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1 Základné údaje
Názov zariadenia :

Detský domov Macejko

Sídlo:

Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

Kraj:

Bratislavský

IČO:

31781535

DIČ:

2020988585

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zdenka Klasová

Kontakt:

+421 918494550

E-mail / webová stránka:

riaditel@dedmacejko.sk /
www.dedmacejko.sk

Schválená kapacita celkom:

39 (do 31.12.2015)
46 (od 01.01.2016)

Počet pracovných úväzkov:

41,5

1.1 Organizačná štruktúra
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Detský domov Macejko poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým v piatich
samostatných skupinách a piatich profesionálnych rodinách. Štyri samostatné skupiny sú
umiestnené v rodinných domoch, mladí dospelí bývajú v dvojizbovom byte, piati
profesionálni rodičia poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch.
Samostatná skupina: 2
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím: 2
Samostatná skupina pre MD: 1
Profesionálni rodičia: 5
Samostatná skupina
Adresa: Rakárenská 50/A, Malacky
Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia)
Schválená kapacita: 10 (na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva)
Rodinný dom v správe DeD, LV 4527
Samostatná skupina
Adresa: Duklianskych hrdinov 32, Malacky
Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia)
Schválená kapacita: 8 (na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva)
Rodinný dom v správe DeD, LV 4527

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím
Adresa: Jozefa Kubinu 38, Malacky
Počet zamestnancov: 7,5 (3 vychovávatelia, 3,5 opatrovatelia, 1 pomocný vychovávateľ)
Schválená kapacita: 6 (na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva)
Rodinný dom v správe DeD, LV 4527
Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím
Adresa: Hviezdoslavova 73, Malacky
Počet zamestnancov: 6,5 (3 vychovávatelia, 2,5 pomocní vychovávatelia, 1 opatrovateľ)
Schválená kapacita: 6 (na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva)
Rodinný dom v správe DeD, LV 4527
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Samostatná skupina pre mladých dospelých
Adresa samostatnej skupiny pre mladých dospelých: Mierové námestie 12, Malacky
Počet zamestnancov: 0 (s mladými dospelými pracujú dvaja sociálni pracovníci kumulovane
popri svojej bežnej agende)
Schválená kapacita priestoru pre mladých dospelých: 4 (na základe rozhodnutia úradu
verejného zdravotníctva)
2 - izbový byt v správe DeD, LV 8487

Profesionálni rodičia: starostlivosť o zverené deti zabezpečujú vo vlastných bytových
podmienkach. Všetkých päť profesionálnych rodín býva v Malackách a ich blízkom okolí.
Najvzdialenejší profesionálny rodič býva 30 km od Malaciek.
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1.2 Osobitné priestory
Priestor pre ambulantnú formu práce s deťmi a ich rodinami
Adresa: Rakárenská 50/A, Malacky

Priestor sa nachádza na prízemí rodinného domu na Rakárenskej ulici. Slúži pre ambulantnú
formu práce s rodinami. Pobytová forma práce s rodinou je zatiaľ realizovaná len v prípade
budúcich náhradných rodín. Priestor nie je dostatočne veľký na pobytovú formu práce
s biologickými rodinami s viacpočetnými súrodeneckými skupinami.
Špeciálny priestor pre prácu s deťmi a rodinami
Adresa: Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

Priestor sa nachádza v administratívnej budove a slúži na skupinovú, ale i individuálnu
terapiu, stretávanie detí s rodičmi alebo náhradnými rodičmi.
S deťmi a ich rodinami pracujú 2 sociálni pracovníci, 2 psychológovia a 1 špeciálny pedagóg.
Na práci s rodinou sa podieľajú aj zamestnanci samostatných skupín.
Špeciálny priestor pre prácu s deťmi
Adresa: chatová oblasť Stupy, Pezinok
Chata v správe DeD, LV 7611
Stavba - rekreačná chata, súpisné číslo 3896, parcelné číslo 6625
Pozemok pod chatou nie v správe DeD, je v prenájme od mesta Pezinok
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Chatu detský domov získal bezodplatným prevodom od NR SR. Slúži na rekreačné účely detí
a zamestnancov.
Detský domov Macejko aktuálne nemá žiadny nehnuteľný prebytočný majetok. Nevyhovujúci
a nevyužívaný majetok bol už v minulosti zamenený za vhodný majetok štátu (rodinný dom
a administratívna budova v roku 2011, dvojizbový byt v roku 2014)
V správe DeD sú dve osobné motorové vozidlá, jedno 9 miestne (rok výroby 2008), jedno 5
miestne (rok výroby 2013).
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2 Stratégia
Našim zámerom je


