodičský kurz/










Výška FP – 143 €

PRIZÝVAME K SPOLUPRÁCI ODBORNÚ
VEREJNOSŤ


Šírenie dobrého mena

Webová stránka: www.dedhamre.sk
 Kniha dobrej praxe – 2 publik.
 Kalendár - z jedného roka života v skupine
 Odborná knižnica v DeD


ROZVÍJAME VLASTNÝCH ZAMESTNANCOV


Vzdelávanie , supervízie



Počet zamestnancov: 70




Počet zamestnancov ktorí boli zaradení do:
Plánu vzdelávania
– 27
Plánu kontinuálneho vzdelávania – 18



Plánu supervízie



– 62




Výška FP na supervíziu

-

3 853,86 €





Počet hodín individuálnej supervízie – 55
Počet hodín skupinovej supervízie – 40





Výška PF na vzdelávanie

5 444 €

VZDELÁVACIE AKTIVITY


















Európske trendy v práci s rodinou /odborný seminár/
Individuálna práca s dieťaťom a jeho rodinou - IPROD
Rozhovor o rodine a s rodinou
Práca s genogramom a ekomapou
Prípadové konferencie
Dieťa medzi rodinou a inštitúciou alebo sanácia rodiny v situácií umiestnenia dieťaťa /1x 3 dni/Věra Bechyňová/
Verbálna – neverbálna komunikácia
Práca s rodinou – ako pripraviť dieťa na odchod z DeD a rodinu na príchod dieťaťa
Špecifiká práce s rómskym dieťaťom a jeho rodinou
Hra a jej význam vo výchove
Slovensko bez drog - Protidrogová prevencia, určená pre vychovávateľov a deti od 14 rokov a mladých dospelých
Adaptácia na zmenu školy / metodické stret. vychovávateľov s učiteľmi ZŚ /
Multidisciplinárne školenie - koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch – ¼ ročne
Pracovné stretnutia koordinátorov CPPR /celoslovenské, regionálne/ - ¼ ročne
Pracovné stretnutia sociálnych pracovníkov /regionálne
Metodické stretnutia pre vychovávateľov /regionálne
Pracovné stretnutia odborných zamestnancov /regionálne

VZDELÁVACIE AKTIVITY - INTERNÉ


Interné vzdelávanie zamestnancov zabezpečované odborným tímom:



Vzájomná komunikácia medzi vychovávateľmi, medziľudské vzťahy
Osamostatňovanie mladých dospelých
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji deti, detskej prostitúcií, obchodovania
s ľuďmi
Bezpečne na internete
Nenásilná krízová intervencia
Sebapoškodzovanie detí v špecializovaných skupinách
Postupy pri odhalení šikany
Aktivity s deťmi zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity, sociálnych zručností
Interné vzdelávanie profi rodičov zabezpečované pravidelne - odborným tímom CPPR
Metodické stretnutia zamestnancov DeD /následne po krajských stretnutiach metodikov / pre oblasť
-výchovy, sociálnej práce, CPPR, psychológov a špeciálnych pedagógov














Teambuilding – relaxačno-rekreačný víkend zamestnancov - Thermalpark Šírava
– profivíkend – Kúpalisko Zemplínska Šírava

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH










Účasť na konferenciách:
Celoslovenské konferencie organizované – Ústredím PSVaR Bratislava,
SPDDD – Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD
Konferencia určená pre odborný tím DeD „Spoluprácou v prospech
dieťaťa“/HolidayVillage Tatraland., L.Mikuláš,
Mosty k rodine 2016
IV. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov
/HolidayVillage Tatraland., L.Mikuláš
Mosty v sociálnoprávnej ochrane /Častá – Papiernička/
Konferencia pre vychovávateľov DeD - „Vychovávateľ pre dieťa a jeho
rodinu“ /HolidayVillage Tatraland., L.Mikuláš
II. Odborná konferencia – Psychické a behaviorálne poruchy detí spojené so
sexuálnym vývinom
Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov DeD /HolidayVillage
Tatraland., L.Mikuláš

KONTROLNÁ ČINNOSŤ







Kontrolnú činnosť vykonáva riaditeľ DeD, na základe
vypracovaného plánu kontrol
- vedúci ekonomicko-prevádz. úseku/12x ročne
- vedúca úseku starostlivosti /12 x ročne
Pravidelnú kontrolnú činnosť vykonáva prokurátor okresnej
prokuratúry
Deti v DeD a PR navštevujú aj príslušné ÚPSVaR, OcÚ a
neštát. subjekty
Účasť participujúcich subjektov na vypracovávaní plánov soc.
práce s dieťaťom a jeho rodinou – vyhodnocovanie plánu
sociálnej práce

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE DED


Počet detí kapacita - 80



Počet prijatých detí v roku 2016 - 4 deti /na zákl. neodkladného opatrenia/
Analýza odchodu detí z DeD






V priebehu roka 2016 bolo ukončené poskytovanie starostlivosti v DeD spolu 10 deťom
z dôvodu:
NOS
– 1 dieťa - zverenie do NOS príbuznej
PS
– 2 deti
predosv. str. – 1 dieťa
plnoletosti
– 6 MD /4 –k príbuzným, 1 - k partnerovi, 1 - osobe blízkej /
V DeD máme 2 MD - z dôvodu prípravy na budúce povolanie /1- VŠ, 1 -SOŠ s maturitou/



