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Nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“ , n.o. so sídlom
v Prešove, Mičurinova 22, IČO: 36 16 77 46 bola zapísaná do Registra subjektov,
ktoré poskytujú sociálnu pomoc, vedenom na odbore sociálnom Úradu Prešovského
samosprávneho kraja dňa 24.07.2003 pod číslom 43/2003 podľa ustanovenia zákona
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 1
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné sluţby v platnom znení.
Detské centrum „PRE TEBA“, n. o, Prešov poskytuje nasledovné všeobecne
prospešné sluţby:




poskytovanie sociálnych sluţieb
poskytovanie zdravotnej starostlivosti
humánna starostlivosť

Hlavným cieľom Detského centra „PRE TEBA“ n.o. je vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona č.305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vykonávanie opatrení vyplývajúcich z §§ 47, 49, 53 Zákona
č.305/2005 Z.z. citovaného vyššie.
Orgánmi neziskovej organizácie :




Správna rada
Dozorná rada
Riaditeľ

-
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PREHĽAD ČINNOSTI

Z A R O K 2017

SPRÁVNA RADA
1. Zasadanie Správnej rady – dňa 09.01.2017
-

-

-

zhodnotenie činnosti detského domova za kalendárny rok 2016
príprava podkladov pre Výročnú správu za rok 2016
kontrola celoročného vyúčtovania a hospodárenia za rok 2016
dodrţanie termínu - podanie ročného vyúčtovania poskytnutého finančného
príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave za rok 2016 ku dňu
15.01.2017, vypočítať a vrátiť nevyuţitý finančný príspevok podľa zmluvy,
schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a jej predloţenie Dozornej rade na
zasadnutí dňa 13.01.2016, príprava podkladov pre vypracovanie Výkazu o príjmoch
a výdavkoch a majetku a záväzkoch,
oboznámenie s výsledkami inventúry majetku detského centra za rok 2016,
diskusia – riešenie kaţdoročného problému detského centra týkajúceho sa
financovania prevádzky domova a profesionálnych rodín do doby pokiaľ riaditeľ
detského centra Mgr. L. Sedláčko nepodpíše zmluvu o poskytnutí príspevku
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, zabezpečenie finančných
prostriedkov pre profesionálnych rodičov na zabezpečovanie starostlivosti o deti
v potrebnej výške (pribliţne 15.000,- Eur) na obdobie január – február 2017

Diskusia:
Mgr.L.Sedláčko informoval o aktuálnych moţnostiach finančných pôţičiek pre potreby
detského centra. Zároveň podal informáciu o zrealizovanom novoročnom stretnutí detí
a profesionálnych rodičov v ŠARIŠ PARKu vo Veľkom Šariši, ktoré sa uskutočnilo dňa
4.januára 2017, kde bol pre deti, zamestnancov a profesionálnych rodičov detského centra
pripravený bohatý program. Informoval, ţe na osobnom stretnutí riaditeľov detských
domovov bude v programe aj bod financovania neštátnych detských domovov.

Úlohy:
1.vypracovanie výročnej správy za rok 2016 – zodp.Mgr.L.Sedláčko, Mgr.D.Jančarová
2.vypracovanie zúčtovania poskytnutého finančného príspevku za rok 2016 prostredníctvom
Ústredia PSVaR v Bratislave – do 15.01.2017 – zodp.Mgr.D.Jančárová
3.vyplnenie potrebných výkazov a štatistických údajov podľa vyţiadania Štatistického úradu,
Ústredia MPSVaR v Bratislave
a iných organizácii – zodp. Mgr.J.Flešárová,
Mgr.D.Jančárová, p.M.Germušková,
4.vyplniť a podať daňové priznanie za rok 2016 do 31.03.2017 – zodp. Mgr.D.Jančarová
5.zistiť aktuálne potreby pre prevádzku detského centra na rok 2017, vypracovať pribliţné
náklady na mesiac a rok 2017 vzhľadom na poskytnutú výšku finančnej dotácie z Ústredia
MPSVaR na dieťa/rok a iné zdroje na základe doporučených podkladov, ktoré vypracovala
Dozorná rada,
6.vypracovať plán činnosti na rok 2017 a následne ponuku akcií pre profesionálnych rodičov
a deti umiestnené v profesionálnych rodinách v rámci roku 2017 – výlety, liečebné pobyty,
tábory, kultúrne akcie a programy – zistiť záujem zo strany tak detí, ako aj samotných
profesionálnych rodičov,
7.pripraviť časový harmonogram pre rekonštrukčné a udrţiavacie práce v priestoroch
detského centra,
8.zabezpečiť financovanie prevádzky centra v čase od 1.januára 2017 do podpísania zmluvy
o finančnom príspevku na rok 2017

