DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ, NOVÁ č. 809, 049 25 DOBŠINÁ

Plán práce detského domova 2017 cez Program strategických
činností

Základné údaje
Názov:

Detský domov Dobšiná

Adresa:

Nová č. 809, 04925 Dobšiná

Počet zamestnancov:

59

Počet detí:

85 (schválená kapacita)

Priestorové usporiadanie:

Kmeňová budova, Nová č. 809, Dobšiná,
Rodinný dom Záhradná č. 749, Dobšiná,
Rodinný dom Hronská č. 385, Dobšiná,
Dom Hronská č. 1477, Dobšiná,
Rodinný dom Kasárenská 6, Rožňava,
Rodinný dom 29. Augusta č. 2, Rožňava.

Počet skupín a zloženie:

8 samostatných skupín, 8 profesionálnych rodičov

Samostatná skupina
Kmeňová budova: 3 samostatné skupiny
Rodinný dom Záhradná č. 749, Dobšiná
Rodinný dom Hronská č. 385, Dobšiná
Rodinný dom Kasárenská 6, Rožňava
Rodinný dom 29. Augusta č. 2, Rožňava
Dom Hronská č. 1477 Dobšiná

Zloženie zamestnancov
2 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
1 sociálna pracovníčka

Od 1 augusta 2016 má Detský domov Dobšiná v prenájme byt na Lipovej ulici č. 3764
v Rožňave pre potreby bývania mladých dospelých študujúcich v Rožňave.

Meno riaditeľa:

Mgr. Martina Mandelíková

Kontakt:

tel. č. 0905 489 309

Email:

riaditel.dobsina@ded.gov.sk

Plán práce detského domova na rok 2017
VÍZIA
zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenie
pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.

POSLANIE
Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK 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, interných noriem tak, aby bola naplnená
stratégia organizácie.

Stratégia
Naším zámerom je
•

rozvíjať vlastných zamestnancov,

•

zapájať rodiny,

•

prizývať k spolupráci odbornú verejnosť,

•

vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť.

Pri napĺňaní strategických oblastí štatutár zariadenia na výkon opatrení SPODaSK je
povinný:
- rozvojom, podporou a následným hodnotením riadiť zamestnancov a procesy
v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené
jeho individuálne potreby
(princípy: spolupráca, kvalita a otvorená komunikácia),
-

zapájať rodiny k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa
v zariadení
(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť),

-

prizývať k spolupráci a spolupracovať so zainteresovanými subjektmi
(princípy: prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi),

-

v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol
zabezpečený potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť
(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt osobnosti,
stabilita, empatia).

Rozvíjame vlastných zamestnancov
V roku 2017 naplánovalo vedenie detského domova Dobšiná vzdelávacie aktivity
smerujúce k rozvoju zamestnancov, ktoré sú v súlade so strategickou činnosťou detského
domova.
Plán kontinuálneho vzdelávania zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity vychovávateľov
(pedagogických zamestnancov), ktoré sú schválené pre rok 2017.

Vzdelávacie aktivity určené pre všetkých zamestnancov DeD Dobšiná
(vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, odborní tím, sociálne pracovníčky, profesionálni
rodičia):


Identifikácia obchodovania s ľuďmi - HESTIA , február 2017,



Spracovanie strát, práca s biologickou rodinou dieťaťa - Bc Jaroslav Bryndzák,
apríl 2017,



Blog aktivít vychovávatelia a deti - Jolana Natherová, máj 2017,



Slovensko bez drog - prednáška: Protidrogová prevencia - určená
pre vychovávateľov a deti od 14 rokov a mladých dospelých, september 2017,



Práca s rodičom alkoholikom (pre odborný tím) - OLUP Predná Hora, jún 2017,



Beseda so sexuologičkou - SYMBIA Zvolen, PaedDr. J. Izraelová, druhý
polrok 2017,



Interné vzdelávanie zamestnancov zabezpečené odborným tímom 2 x ročne
(téma podľa potrieb zamestnancov),



Metodické stretnutia realizované zástupcami pre oblasť výchovy vždy
následne po krajských stretnutiach metodikov pre oblasť výchovy,



Účasť na konferenciách a odborných prednáškach podľa aktuálnej ponuky
pre rok 2017,



Návšteva iných DeD.

Vzdelávacie aktivity určené pre všetky deti:
 Beseda: Trestnoprávna zodpovednosť detí, Kyberšikana, drogy, prvý
polrok 2017,
 Beseda: Slovensko bez drog, september 2017,
 BOZP pre mladých dospelých,
 Blog aktivít s vychovávateľmi, J. Natherová, máj 2017.