Priemerná dĺžka pobytu v DeD – 5,25










ORGANIZOVANÉ AKTIVITY V DED













Aktivity realizované detským domovom:
Športové podujatie /futbal, loptové hry / medzi deťmi DeD a deťmi z obce
Poznávanie okresného mesta spojené s návštevou filmového predstavenia
MDD – Deň s motorkármi
Týždenný pobyt detí v čase letných prázdnin – Vojenská zotavovňa Z. Šírava
Jednodňová letná aktivita s deťmi z PR /za účasti členov rodiny PR/ na
,,Ranči ,,
Návšteva ZOO, Detská železnička /Košice/
Príprava kultúrneho programu – Mikuláša v obciach
Folklórne predstavenie – „Viňančan“ –vianočné pásmo piesní a koľad..
/v obecnom kultúrnom dome/ pre detí a zamestnancov DeD,
Turistické vychádzky do blízkeho okolia
Thermalpark Šírava - vodný svet
Účasť na hokejových podujatiach /Košice/

ORGANIZOVANÉ AKTIVITY MIMO DED











Aktivity realizované obcami, organizáciami a pod.
Stavanie mája v obci, usporiadané obecným zastupiteľstvomzúčastnenie sa detí na kultúrnom vystúpení, zapojenie sa do
športových súťaží.
Oslava sv. Floriána v obci usporiadaná dobrovoľným hasičským
zborom, detí sa oboznámili s hasičskou technikou, praktickými
ukážkami a súťaženie v rôznych disciplínach.
Spoločné posedenie pri jedličke s vianočným programom za účasti
cirkvi , študentov gymnázia.
MDD, športové podujatie usporiadané VÚ Michalovce, detí súťažili
a spoznávali vojenskú techniku s následnou motiváciou pri výbere
povolania.
Beh v Herľanoch, Domovácke kilometre uja Peťa
Zapájanie postihnutých detí do života obce pri kultúrnych
a spoločenských akciách usporiadaných obcami.

PROJEKTY A SPONZORSTVO
 „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“na tému:








,,Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ - výtvarná súťaž /OÚ Sobrance,
odb. krízového riadenia /
Nadácia Volkswagen –projekt „Prírodné auto“ model auta z prírodných
materiálov
Ocenenie a úspechy
Ocenenie detí za 1. a 2. miesto - v súťaži „Ochranárik...“
Výška FP na tieto činnosti - aktivity boli realizované zo sponzorských
príspevkov /nefinančné dary/

 KRÁTKODOBÉ ÚLOHY:
1. Cieľ:
 - v rámci prijímania zamestnancov priameho
kontaktu do pracovného pomeru,
 - zvýhodňovať ľudí z minoritných skupín so
znalosťou iných jazykov ako slovenského
 2. Cieľ:
 - zaviesť do praxe program pre deti s ŤZP a
duševnou poruchou - zabezpečiť hypoterapie,
muzikoterapie, ozdravné pobyty v rekreačných
zariadeniach


KMEŇOVÁ BUDOVA DED


Adresa: Remetské Hámre č. 31, 07 241

KMEŇOVÁ BUDOVA, DED REMETSKÉ HÁMRE

KMEŇOVÁ BUDOVA DED
Remetské Hámre č. 31, 07 241

SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 1


Adresa skupiny: RD - Remetské Hámre č. 133, 072 41 R. Hámre

SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 2


Adresa skupiny: RD - Remetské Hámre č. 322, 07 241 R. Hámre

ŠPECIALIZOVANÁ SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 3


Adresa skupiny: RD - Remetské Hámre č. 321, 072 41 R. Hámre

ŠPECIALIZOVANÁ SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 4
Adresa skupiny: RD – Švermova 33, 073 01 Sobrance
–

SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 5
Adresa skupiny: RD – Štúrova 37, 073 01 Sobrance

ŠPECIALIZOVANÁ SAMOSTATNÁ SKUPINA Č. 6
Adresa skupiny: RD – Koromľa 28, 072 62

ROZPOČET
Tabuľka č. 1 :

Prehľad výšky záväzných ukazovateľov podľa kategórií k 31.12.2016

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet 2016

Upravený
rozpočet k 31.12.2016

Upravený

Výška
čerpania
rozpočtu

–
schválený

Nevyčerpaný
rozpočet

Čerpanie v % ách

ZDROJ 111
610 Mzdy a platy zam.
550 028

664 953

+ 114 925

664 953,00

0,00

100,00

192 235

243 775

+ 51 540

243 774,57

0,43

100,00

220 640

316 778

+ 96 138

316 753,16

24,84

99,99

72 976

77 877

77 876,91

0,09

100,00

1 035 879

1 303 383

+ 267 504

1 303 357,64

24,36

100,00

0

2 901

+ 2 901

2 900,28

0,72

0,00

1 035 879

1 306 284

1 306 257,92

26,08

100,00

8 959

9 302

9 902,45

+ 600,45

100,01

620 Odvody do fond.

630 Tovary a služby

640 Bežné transfery
+ 4 901

600 Bežné výdavky

700 Kap. výdavky

Výdavky celkom

200 Príjmy

+ 270 405

+ 343