- 4 2. Zasadanie Správnej rady – dňa 06.03.2017
Kontrola plnenia úloh z 1.zasadania správnej rady:
a/ podklady pre vypracovanie Výročnej správy za rok 2016 predloţené,
b/ Výročná správa za rok 2016 spracovaná podľa príslušných oblastí,
c/ odovzdaná ročná účtovná závierka za rok 2016 – schválená Dozornou radou –
11.01.2017
d/ vypracovaný časový harmonogram na vykonanie rekonštrukčných a udrţiavacích
prác v prenajatých priestoroch domova podľa jednotlivých kalendárnych mesiacov,
e/ vypracovaný plán činností a akcií na rok 2017, ako aj zoznam aktuálnych potrieb
pre deti v profesionálnych rodinách,
g/ vypracované predpokladané finančné náklady na mesiac a rok /2017/ z hľadiska
beţnej prevádzky a zabezpečenia potrieb detí v profesionálnych rodinách,
zosúladené podľa výšky poskytnutého príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave,
h/ zabezpečenie liečebných pobytov: Detská ozdravovňa Ţeleznô, Partizánska
Ľupča a Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom
Smokovci, v individuálnych prípadoch pri novoprijatých deťoch, pri zhoršení
zdravotného stavu – priebeţné riešenie individuálnych pobytov,
i/ v mesiaci apríli naplánované udrţiavacie práce v objekte samotného detského
centra (upratovanie) ako aj v záhrade (orezanie stromov, sadenie okrasných
kvetov, kríkov, nový náter altánku, hojdačky a pieskoviska).

Diskusia:
Mgr.L.Sedláčko vo svojom príspevku zhodnotil činnosť za dvojmesačné obdobie / 01 - 02/
2017. Členov Správnej rady oboznámil s finančnou situáciou detského centra, kde po
podpísaní zmluvy o finančnom príspevku s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave bol detskému centru na účet prevedený finančný príspevok dňa 14.02.2017.
Situácia s uhrádzaním príspevkov na deti profesionálnym rodičom, ako aj výdavkov detského
centra, mzdami pre zamestnancov detského centra bola finančne vyrovnaná k 15.02.2017.
Mgr.L.Sedláčko spolu s vedením DC zabezpečil finančné príspevky na pokrytie nákladov DC
v období 1.1. – 15.2.2017, pričom išlo o bezúročnú finančnú pôţičku, ktorá bola vyplatená
15.2.2017.
V diskusii boli prejednané finančné náklady na rok 2017 a plánované materiálne
zabezpečenie v profesionálnych rodinách (PR – Gura, Marákovci, iní pp.).
Kapacita detí v detskom centra naplnená – 33 detí.
V rámci plánovaných aktivít sa uskutočnilo Novoročné stretnutie detí a prof.rodičov v Šariš
Parku, v termíne 26.1. – 28.1.2017 bol pre deti uskutočnený výlet spojený s lyţovaním
v Ľubovnianskych kúpeľoch – penzión DINDA.

Úlohy:
1. uskutočniť kontrolu vykonaných udrţiavacích prác - plánované na apríl 2017 - v objekte
aj v záhrade detského centra,
2. zabezpečiť finančný audit organizácie za rok 2016,
3. odovzdanie Výročnej správy za rok 2016 spolu s Daňovým priznaním elektronickou
formou - do 31.03.2016 – zodp.Mgr.L.Sedláčko, Mgr.D.Jančárová,
4. pripraviť podklady pre štvrťročnú inventúru krátkodobého majetku DC (aj v PR)
5.štvrťročné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku poskytnutého Ústredím PSVaR
– do 15.04.2017, zodp.Mgr.D.Jančárová

