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História nášho strediska
SED Banská Bystrica Domov detí je neštátny detský domov,
našim zriaďovateľom je Evanjelická Diakonia ECAV na
Slovensku, ktorá naše stredisko zriadila v roku 1992,
prevádzka v zariadení začala v roku 1995. Naše zariadenie
vzniklo s jasným cieľom pomôcť deťom, ktoré boli z rôznych
príčin vyňaté zo svojej biologickej rodiny a zabezpečiť im
tie najlepšie podmienky pre ich zdravý psychický, fyzický
a sociálny vývin. V rokoch 1995 – 2004 sme poskytovali
starostlivosť deťom v zariadení, ktoré bolo v Ľubietovej
(„Domov detí Ľubietová“), v roku 2004 sme zmenili pôvodnú
víziu výchovy a starostlivosti
o deti
v zariadení na
poskytovanie starostlivosti v rodinnom prostredí, v
domácnostiach rodín - v profesionálnych rodinách. Od roku 2005 máme sídlo v centre mesta Banská
Bystrica („Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí“) a fungujeme výlučne na systéme
siete profesionálnych rodín. V roku 2006 nám MPSVaR SR udelilo akreditáciu na vykonávanie opatrení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme v súčasnosti
SED Banská Bystrica Domov detí je zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 4281/2011I/25AK. Domov detí je detský domov, v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým,
ktorí boli vyňatí zo svojej biologickej rodiny na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Deti prijímame od
narodenia. Deťom a mladým dospelým poskytujeme starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách, ktoré
zabezpečujú starostlivosť vo svojom vlastnom domácom prostredí 24 hodín denne. Profesionálni náhradní
rodičia sú zamestnanci Domova detí. Rodičom je poskytnutá mzda a úhrada výdavkov na dieťa. Profesionálna
náhradná rodina má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, ktorá dieťaťu zabezpečuje
celodennú starostlivosť, dieťa prirodzeným spôsobom získava vzory rodinných rolí a poskytuje deťom väčší
priestor na individuálny rozvoj.

Deti a mladí dospelí
V priebehu roka 2018 sme poskytli starostlivosť spolu 46 deťom a
mladým dospelým vo veku 0 - 21 rokov. K 31.12.2018 sme
poskytovali starostlivosť 38 deťom v 14 profesionálnych náhradných
rodinách. V priebehu roka sme prijali 6 detí vo veku 0 – 15 rokov.
Ukončili sme poskytovanie starostlivosti 6 deťom (3 deti sa vrátili do
biologickej rodiny, 1 dieťa do pestúnskej rodiny, 1 dieťa si osvojili a 1
dieťa v reedukačnom zariadení) a 2 mladým dospelým vo veku 18 a
21 rokov, ktoré sa osamostatnili. Z 38 detí navštevuje: 1
konzervatórium, 3 strednú školu, 19 základnú školu, 11 navštevujú
materskú školu a 4 sú v celodennej osobnej starostlivosti
profesionálnych náhradných rodičov.

Naše ciele
umiestňovať všetky deti výlučne do profesionálnych
náhradných rodín
zásadu
súrodeneckých
vzťahov
a súrodenecké skupiny nerozdeľovať
pracovať na sanácii biologickej rodiny – spolupracovať
s biologickou rodinou detí, udržiavanie citových väzieb
s rodičmi a ďalšími príbuznými, napomáhať návratu
dieťaťa späť k jeho vlastnej rodine
zabezpečiť výchovu a starostlivosť deťom v rodinách na
dočasnú dobu, kým nebude možný návrat späť do jeho pôvodného prirodzeného prostredia, resp. sa
sprostredkujú iné formy náhradnej rodinnej starostlivosti, v niektorých prípadoch zabezpečiť starostlivosť
o deti až do ich úplného osamostatnenia sa
poskytovať podporu a poradenstvo profesionálnym náhradným rodičom prostredníctvom interných a
externých odborníkov DeD
zabezpečiť zdravý rozvoj detí po stránke duchovnej, psychickej, fyzickej a sociálnej, deťom poskytnúť
vzdelanie, znalosti a zručnosti, čo najlepšie ich pripraviť na život
pokračovať v organizovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov za účelom zvyšovania odborných zručností
a zvyšovania kvality práce
realizovať program supervízie za účelom zvyšovania kvality práce
organizovať vzdelávanie a víkendové pobyty pre profesionálne náhradné rodiny
organizovať akcie pre deti

zachovávať

Vzdelávacie aktivity a supervízie
zamestnanci sa v priebehu uplynulého roka zúčastnili a absolvovali rôzne školenia, semináre, tréningy,
vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovať ich kvalifikáciu a potenciál a nadobúdali vedomosti a zručnosti, ktoré
súvisia s ich pracovnou náplňou, zodpovednosťou a kompetenciami
za účelom zvyšovania profesionality práce vypracúvame a uskutočňujeme program supervízie –
kontinuálne zvyšovanie profesionálnej kompetencie pracovníkov, ktorí pracujú v priamej činnosti s deťmi
(individuálna aj skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov)