rozvíjať zamestnancov zariadenia
(princípy: spolupráca, kvalita a otvorená komunikácia)



zapájať rodiny, intenzívna sociálna práca s rodinami detí tak, aby bol pobyt
detí v zariadení čo najkratší
(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť)



prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
(princípy: prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi)



vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa tak, aby boli zabezpečené
jeho individuálne potreby a jeho rozvoj a samostatnosť
(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt k osobnosti,
stabilita, empatia)

2.1 Rozvíjame vlastných zamestnancov
2.1.1 Vzdelávanie
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do vzdelávania: 31
Realizované vzdelávacie aktivity:
 Adaptačné vzdelávanie: štyria novoprijatí zamestnanci, dvaja ukončili, jeden ukončil
pracovný pomer, jedna zamestnankyňa pokračuje do roku 2016.
 Vzdelávanie v manažérskych zručnostiach: riaditeľka – dlhodobé vzdelávanie,
koordinátorky samostatných skupín, metodik pre výchovu – základné zručnosti.
 Metodické stretnutia organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny:
psychologičky, špeciálna pedagogička, zástupca detského domova pre oblasť výchovy
spolu s ďalším pedagogickým zamestnancom z rôznych samostatných skupín.
 Celoslovenské stretnutia pre sociálnych pracovníkov (1), odborných zamestnancov
(2), pre vychovávateľov (2).
 Vzdelávane v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti:
Kurz prvej pomoci absolvovalo 29 zamestnancov.
Tri vzdelávacie aktivity pre psychológov (3) - Diagnostika prostredníctvom
projektívnych techník (dva moduly) a Využitie projektívnej hry pri emočných
poruchách.
Workshop k transkulturálnemu prístupu (4)
 Psychoterapeutický výcvik (pokračujúci) s podporou DeD absolvoval jeden psychológ
 Vzdelávanie pre vychovávateľov a profesionálnych rodičov prostredníctvom Včelieho
domu, n.o.
 Workshop muzikoterapie absolvoval jeden profesionálny rodič.
Výška finančných prostriedkov použitých na vzdelávanie: 3 019,40 €
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2.1.2 Supervízia
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do programu supervízie: 38
Počet hodín individuálnej supervízie: 11, jedna hodina 30,00 €
Počet hodín skupinovej supervízie: 36, jedna hodina 33,00 €
Výška finančných prostriedkov použitých na supervíziu: 1 518,00 €
2.1.3 Účasť na konferenciách








Konferencia Spoločne pre rodinu
Medzinárodná konferencia v Chorvátsku Medzinárodná spolupráca: výmena
skúseností a osvedčených postupov a účinky reformy sociálnej starostlivosti
Medzinárodná konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane
Zážitková konferencia Staň sa aj ty na chvíľu novodobým otrokom
III. vzdelávacie stretnutie pre sociálnych pracovníkov
Druhá celoslovenská konferencia pre vychovávateľov Vychovávateľ pre dieťa a jeho
rodinu
Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov detských domovov