-
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3. Zasadanie Správnej rady – dňa 12.05.2017
Kontrola plnenia úloh z 2. zasadania :
a/ koncom mesiaca apríl 2017 boli vykonané práce v záhrade detského centra strihanie stromov, postavenie trampolíny, čistenie a lakovanie záhradného nábytku a
altánku, údrţba kosačky a záhradníckeho náradia,
b/ v mesiaci apríl 2017 bolo vykonané komplexné upratovanie objektu DC,
c/ z hľadiska potrieb DC a detí v prof.rodinách bude zakúpené materiálno-technické
vybavenie podľa potrieb jednotlivých profesionálnych rodín – výmena a dokúpenie
nábytku (realizácia priebeţne počas roka 2017), v súvislosti s vykonaním inventúry
v prof.rodinách a v samotnom objekte detského centra,
d/ finančný audit za rok 2016 zadaný a vypracovaný nezávislým auditorom - Ing.
Vladimírom Vaščákom – 15.3.2016
e/ Daňové priznanie s výročnou správou zaslané v elektronickej podobe v termíne na
Daňovom úrade v Prešove – zodpovedná Mgr.D.Jančárová – 31.03.2017
f/ príprava podkladov pre fyzickú polročnú inventúru majetku DC, ako aj v PR
g/ aktivity v rámci detského centra pre deti z profesionálnych rodín - pravidelné
kontaktovanie sa s deťmi a prof.rodičmi, účasť detí na akciách a výletoch jednotlivých škôl.
h/ vyúčtovanie finančného príspevku z Ústredia PSVaR za obdobie 1.štvrťroku 2017
– zodp.Mgr.D.Jančárová

Diskusia:
Mgr.L.Sedláčko stručne informoval o situácii v Detskom centre, aktivitách a situácii
v prof.rodinách. Deti preţili v zmysle tradícií Veľkonočné sviatky, pomáhali pri zriadení
záhradky v detskom centre, ako aj pri drobných prácach v záhrade. Deti sú aktívne, preferujú
beţné športové vyţitie, ktoré im profesionálne rodiny umoţňujú.
Riaditeľ poukázal na výrazný záujem zo strany detí, ale aj profesionálnych rodičov
o zorganizovanie výletu počas letných prázdnin. Detské centrum si objednalo priestory
hotela Canyon, ktorý však aktuálne oznámil zrušenie prevádzky a vypovedal objednávku. Je
nutné zo strany vedenia DC hľadať náhradný priestor pre uskutočnenie výletu – hľadáme
zariadenie s kapacitou pre 50 ľudí, primeranej kvality a ceny v termíne od 24.07. do
05.08.2017.
Zároveň riešime zdravotnú dokumentáciu pre zrealizovanie liečebných pobytov
v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci, Detská ozdravovňa Ţeleznô neakceptovala
návrhy na liečebný pobyt z dôvodu neschválenia vo VšZP.

Úlohy:
1.Podanie návrhov na liečebné pobyty detí v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci.
2.Riešenie letného výletu – zabezpečenie vhodného objektu – zodp.Mgr.L.Sedláčko
3.zabezpečiť plnenie plánu aktivít pre deti – zodp.Mgr.L.Sedláčko, prof.rodičia
4.zabezpečiť priebeţné čerpanie dovoleniek zamestnancov DC v letnom období –
Mgr.L.Sedláčko, M.Germušková,
5.vykonať udrţiavacie práce v objekte detského centra - v spolupráci s prenajímateľom
objektu – Mgr.L.Sedláčko
6.ukončenie školského roka – vyhodnotenie študijných výsledkov detí
7.fyzická inventúra majetku DC – Mgr.D.Jančárová

4. Zasadanie Správnej rady – dňa
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18.07.2017

Kontrola plnenia úloh z 3.zasadania:
a / Návrhy na liečebné pobyty v Šrobárovom ústave podané – preliečených 15 detí
v termínoch máj (2 deti) a jún (13 detí). V termíne august –september sa liečebného pobytu
zúčastní 7 detí.;
b/ Pre zorganizovanie výletu pre deti z profesionálnych rodín je zabezpečený
Penzión DINDA v Ľubovnianskych kúpeľoch, ktorý sa uskutoční v termíne od 24.07. do
05.08.2017. Majiteľ penziónu – p.Strachan – vie zabezpečiť aj dopravu autobusom na výlet
a výlety počas pobytu v penzióne.
c/ Zamestnanci DC si naplánovali čerpanie dovoleniek vzhľadom na termín výletu
a osobnú
potrebu, prevádzka a starostlivosť o deti je zabezpečená prostredníctvom
zakúpenia letných táborov, zastupovania
d/ V objekte DC boli priebeţne realizované drobné udrţiavacie práce – pivničné
priestory, vonkajšia garáţ.
e/ Dňa 30.6.2017 sa skončil školský rok 2016/2017, všetky deti ho úspešne ukončili
a postúpili do vyšších ročníkov. V novom školskom roku budeme mať jedného ţiačika –
prváčika Adriána Zubaja.
f/ V priestoroch DC a v prof.rodinách bola uskutočnená inventúra majetku.