Personálne obsadenie
K 31.12.2018 pracovalo v Domove detí 26 zamestnancov a 5
pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce z toho:
1 riaditeľka Domova detí
1 ekonomicko-administratívna pracovníčka
2 ekonomické pracovníčky
2 sociálne pracovníčky
2 psychologičky
18 profesionálnych náhradných rodičov
5 psychológov na dohodu o vykonaní práce

Odborné a ostatné činnosti
Vykonávame sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť, výchovnú činnosť, diagnostiku:
vypracúvame individuálny plán rozvoja osobnosti
dieťaťa, ktorého súčasťou je plán výchovnej práce
s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho
rodinou
 vypracúvame plán prípravy na osamostatnenie sa
mladého dospelého, ktorý zahŕňame do
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa
najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
zabezpečujeme deťom komplexnú lekársku
starostlivosť
zabezpečujeme
odbornú
psychologickú pomoc, odbornú starostlivosť a konzultácie v oblasti psychologickej, psychiatrickej,
špeciálno-pedagogickej, logopedickej - v závislosti od individuálnych potrieb detí a profesionálnych
náhradných rodičov
 neustále udržiavame kontakt s bývalými deťmi, poskytujeme im v rámci možností poradenskú a
materiálnu pomoc, príp. pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania
vypracúvame a zabezpečujeme program supervízie
v rámci sanácie s biologickou rodinou sa zameriavame na sociálnu a psychologickú intervenciu a
sociálne poradenstvo
vypracúvame a zasielame spisovú dokumentáciu za účelom sprostredkovania náhradnej rodinnej
starostlivosti
 zabezpečujeme odbornú diagnostiku (psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú) deťom
 spolupracujeme so súdmi, úradmi a inými inštitúciami
 informujeme sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí na príslušných školách
 sprostredkovávame nadviazanie osobného vzťahu medzi mal. deťmi a žiadateľmi o náhradnú rodinnú
starostlivosť
Utvárame podmienky na záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a iné
voľnočasové aktivity a na prejavovanie náboženského vyznania a viery:
 podporujeme deti v profesionálnych náhradných rodinách:
- podpora vzdelávania (preplácanie nákladov spojených so vzdelávaním)
- podpora talentu u detí (ZUŠ a krúžky v školách – počítačový, tvorivé dielne, hra na flautu, gitaru,
výtvarný krúžok, Spevokol Kvapôčky, športové krúžky: hádzaná, futbal, florbal, hokej, lyžovanie, tanečný
krúžok,...)
- podpora voľnočasových aktivít (preplácanie športových, spoločenských a kultúrnych aktivít,
sprostredkovanie a finančné zabezpečenie letných táborov, rodinných dovoleniek,...)
- počas prázdnin sa deti zúčastnili rekreačných pobytov a táborov: Detská Misia-Svätý Anton, Detská
Misia–Častá, Očkolandia-Tajov, Best camp–Hronec, CK
Slniečko- Pribylina, Vysoké Tatry–Spišská Belá, Vyšné
Ružbachy, Hlohovec, Vyhne, Dedinky-Mlynky, Košice,
Poľsko (4 deti), Chorvátsko (2 deti), Taliansko (4 dieti).
- organizujeme „posedenie pri obľúbenom koláčiku“ –
posedenie detí s biologickými rodinami a blízkymi
príbuznými detí
- umožňujeme krátkodobé pobyty detí v domácom prostredí
biologickej rodiny
- zorganizovali sme víkendový pobyt a vzdelávanie pre
deti a profesionálnych náhradných rodičov v Hronci od 18.10.2018 – 21.10.2018 spolu s „Tvorivými
dielňami a športovými aktivitami pre deti“
- zorganizovali sme „Deň detí v Safari parku“ – 07.06.2018, „Mikuláš v Safari parku“ – 17.12.2018
- zorganizovali sme „Posedenie pri vianočnom stromčeku“ – 17.12.2018