2.2 Zapájame rodiny
Vďaka sanácii sa späť do rodín vrátilo sedem detí:
 Traja súrodenci sa vrátili k rodičom. Deti boli z rodiny vyňaté na základe predbežného
opatrenia. Umiestnené boli v samostatnej skupine. Po päťmesačnej intenzívnej práci
s rodinou rozhodoval súd o nariadení, resp. nenariadení ústavnej starostlivosti.
Vzhľadom k tomu, že v rodine pominuli dôvody vyňatia detí z rodiny, súd rozhodol
o nenariadení ústavnej starostlivosti.
 Traja súrodenci sa vrátili k matke po dva a pol ročnom pobyte detí v detskom domove.
Dvaja súrodenci boli umiestnení v profesionálnej rodine, ich sestra s ťažkým
zdravotným postihnutím bola umiestnená v špecializovanej samostatnej skupine.
Matka sa o deti často zaujímala, navštevovala ich. S podporou detského domova
a akreditovaného subjektu Kľúč sa matke podarilo vytvoriť podmienky pre návrat
všetkých troch súrodencov do jej starostlivosti.
 Jeden chlapec sa vrátil do starostlivosti matky po jej návrate z výkonu trestu odňatia
slobody.
Z dôvodu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti opustilo detský domov sedem
detí:
- Jedno dievča bolo predbežným opatrením súdu zverené do náhradnej osobnej starostlivosti
svojej tety (sestry otca). Sama si ju vyhľadala prostredníctvom sociálnych sietí, nepoznali sa.
Do vyňatia dieťaťa z rodiny, dieťa žilo iba s matkou.
- Štyri deti sme odovzdali žiadateľom o osvojenie, žiadateľom boli do starostlivosti zverené
predbežným opatrením súdu, následne boli zverené do predosvojiteľskej starostlivosti.
Z mladých dospelých neodišiel z detského domova nikto. Všetci sú v kontakte s blízkymi
osobami (dlhodobý priateľ, priateľka). Traja z nich aj so svojimi rodičmi.
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Intenzívne spolupracujeme s ďalšími šiestimi rodinami. V štyroch prípadoch spoločne
pracujeme na návrate detí do biologickej rodiny. S dvomi rodinami nám významne pomáha
akreditovaný subjekt Unicef.
Deti z uvedených rodín navštevovali rodinu a blízke osoby. Rodičom a blízkym osobám bolo
vyplatených 110 príspevkov na stravu vo výške 3 240,60 €.
2.3 Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
2.3.1 Šírenie dobrého mena





Propagácia profesionálneho rodičovstva na „Dňoch rodiny“ v spolupráci so Spojenou
školou Františka Assiského v Malackách (plagáty, odborný výklad),
Benefičné stretnutia zo strany sponzorov, pričom je predstavená činnosť detského
domova a využitie sponzorského príspevku pre deti z detského domova.
Činnosť občianskeho združenia pri detskom domove, ktoré oslovuje širšiu verejnosť a
sponzorov (osobné stretnutia alebo komunikácia prostredníctvom IT).
Článok o zriadení novej samostatnej skupiny pre mladých dospelých, o živote
mladých dospelých v detskom domove vo firemnom časopise Ikea Components.