Diskusia:
Mgr.L.Sedláčko členov Správnej rady informoval o činnosti detského centra v období od
12.05. do tohto zasadania. Deti absolvovali liečebný pobyt v Šrobárovom ústave v Dolnom
Smokovci, pričom máme informáciu, ţe Detská ozdravovňa Ţeleznô bude v najbliţšom
období zatvorená a končí prevádzku.
Profesionálni rodičia vyčerpali dovolenku počas pobytov detí na liečení, následne počas
tábora (DC Slovensko Ruţomberok) a dočerpajú dovolenku počas spoločného výletu
v Ľubovnianskych kúpeľoch a liečebného pobytu v mesiacoch august – september.
V auguste je v pláne oprava schodiska – vstup do objektu DC - po dohode s p.Cyprusom.
Vzhľadom na problémové správanie N.Zubaja je nutné doriešiť jeho umiestnenie v LVS
Košice, Tešedíkova.

Úlohy:
1.zabezpečiť čerpanie dovoleniek zamestnancov DC do konca septembra 2017,
2. zrealizovať spoločný výlet pre deti z profesionálnych rodín – počas prázdninových
mesiacov,
3. zrealizovať liečebný pobyt v Šrobárovom ústave – deti Zubajové,
3.vyhodnotenie pobytov detí počas letných prázdnin, odozvy profesionálnych rodičov ako aj
samotných detí, význam liečebných pobytov zo zdravotného hľadiska detí – vyhodnotenie zo
strany PR jednotlivo,
4.zabezpečiť primerané materiálne vybavenie detí pred vstupom do škôl zo strany
profesionálnych rodičov pre školský rok 2017/2018,
5. doriešiť udrţiavacie práce v prenajatom objekte po dohode s prenajímateľom.

-

7 -

5. Zasadanie Správnej rady – dňa 11.09.2017
Kontrola plnenia úloh zo 4.zasadnutia Správnej rady:
a/ Dovolenky zamestnancov a profesionálnych rodičov sa čerpali priebeţne podľa
naplánovaného rozpisu, t.č. dovolenku čerpajú manţelia Marákovci
b/ V termíne od 24.7. do 5.8.2017 bol uskutočnený spoločný výlet detí v Ľubovnianskych
kúpeľoch – penzión DINDA. Pre deti bol pripravený bohatý program, starostlivosť o deti
bola zabezpečená prostredníctvom odborného tímu DC a dobrovoľníkov.
c/ Liečebné pobyty v roku 2017 boli realizované len v Šrobárovom ústave, aktuálne na
liečení sa nachádza 7 detí Zubajových. Spolupráca so ŠÚ je dobrá, nutné doriešiť zo
strany ústavu dohľad nad deťmi (nespokojnosť ohľadom nadmernej straty ošatenia,
nevhodné správanie detí po príchode a pod.). U jedného dieťaťa bola počas LP v júni
a následne po vyhodnotení testov diagnostikovaná cystická fibróza.
d/ Profesionálni rodičia a deti si veľmi pochvaľovali výlet počas prázdnin, deti prišli
spokojné, bez výraznejších problémov v správaní. Poukázali na nutné odvšivavenie detí.
e/ 4.9.2017 začal nový školský rok, deti pokračujú v štúdiu na pôvodných školách. Deti
Zubajové po súhlase riaditeľky CZŠ sv.Faustíny – Mgr.M.Exnerovej – nastúpia do školy
po ukončenom liečebnom pobyte dňa 18.09.2017.
f/ Zo strany detského centra – riaditeľa – bola p.Cyprusovi zaslaná ţiadosť ohľadom
opravy schodiska, voči ktorej sa aktuálne vyjadril zamietavo. Zo strany DC boli
zrealizované drobné práce v záhrade, ako aj pravidelné kosenie trávy.