Prezentácia, zahraničné partnerstvá a aktivity


Konferencie, školenia, odborné semináre:
Vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie ich odbornosti a kvalifikovanosti – interné vzdelávanie:
odborné prednášky na rôzne témy /„Pravda o drogách“, „Psychohygiena“, „Vývojové etapy v živote
dieťaťa“/
externé vzdelávanie – zamestnanci sa zúčastnili a absolvovali školenia a semináre - Rodinné
spoločenstvo CZ Nové Mesto nad Váhom, „Poruchy správania u detí“, koordinačné stretnutia
k problematike násilia páchaného na deťoch, legislatívne zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, metodické stretnutie PNR, „Ako hovoriť s deťmi“, „Podpora ochrany detí pred
násilím“, „Citový svet detí a moderné počítačové hry“, „Dieťa v súčasnosti a výchovné riziká“,
medzinárodná konferencia Križovatky X. – „Úskalia náhradnej výchovy„, „Komunikácia a práca
s agresívnym dieťaťom a práca s problémovou rodinou“
 Články a médiá:
časopis DIAKONIA.sk – „Zo života našej rodiny“, „Víkendový pobyt v Hronci“
Banskobystrické Echo
Banskobystrické MY
Evanjelický posol spod Tatier
 Iné aktivity, prezentácie:
Prezentácia - osobné rozhovory v CZ ECAV Nové Mesto n/Váhom, CZ ECAV Hlohovec, CZ ECAV
Hrádok, CZ ECAV Modra, stretnutie rodín CZ v CZ ECAV Novom Meste n/Váhom, prezentácia
prostredníctvom webovej stránky a letákov - príspevky na darovanie 2 % z daní, nadačné projekty:
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, „Poznaj svoje práva“
 Zahraničné aktivity:
Udržiavame písomný kontakt s nemeckými partnermi, o našej činnosti ich pravidelne
informujeme:CZ Eisfeld /Erich Grahmann, Klaus Dieter, Ursula Drews, Bernd Kaiser/, MartinLuther-Bund/Adelheid Ludwig

Srdečne Vám ďakujeme za pomoc:
finančnú:

- Fyzické osoby: MUDr. Anna Buková, Mária Krajniaková, Stanislav Ondrejka,
Ľudovít Muntág, Eva Balážová, Elena Oravská, Júlia Jakubovie, Anna
Jarábeková, Anna Fričová, Emil Hrivnák, Martin Sloboda, rodina Sabaková
- CZ ECAV - Martin, Nové Mesto nad Váhom
- zahraniční darcovia - CZ Eisfeld, Klaus Dieter a Ursula Drews – Nemecko
- ostatní darcovia (FO a PO) formou darovania 2 % z dane z príjmu

materiálnu: - Fyzické osoby: Veronika Kasalová, Adriana Peťková, Lidka Cibulová, Miroslav
Chebeň, rodina Tonhauser
- Právnické osoby: Chocodelissimo BB, Štefan Marcík – TETTRIS BB, EEI s.r.o.
BB, OZ Lesy SR, Nadácia Volkswagen, Centrum Svetielko Trenčín

Kontakt:
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí
Horná 34, 974 01 Banská Bystrica
Tel./fax: 048/415 30 56–55
www.domovdeti.sk
E- mail: domovdeti@mail.t-com.sk
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312, BIC: SUBASKBX
IČO: 30 23 26 51, DIČ: 2021109255

Naše hospodárenie
NÁKLADY
Mzdy, platy, rezerva na dovolenku
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP, rezerva

268.238,52 €
92.426,61 €

Sociálny fond - tvorba

1.443,64 €

Telefón, fax, mobil, internet

2.582,37 €

Elektrika, režijné náklady na deti a ml. dospelých

11.051,00 €

Poštovné, ceniny

1.120,99 €

Nájom kancelária

15.264,00 €

Komunálny odpad

20,80 €

Kancelárske potreby a materiál
Knihy, tlač, učebné pomôcky

6.511,00 €
33,80 €

Cestovné náhrady

8.057,74 €

Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

7.136,20 €

Výdavky na stravu pre deti, stravné zamestnanci

64.997,71 €

Prevádzka vozidla – údržba, servis, opravy

3.010,33 €

Opravy a udržiavanie kancelárskych zariadení

1.921,93 €

Pohonné hmoty, materiál na auto

2.764,10 €

Poistenie majetku, vozidiel a zodpovednosti za škodu

459,23 €

Vreckové deti a ml .dospelí, prísp.na osamostatnenie (ukončenie ústav. výchovy)

5.706,97 €

Ostatný materiál – školné, kultúrne, športové aktivity, lieky, ostatný mat. pre deti
a ml. dospelých

35.833,37 €

Odevy a obuv pre deti

10.693,84 €

Ostatné služby – víkendový pobyt, tábory, poplatky

6.198,25 €

Iné – reprezentačné, reklamné, účtovné služby

4.070,36 €

Dlhodobý majetok odpisy, zostatková cena predaného dlhodobého majetku

1.239,96 €

Bankové poplatky, daň z úrokov

458,62 €

Náklady spolu:

551.241,34 €

VÝNOSY
Príspevok zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy ( ÚPSVaR )

542.734,80 €

Úhrada od klientov za poskytované sociálne služby (výživné)

1.909,12 €

Milodary, sponzorské (FO, CZ, zahraničie)

3.685,87 €

2% z daní

1.359,63 €

Ostatné výnosy, úroky z banky, z ocenenia CP, poistné plnenie
Výnosy spolu :
Hospodársky výsledok:

0,00 €
549.689,42 €
- 1.551,92 €