2.3.2 Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Detský domov Macejko je otvoreným prostredím a deťom zabezpečuje integráciu do
komunity rôznymi aktivitami. Niektoré sú realizované vlastnými zdrojmi a možnosťami,
niektoré vďaka dlhodobej, či krátkodobej spolupráci s rôznymi partnermi.
V rámci vlastných zdrojov sa deti zúčastňujú na kultúrnych podujatiach - divadelné
predstavenia, koncerty, detské múzeá, detské zábavné centrá, dni otvorených dverí v
Malackách, Bratislave a okolí. Absolvujú výlety do okolia Malaciek, návšteva plavárne,
kúpaliska, aquaparku. Takmer každé dieťa navštevuje krúžok podľa vlastného výberu, či už
v škole, v centre voľného času, alebo sa venuje športu v rôznych športových kluboch. Počas
prázdnin nadväzujú nové kamarátstva v táboroch organizovaných aj pre deti mimo detských
domov.
Letisko Kuchyňa pravidelne pozýva naše deti na Dni otvorených dverí, zapája deti do
hier, oboznamuje ich s leteckou technikou, pravidelne organizuje Mikuláške stretnutie pre deti
svojich zamestnancov a súčasne pre naše deti.
Detský domov najmenej raz ročne organizuje spoločenské posedenie napr.: „Rozlúčka
s letom“, „Vítanie prázdnin“ pre všetky deti a zamestnancov DeD spolu so susedmi z okolia,
s bývalými zamestnancami, s deťmi z detského domova, ktoré sa osamostatnili, ako aj
s ľuďmi, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú našim deťom a mladým dospelým, prípadne
chcú s nimi stráviť nejaký čas. Pre zamestnancov detského domova každoročne organizujeme
predvianočné posedenie.
2.3.3 Projekty a sponzorstvo
Jedným z už dlhodobejších partnerov je nezisková organizácia Včelí dom, ktorá pre
deti prostredníctvom dobrovoľníkov zabezpečovala individuálne aj skupinové doučovanie
cudzích jazykov, ale tiež aj motivačné prednášky s mladými ľuďmi zo zahraničia zamerané
najmä na multikulturalitu. Vďaka ich malému grantu mali deti s ŤZP zabezpečenú
niekoľkomesačnú hipoterapiu. Významnou bola aj spolupráca pri vzdelávaní zamestnancov.
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Vďaka projektu vytvoreného dvomi detskými domovmi, našim a detským domovom
Harmónia a samozrejme Včelím domom, n. o. sa niekoľko našich zamestnancov zo
samostatných skupín zúčastnilo viacdňového sociálno - psychologického výcviku, taktiež
profesionálni rodičia sa mohli zúčastniť viacerých vzdelávacích aktivít na mimoriadne
aktuálne témy dôležité pre ich prácu.
Významným regionálnym partnerom je Vstúpte n. o., organizácia zaoberajúca sa
starostlivosťou o deti a dospelých s postihnutím. Dobrovoľníci pravidelne robia s deťmi
tvorivé dielne, chodia s nimi na kultúrne podujatia, do kina.
Vďaka realizácii hipoterapie v OZ Hipko Borinka pri Stupave detský domov získal
ďalšieho významného partnera pre realizáciu integračných aktivít. OZ Hipko vypracovalo
projekt pre deti z nášho detského domova, na základe ktorého získalo grant na dlhodobejšiu
hipoterapiu. Absolvujú ju nielen deti z ŤZP, ale aj deti zo samostatných skupín s ADD
a ADHD.
Vďaka dlhoročnej podpornej spolupráci Slovensko - rakúskej obchodnej spoločnosti
majú deti a mladí dospelí každoročne možnosť prezentovať svoj výtvarný talent na veľkej
letnej slávnosti organizovanej pre všetkých partnerov spoločnosti. Najmä mladí dospelí majú
možnosť nadväzovať nové, dôležité skúsenosti a kontakty, nakoľko vždy sa tejto slávnosti
zúčastňuje aj jeden z nich. Uvedená spoločnosť je súčasne významným niekoľkoročným
sponzorom detského domova.
Zatiaľ jednorazovou, ale významnou integračnou a multikulturálnou udalosťou bola
účasť na predstavení dievčenského speváckeho zboru z USA v kostole v Malackách,
organizovaného práve pre náš detský domov a následná návšteva zahraničných hostí
v detskom domove. Deti mali prvú praktickú skúsenosť s komunikáciou len v anglickom
jazyku, mali možnosť nadviazať kontakty v zahraničí.
Vďaka spolupráci s Amavet o. z. malo v tomto roku jedno dieťa možnosť zúčastniť sa
tábora „Letná univerzitka“ v Chorvátsku.
Projekt „Školské pomôcky“ a „Knihy pod stromček“ s detským domovom realizovala
spoločnosť First Data z Bratislavy.
Na projekte „Darčeky od Ježiška“ detský domovov spolupracoval s firmou Johnson
Controls, Lozorno.
Sponzor z Bratislavy (fyzická osoba) zabezpečil rekonštrukciu záhrady pri rodinnom
dome na Duklianskych hrdinov, nové postele pre deti v tomto dome, nové počítače pre deti v
troch rodinných domoch.
Významným regionálnym sponzorom detského domova je Ikea Components,
Malacky.
Koncom roka sa detský domov zapojil do dvoch projektov. Projekt „Slovensko
mliečna rodina“ je zameraný na podporu konzumácie slovenských mliečnych výrobkov. V
projekte „Umenie v rukách detí“ detský domov spolupracoval so spoločnosťou Pepsi Cola.
Obidva projekty budú ukončené až v nasledujúcom roku.
2.3.4 Ocenenia a úspechy
 Cukrárska a pekárska súťaž organizovaná SOŠ, kde naša mladá dospelá získala