Teambuildingové akcie určené pre všetkých zamestnancov:
-

Turistika zamestnancov DeD - máj 2017,

-

Relaxačno-rekreačný víkend zamestnancov - jún/júl 2017, Vyšná Slaná, chata
Július,

-

Profivíkend - jún 2017, Vyšná Slaná, chata Július,

-

Spoločné posedenie (večera) zamestnancov , jún, december 2017,

-

Kúpalisko Maďarsko, júl 2017,

-

Návšteva kultúrneho podujatia, december 2017.

Supervízia
V roku 2017 sa pokračuje v supervízii podľa Programu supervízie pre rok 2017
s dohodnutou supervízorkou Mgr. Janou Margovou.
Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profesionálni rodičia v roku 2017 absolvujú
8 hodín skupinovej supervízie.
Odborní zamestnanci, sociálne pracovníčky absolvujú v roku 2017 minimálne
3 hodiny individuálnej supervízie (pre nových zamestnancov 10 hodín individuálnej
supervízie).
V roku 2017 absolvujú skupinovú supervíziu koordinátorky samostatných skupín
v rozsahu minimálne 2 hodiny.
Zamestnanci DeD Dobšiná môžu podľa potreby požiadať o individuálnu supervíziu,
ktorá im bude poskytnutá.

Plán vnútornej kontroly
V priebehu roka 2017 bude realizovaná kontrolná činnosť v jednotlivých
samostatných skupinách, v profesionálnych rodinách, sociálnych pracovníkov, odborných

zamestnancov s cieľom skvalitnenia práce s dieťaťom a jeho rodinou v detskom domove
Dobšiná.
Kontrolnú činnosť vykonáva riaditeľ DeD a ním poverení zástupcovia (vedúce úsekov).

Zapájame rodiny

Priority pre rok 2017:


Realizácia prípadových konferencií,



Podporovanie a udržiavanie kontaktov s rodinami,



Realizácia prípadových konferencií pre mladých dospelých s cieľom plánovania
budúcnosti a osamostatňovania sa,



Umožňovanie pobytov rodičov v priestoroch DeD s cieľom upevňovať vzťahy
rodičov a detí,



Pravidelné návštevy v rodinách našich detí,



Aktívne vyhľadávanie blízkych príbuzných detí.

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
Našim cieľom je aktívne nadviazať spoluprácu so zainteresovanými subjektmi
v procese sanácie.

Zainteresované subjekty:
o ÚPSVaR-SPO (Rožňava, Košice, Spišská Nová Ves, Michalovce),
o Obce a mestá (podľa trvalého bydliska našich detí),
o Komunitné centrá,
o Školy a zdravotnícke zariadenia.

S cieľom skvalitniť starostlivosť o deti vychovávatelia, pomocní vychovávatelia,
odborný tím, sociálni pracovníci a profesionálni rodičia úzko a aktívne spolupracujú
s inštitúciami:
o

Základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, materské školy,

o

Lekári, zdravotnícke zariadenia, klinickí psychológovia,

o

CŠPP, CPPPaP,

o

ZUŠ, CVČ a iné.

Šírenie dobrého mena
Zamestnanci detského domova Dobšiná svojou prácou, aktivitou a zanietenosťou sa
podieľajú na šírení dobrého mena DeD. Kvalitná starostlivosť, rešpektovanie individuality
každého dieťaťa, spolupráca s rodinami našich detí, pozitívny prístup k práci a otvorenosť
smerujú k pozitívnym ohlasom na adresu DeD Dobšiná.

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD:
Každá samostatná skupina, každá profesionálna rodina si voľnočasové aktivity, výlety
a akcie organizuje sama podľa záujmov a záľub detí. V čase prázdnin je povinnosťou všetkých
zamestnancov samostatných skupín a profesionálnych rodín vyplniť efektívne voľný čas
podľa možností a záujmov detí, tak aby sa eliminovalo nežiaduce správanie detí.
Samostatné skupiny a profesionálni rodičia si vopred vypracujú plán aktivít počas
prázdnin, ktorý prekonzultujú s vedením detského domova.