Diskusia:
V diskusii Mgr. L.Sedláčko informoval o činnosti vedenia detského centra, pričom vyzdvihol
význam absolvovaných liečebných pobytov pre zdravie našich detí, ktorých sa zúčastnili uţ
opakovane. Sledujeme zvýšenú odolnosť a imunitu detí, niţšiu chorobnosť, ako aj
diagnostiku celkového zdravotného stavu u novoprijatých detí. Poukázal na závaţné
ochorenie u jedného dieťaťa – A.Holuba, s ktorým bude nevyhnutné riešiť zdravotný stav
v špecializovanej ambulancii cystickej fibrózy vo DFN v Košiciach.
Riaditeľ DC informoval o zrealizovanom letnom výlete, ktorý je prínosom pre deti v zmysle
moţnosti uskutočniť mnohé aktivity s deťmi – preventívne programy, kreatívne činnosti –
následne u detí upevňovať zmysluplné trávenie voľného času, budovanie zdravého
ţivotného štýlu, ako aj naplnenia osobného ţivota. Zároveň poukázal na väzby nielen medzi
súrodencami ale všetkými deťmi navzájom, na ich súdrţnosť a pomoc, ktorú si vedia
preukázať.
Riaditeľ zároveň informoval o príprave programu pre deti nad 15 rokov – KURZ
OSAMOSTATNENIA, ktorý sa bude uskutočňovať pravidelne v nasledujúcom období
v objekte Chaty pod lesom, Drienica. Prvé stretnutie kurzu je naplánované v termíne 19.10. –
21.10.2017.

Úlohy:
1.uskutočniť plánované akcie pre deti - kurz osamostatnenia (október), vzdelávanie pre
prof.rodičov a Mikulášsky program pre deti (december), vianočná besiedka a rozlúčka
s rokom 2017 – Šariš Park.
2.príprava predbeţného zúčtovania poskytnutého finančného príspevku za rok 2017,
3.uskutočniť koncoročnú inventarizáciu majetku DC v prof.rodinách,
4.vzhľadom na poţiadavky na primerané vybavenie prof.rodín dokúpiť krátkodobý majetok
pre jednotlivé rodiny podľa opodstatnenosti.

-
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6. Zasadanie správnej rady – dňa 19.12.2017
Kontrola plnenia úloh z 5.zasadania:
a/ V období október – december bol zrealizovaný kurz osamostatnenia pre deti
v Chate pod lesom, Drienica – bliţšie informácie Mgr.L.Sedláčko. Pre PR a deti bol
pripravený program v rámci vzdelávania a aktivít pre deti v Ľubovnianskych kúpeľoch,
následne v Šariš Parku – 22.12.2017.
b/ účtovníčkou DC – Mgr.D.Jančárovou - boli pripravené podklady predbeţného
zúčtovania poskytnutého finančného príspevku za rok 2017 – finančný príspevok bol
v priebehu roku 2017 vyčerpaný podľa stanoveného rozpočtu a potrieb, kapacita je
naplnená, takţe zo strany DC nebude ţiadna vrátka.
c/ v profesionálnych rodinách a v objekte DC bola zrealizovaná inventúra majetku,
podľa potreby dokúpené drobné vybavenie v domácnostiach PR.