viackrát prvé miesto.
 Športové hry detí z detských domovov - víťazstvo nášho dievčaťa v stolnom tenise v
rámci Bratislavského kraja, významný úspech jedného z našich hráčov vo futbale na
krajskom kole, ktorý sa odzrkadlil v jeho pozvaní do futbalového tímu za Bratislavský
kraj na celoslovenské športové hry detských domovov.
 V súťaži „Ochranárik očami detí“, organizovanej Okresným úradom v Malackách,
boli ocenené štyri naše deti.
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 V súťaži „Maľujeme s úsmevom - Kaufland daruje na Vianoce úsmev“ bolo ocenené

jedno naše dievča.
2.3.5 Výška FP na tieto činnosti
Finančná hotovosť, ktorú sme v roku 2015 získali od našich sponzorov je 4 372,00 €.
 IKEA Components a.s. nám zaslala finančné prostriedky v sume 2.000,00 €, ako
refundáciu nákladov vynaložených na zariadenie bytu pre mladých dospelých
nábytkom z dielne Ikea. Zo zamestnaneckej zbierky nám Ikea darovala finančný dar
v sume 252,00 €.
 Spoločnosť pre deti z detského domova Úsmev ako dar nám poukázala finančné
prostriedky vo výške 100,00 € - odmena pre ocenené dieťaťa.
 Slovensko - Rakúska obchodná spoločnosť nám darovala finančný dar v sume
1.005,00 €. Finančné prostriedky boli určené na skrášlenie a vybavenie záhrad pri
rodinných domoch.
 Fyzické osoby z Malaciek a okolia nám darovali finančné prostriedky vo výške
815,00 €.
 Cestovná kancelária TIP Travel Piešťany ako každoročne, aj v tomto roku nám zaslala
finančné prostriedky vo výške 200,00 €.
Okrem toho detský domov získal vecné dary od fyzickej osoby z Bratislavy v hodnote
8 836,67 €.
Väčšina projektov a aktivít bola hradená sponzormi. V réžii detského domova bolo najmä
zabezpečenie dopravy detí. Na predvianočné posedenie zamestnancov detského domova sme
použili sumu 221,60 €.
2.4 Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
2.4.1 Školy / počet detí













Spojená škola sv. Františka Assiského (ZŠ), Malacky: 6 detí
Základná škola Záhorácka, Malacky: 6 detí
Špeciálna základná škola, Malacky: 13 detí, z toho 2 deti prípravný ročník
Špeciálna základná škola pri LVS, Poľný Kesov: 1 dieťa
Špeciálna základná škola, Senica: 1 dieťa
Materská škola, Malacky: 5 detí
Materská škola, Sološnica: 1 dieťa
Stredná odborná škola, Na pántoch, Bratislava: 1 dieťa
Stredná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského, Bratislava: 1 mladá
dospelá
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra: 1 mladá dospelá
Stredná umelecká škola anim. tvorby, Vlastenecké námestie, Bratislava: 1 mladý
dospelý
Súkromná stredná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská, Bratislava: 1 mladá
dospelá
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Výška finančných prostriedkov: 7 074,74 €
 Školské potreby 1 280,70 €,
 Poplatky škole 1335,97 €,
V tejto sume je okrem bežných poplatkov škole a poplatkov za školskú záujmovú
činnosť zahrnuté aj:
- príspevok Združeniu rodičov za naše deti navštevujúce materskú školu v sume
180,00 €, ktorý sme uhrádzali z účtu dary a granty
- úhrada školného pre študenta Súkromnej strednej školy ochrana osôb a majetku v
Bratislave bola vo výške 500,00 € (schválená Ústredím PSVaR),
 Stravné v školských jedálňach 2 900,60 €,
 Platby za ubytovanie a stravu dieťaťa dočasne umiestneného v LVS Poľný Kesov
v sume 368,74 € (9 - 12/2015),
 Cestovné na dopravu do škôl v Bratislave 1 188,73 €.
2.4.2 Záujmová činnosť/počet detí
2.4.2.1 Samostatná skupina Rakárenská
V roku 2015 bolo v skupine umiestnených deväť detí. Záujmovú činnosť počas tohto roka
tvorili:
 Pohybový krúžok v škole - 1 dieťa
 Futbalové tréningy FK Žolík - 1 dieťa
 Futbalové sústredenie (február, august 2015) - 1 dieťa
 Pobytové letné detské tábory - 9 detí
 Denný letný tábor v Sološnici - 7 detí
 Vystúpenie na Dni rodiny – 2 deti
 Návšteva detského centra Buppi v Bory Mall – 8 detí
 V zámockom parku – bicyklovanie, korčuľovanie, loptové hry, detské ihrisko – 9 detí
 Hry na detskom ihrisku v Kostolišti - 9 detí
 Oslavy 1. mája - program pre deti – 9 detí
 Deň detí na letisku v Kuchyni - 9 detí
 Mikulášsky program pre deti na Letisku v Kuchyni – 5 detí
 Návšteva cirkusu v BA – 3 deti
 Medzinárodné športové hry v BA - 2 deti
 Karneval v MŠ, ZŠ, ŠZŠ - 8 detí
 Účasť na koncerte dievčenského speváckeho zboru z Minnesoty – 9 detí
 Mikulášske vystúpenia - v MŠ, ZŠ, ŠZŠ - 9 detí
 Návštevy detských sv. omší v kostole v Malackách - 9 detí
 Zapájanie detí do výtvarných súťaží - 9 detí
 Zdokonaľovanie počítačových zručností – 8 detí
 Divadelné predstavenie v BA (máj 2015) – 4 deti
 Návšteva knižnice v Malackách - 3 deti
 Návšteva plavárne v Malackách - 5 detí
 Doučovanie ANJ (Včelí dom) – 2 deti
 Hravá forma učenia ANJ (Včelí dom) – 5 detí
 Hipoterapia v Borinke – 5 detí
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Terapeutické skupinové aktivity s odborným tímom DeD – 7 detí
Návšteva kina (animované rozprávky) – 9 detí
Návšteva cukrárne, zmrzliny, hračkárstva - 9 detí
Exkurzie a výlety organizované MŠ, ZŠ, ŠZŠ - 9 detí