Spoločenské akcie DeD Dobšiná pre rok 2017:
o Maškarný ples 2017, február 2017,
o Najmilší koncert roka 2017, Košice, apríl 2017,
o Benefičný koncert Charitánia, Rožňava, 2017
o Športové hry detí z detských domovov 2017,
o MDD, Betliar 2017 (súťaže a akcie pre všetky deti a všetkých zamestnancov
DeD),
o Profi-víkend 2017 (pobyt profesionálnych rodičov s deťmi), jún 2017,
o Letné tábory pre deti, júl, august 2017,
o Rekreačný pobyt detí (Tornaľa), júl 2017,
o Výmenný pobyt Olomouc, august 2017,
o Koncert Integrácia, september 2017,
o Mikuláš 2017, december 2017,

o Benefičný koncert Úsmev ako dar, Bratislava, december 2017,
o Hokejové zápasy, Košice 2017.

Projekty a sponzorstvo
Koordinátori a vychovávatelia samostatných skupín, profesionálni rodičia sa aktívne
zapájajú do projektov, ktoré sú prínosom pre im zverené deti.
Vedenie detského domova aj v roku 2017 spolupracuje a aktívne vyhľadáva
sponzorov.

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
Vychovávatelia a pomocní vychovávatelia každej samostatnej skupiny vytvárajú
a zabezpečujú jednotný výchovný prístup ku každému dieťaťu s rešpektovaním jeho
individuality a potrieb. Každá samostatná skupina má dohodnuté vlastné pravidlá, ktoré
dodržiavajú všetky deti a zamestnanci samostatnej skupiny a ktoré dávajú deťom pocit istoty
a bezpečia. Za bezproblémový chod samostatnej skupiny zodpovedá koordinátorka/
koordinátor skupiny. Každý vychovávateľ a pomocný vychovávateľ si za svoju službu
zodpovedá sám, s dodržiavaním a rešpektovaním dohodnutých pravidiel. Vychovávatelia
a pomocní vychovávatelia medzi sebou otvorene komunikujú o priebehu služby, o deťoch
a vzniknutých skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú proces výchovy. Vychovávatelia a pomocní
vychovávatelia rešpektujú práva dieťaťa a jeho súkromie, výchovným pôsobením však učia
deti k zodpovednosti za svoje konanie, vštepujú deťom pracovné a hygienické návyky a vedú
deti k samostatnosti.
Pri výchovných problémoch s dieťaťom nestačí zaznamenať iba konkrétny problém, je
povinnosťou každého vychovávateľa (predovšetkým pedagogických zamestnancov) hľadať
a navrhovať riešenia, ako problémovú situáciu eliminovať a riešiť. O navrhnutých, prípadne
osvedčených odporúčaniach informovať všetkých vychovávateľov skupiny.
Každé dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rok života má vypracovaný plán osamostatnenia,
s cieľom prípravy dieťaťa na samostatný život.
Od 1.3.2016 – povinnosť pri tvorbe Plánu osamostatňovania sa – využitie formy
prípadovej konferencie. Vychovávateľ, ktorý zostavuje s dieťaťom plán osamostatňovania,
iniciuje sociálnu pracovníčku, ktorá po konzultácií s vedením DeD zorganizuje prípadovú
konferenciu, na ktorú budú pozvaní rodinní príslušníci dieťaťa a všetky subjekty, ktoré sú
nápomocné pri osamostatňovaní sa, s cieľom naplánovania budúcnosti.

Rozdelenie samostatných skupín a profesionálnych rodičov

Samostatné skupiny

Športovci:

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Mgr. Beáta Lefflerová

Nádej:

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Bc. Tatiana Faguľová

Rodinka úžasných:

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Bc. Tatiana Faguľová

Nezábudky:

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Mgr. Beáta Lefflerová

Permoníci:

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Bc. Tatiana Faguľová

Žabiatka:

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková

Sedmokrásky:

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková

Samostatná skupina
mladých dospelých: psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková a Mgr. Tomáš Hanišák,
sociálna pracovníčka: Mgr. Beáta Lefflerová (v prenajatom byte
na Lipovej ulici v Rožňave jej vypomáha aj Mgr. Monika Martinková).

Profesionálni rodičia

Eva Šandrejová

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková

Danica Žúdelová

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková

sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková
Martina Hutníková psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková
Gabriela Sabóová

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková

Anikó Czegledyová

psychológ: Mgr. Veronika Gorčáková
sociálna pracovníčka: Mgr. Monika Martinková

Zdenka Olahová

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Bc. Tatiana Faguľová

Mariana Pavligová

psychológ: Mgr. Tomáš Hanišák
sociálna pracovníčka: Bc. Tatiana Faguľová