2.4.2.2 Samostatná skupina Duklianskych hrdinov
V roku 2015 bolo v skupine umiestnených sedem detí a jedna mladá dospelá. Našim
cieľom bolo a je, aby sa záujmová činnosť v tejto našej skupine podieľala na rozvoji
záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a
formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí. Záujmová činnosť zohráva
nezastupiteľnú úlohu pri sebarealizácii detí. Záujmovej činnosti sa zúčastňujú všetky deti.
Počas roka máme tvorivé dielne, kde s deťmi vyrábame darčekové predmety rôznymi
technikami - maľovanie sadrových odliatkov, maľovanie temperovými a vodovými farbami,
varenie mydielok, maľovanie akrilovými farbami na sklo aj na plátno, výroba svietnikov
servítkovou technikou, gumičkovanie, výroba magnetiek a vianočných pohľadníc, hry s
plastelínou, vyšívanie na papier. V rámci športovej činnosti s deťmi hráme loptové hry, cez
zimu staviame snehuliakov, guľujeme sa, deti sa chodia korčuľovať. V rámci skupiny sme
mali súťaž v hraní šípok.
Deti sa zúčastňovali akcií aj mimo skupiny:
 Slnečný cirkus - 3deti
 Hipoterapia v Borinke - 1dieťa
 Terapeutické skupinové aktivity s odborným tímom nášho DeD – 4 deti
 Návšteva kina – film – 1 dieťa
 Detské centrum Farbičky - 3 deti
 Adventné trhy v Malackách – 7 detí
 Letisko Kuchyňa pri príležitosti MDD – 6 detí
 Športové hry detí detských domovov v Bratislave – 6 detí
 Koncert speváckeho súboru z USA – 8 detí
 Chorvátsko - Tábor zvedavých vedcov - Anjeli deťom - 1dieťa
 Futbalový krúžok FK Žolík - 2 deti
 Oslava 1. mája v Zámockom parku - 5detí
 Fun rádio Dohoda - letný festival v Zámockom parku - 2 deti
 Oslavy Dňa rodiny – 2 deti
 Opekačka spojená so stanovaním – 6 detí
 Výstava domácich zvierat – 1 dieťa
 Najmilší koncert roka Úsmev ako dar – 2 deti
 Hry na detskom ihrisku v Kostolišti
 Hry na detskom ihrisku v Zámockom parku
 Korčuľovanie na kolieskových korčuliach v Zámockom parku - 2 deti
 Kolobežkovanie v parku – 3 deti
 Prechádzky lesom zamerané na spoznávanie fauny a flóry - 5 detí
 Pestovateľský krúžok v rámci skupiny - 4 deti
2.4.2.3 Špecializovaná samostatná skupina Hviezdoslavova
V roku 2015 bolo v skupine osem detí, z toho päť detí s postihnutím. Záujmovú činnosť počas
tohto roka tvorili:
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Slnečný cirkus - 2 deti
Krúžok - Mini hádzaná - 1 dieťa
Krúžok - Tvorivá činnosť - 1 dieťa
Aktivity s dievčatami z organizácie Vstúpte, n.o. - 8 detí
Bábkové divadlo - 4 deti
Knižnica - 1 dieťa
Detské centrum Farbičky - 8 detí
Lyžovačka Kremnica – stredisko Skalka - 1dieťa
Ozdravovňa Šrobárov ústav - 5 detí
Malacká šošovica - 5 detí
Divadlo Bláznov - 2 deti
Návšteva Zoo - 6 detí
MDD Letisko Kuchyňa - 6 detí
Oslava 1. mája - 6 detí
Športové hry v BA - 4 deti
Noc z rozprávkou - 1 dieťa
Výlet na kolobežkách do Kostolišťa -4detí
Kino- 5 detí,
Návšteva cukrárne - 8 detí
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ -1dieťa
Tábor ríša legiend - 4 deti
Tábor v Chorvátsku-1 dieťa
Koncert speváckeho súboru z USA - 6 detí,
Spevácka súťaž „Zlatý kľuč“- 1 dieťa
Hipoterapia 3 deti,
Doučovanie AJ ( Včelí dom) - 2 deti
Hry na ihrisku - 8 detí
Opekanie špekáčikov - 8 detí,
Výstava domácich zvierat - 6 detí
Októbrový festival - 5 detí
Pochod svetlonosov - 7 detí,
Halloweenska párty - 7 detí
Karneval MŠ, ZŠ - 6 detí
Detská svätá omša - 3 deti,
Ozdravovňa Kremnické Bane - 7 detí
Mikuláš v Zámockom parku - 7 detí

2.4.2.4 Špecializovaná samostatná skupina Jozefa Kubinu
V roku 2015 bolo v skupine sedem detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Záujmovú činnosť
počas tohto roka tvorili:
 Hipoterpia v Borinke – 4 deti
 Letný detský tábor - 2 deti
 Deň na letisku – 4 deti
 Návšteva cirkusu – 4 deti
 1. máj v Zámockom parku – 4 deti
 Cirkus v Bratislave – 4 deti
 Divadlo v Bratislave – 4 deti
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Návšteva cukrárne - 4 deti
Návšteva Farmy - 5 detí
Skupinky s odborným tímom - 4 deti
Karneval - školská družina - 4 deti
Hry na záhrade - bicyklovanie, skákanie na trampolíne, loptové hry a pod...
Nákupy potravín, hračiek, oblečenia, obuvi - 4 deti

2.4.2.5 Samostatná skupina pre mladých dospelých
V roku 2015 boli v tejto samostatnej skupine 3 mladí dospelí.
















Stretnutia s priateľmi – 3 MD
Letné festivaly – 3MD
Kino – 3 MD
Fotenie rôznych akcií a kultúrnych podujatí – 1 MD
Tvorba grafických návrhov a webových stránok – 1 MD
Záujem o zdravý životný štýl, stravovanie, cvičenie – 1 MD
Varenie, kulinárstvo – 1MD
Autoškola – 1 MD
Účasť na súťažiach v pečení – 1 MD
Pečenie na objednávku – 1 MD
Brigádnická činnosť – 2 MD
Spoznávanie inej krajiny, návšteva Prahy – 2 MD
Záujem o módu a vizáž – 1 MD
Záujem o hudbu a tvorba hudby a videoklipov – 1 MD
Návšteva aquaparku – 1 MD

Výška finančných prostriedkov:
Záujmová činnosť je podľa charakteru činnosti financovaná buď priamo z rozpočtu skupiny
(napr. návšteva cukrárne) alebo z občianskeho združenia pri detskom domove Združenie pre
deti z DeD. Zo združenia bola na záujmovú činnosť poskytnutá suma 1 694,00 €.
2.4.3 Počet detí navštevujúcich rodinu
Rodinu a ďalších príbuzných v roku 2015 navštevovalo tridsať detí (SS Rakárenská deväť
detí, SS Duklianskych hrdinov jedenásť detí, ŠSS Hviezdoslavova šesť detí, ŠSS Jozefa
Kubinu 1 dieťa, profesionálna rodina tri deti).
Kontakt s rodinou a návštevy u rodičov, súrodencov a iných blízkych osôb absolvujú aj štyria
mladí dospelí.
V rámci organizácie náhradnej rodinnej starostlivosti v roku 2015 navštevovalo náhradnú
rodinu päť detí. Všetkých päť detí bolo počas pobytu v detskom domove umiestnených
v profesionálnych rodinách.
Spolu je to tridsaťdeväť detí. Pri všetkých návštevách bol poskytnutý príspevok na stravu
v celkovej výške 3 240,60 €.
2.4.4 Letné tábory a iné pobyty / počet detí
Lyžovačka - Úsmev ako dar, 27. február - 4. marec 2015 – 3 deti
Futbalové sústredenie, 2. - 6. marca 2015 – 1 dieťa
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Škola v prírode, apríl 2015 – 1 dieťa
Letný tábor Ríša legiend, Skalka pri Kremnici, 12.- 26. júla 2015 – 13 detí
Letný tábor, Inštitút verejnej správy v Bratislave, 18. - 24. augusta 2015 – 5 detí
Denný letný tábor, Sološnica, 3. - 7. augusta 2015 – 7 detí
Futbalové sústredenie, 10. - 14. augusta 2015 – 1 dieťa
Letný tábor Hlinohranie, 17. – 21. augusta 2015 – 1 dieťa
Letný tábor, DeD – landia, 24. - 28. august 2015 – 1 dieťa
Letný tábor, Záhorácky Fénix, 10. – 16. augusta 2015 – 1 dieťa
Turistický kurz, september 2015 – 1 mladá dospelá
Kurz prežitia, 19. – 22. mája 2015 - 1 mladá dospelá
Ozdravný pobyt, Kremnické Bane, 9. - 29. apríl 2015 – 6 detí s ŤZP
Ozdravný pobyt, Kremnické Bane, 4. - 25. november 2015 – 22 detí
Ozdravný pobyt, Kremnické Bane, 1. - 11. decembra 2015 – 7 detí s ŤZP
Liečenie, Dolný Smokovec, 9. - 30. marca 2015 – 14 detí
Letný tábor v Chorvátsku (Letná univerzitka Amavet), 26. 6. 2015 - 5. 7. 2015 - 1 dieťa
Letný rozvojový tábor v Chorvátsku (Úsmev ako dar / DM Drogerie), 20.08.2015 29.08.2015 - 1 dieťa
Výška finančných prostriedkov: 5 603,00 €
 Lyžovačka, futbalové sústredenia, denný letný tábor, škola v prírode, letný tábor
Hlinohranie, turistický kurz, ozdravný pobyt detí s ŤZP v decembri boli hradené zo
Združenia pre deti z DeD v sume 2 733,00 €.
 Letný tábor Ríša legiend bol hradený z účtu dary a granty v sume 2 730,00 €.
 Letný tábor DeD - landia bol hradený z rozpočtu detského domova v sume 140,00 €.
 Ozdravné a liečebné pobyty detí boli hradené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
 Ostatné letné tábory a pobyty boli realizované bezodplatne.
2.4.5 Pohľadávky / počet rodičov
K 31.12.2015 máme 47 pohľadávok, čo predstavuje 47 rodičov povinných platiť detskému
domovu úhradu za poskytovanú starostlivosť. Pohľadávky predstavujú sumu 21 434,63 €.
V roku 2015 sme trvalo upustili od vymáhania pohľadávok v 101 prípadoch, čo predstavuje
sumu 95.317,91 €. V dvoch prípadoch v celkovej sume 1.169,34 € sme pohľadávku odpustili.
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