Diskusia:
V úvode riaditeľ DC – Mgr.L.Sedláčko - spolu s účtovníčkou Mgr.D.Jančárovou informovali
o vyčerpaní finančného príspevku za rok 2017, ako aj o predpokladaných nákladoch v roku
2018.
Riaditeľ podrobne informoval o 1.stretnutí detí v rámci kurzu osamostatňovania na Drienici –
Chata pod lesom. Deti aktivity zaujali, sú zamerané predovšetkým na praktickosť a moţnosť
kaţdého dieťaťa reálne si nohé vyskúšať, zaţiť. V nasledujúcom roku je v pláne realizovať
stretnutia v rámci kurzu osamostatnenia pravidelne raz za štvrťrok v spomínanej Chate pod
lesom – vybavená kuchyňa, dostatočný priestor, vybavenie, blízkosť.
Na záver Mgr.L.Sedláčko vyhodnotil akciu pre deti a profesionálnych rodičov
v Ľubovnianskych kúpeľoch. Zo spätnej väzby rodičov a detí je jednoznačné, ţe stretnutia
takéhoto druhu majú pre všetkých veľký význam, pre prof.rodičov sú miestom relaxu,
oddychu a moţnosti vyjadriť svoje pocity, záţitky, problémy a skúsenosti. V daných aktivitách
chcú pracovníci DC pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Úlohy:
1.pripraviť podklady pre koncoročné správy a hodnotenia za rok 2017,
2.vypracovať ročnú finančnú uzávierku za rok 2017 – Mgr.D.Jančárová,
3.do 31.12.2017 vyčerpať poskytnutý finančný príspevok pre detské centrum so zameraním
na potreby DC a profesionálne rodiny,
4.príprava Novoročného posedenia – Šariš Park – naplánované na 4.1.2018,
5.osloviť organizácie pre prácu s dobrovoľníkmi pre spoluprácu v r.2018.

-
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Prehľad činnosti Detského centra „PRE TEBA“, n.o., uvádzaných vo Výročnej správe za
rok 2017 vypracovali členovia Správnej rady:

Mgr.Henrieta Petková, predseda Správnej rady
.........................................................
MUDr.Alexandra Bayerlová, člen Správnej rady
..........................................................
Mgr.Jana Flešarová , člen Správnej rady
.........................................................

-
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. má udelenú akreditáciu na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 11413/2006-I/21 AK zo 17.júla 2006, kde
dané opatrenia vykonáva podľa § 49 detský domov zákona č.350/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých predpisov.
Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. má na základe akreditačnej komisie Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave predĺţenú akreditáciu pre vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately č.10328/2016-M_OSSODARAK zo dňa
22.septembra 2016 na dĺţku 5 rokov. Detské centrum bolo zriadené na dobu neurčitú.
Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. zahájilo svoju činnosť 2.februára 2004 v prenajatom
objekte v areáli Zariadenia pre seniorov Harmónia v prímestskej časti Cemjata – Prešov
s kapacitou 15 detí. Svoju činnosť detské centrum priebeţne rozvíjalo, od roku 2005 začali
v detskom centre okrem vychovávateľov pracovať aj profesionálni rodičia.
Od roku 2014 má detské centrum kapacitu 33 detí, pričom od 01.07.2009 vykonáva
svoju činnosť len na báze profesionálnych rodín – všetkým deťom je poskytovaná
starostlivosť prostredníctvom profesionálnych rodičov v domácom rodinnom prostredí.
V záujme udrţať umiestnených súrodencov spolu, upevňovať ich súrodeneckú a zároveň aj
rodinnú súdrţnosť a spolupatričnosť, boli a neustále sú v našom zariadení v rámci
súrodeneckých skupín prijímané aj deti so zníţeným intelektom, poruchami správania, deti
vyţadujúce špeciálnu starostlivosť a s rôznorodými zdravotnými problémami, pričom
súrodenci sú umiestnení spoločne do jednej profesionálnej rodiny. Deťom sa
v profesionálnych rodinách poskytuje komplexná starostlivosť a výchova nepretrţite –
celoročne.
Význam zariadenia detského centra spočíva v tom, ţe dôsledne napĺňa ustanovenia
zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov, zároveň deti v priamom rodinnom prostredí nachádzajú a preţívajú
atmosféru rodiny - prítomnosť súrodencov, rozmanitosť vekových štruktúr, úzke citové
väzby, kontakt kaţdý s kaţdým, neobmedzená komunikácia v línii deti – profesionálny rodič .
V rámci aktivít Detského centra sa deti stretávajú v „domčeku“ (objekt detského centra)
aj mimo neho na spoločných akciách, aktivitách usporiadaných tak pre deti ako aj pre
profesionálnych rodičov. Vzájomné zapájanie detí do činností, moţnosť sebarealizácie
poskytuje deťom moţnosť rozvíjať sa, upevňovať vzájomné citové väzby, ako aj získavať
praktické skúsenosti nevyhnutné pre ich nastávajúci samostatný ţivot. V profesionálnych
rodinách deti „zaţívajú“ rodinu v kaţdom jej význame – majú súrodencov, „rodičov“, „starých
rodičov“, ale aj „príbuzných“ a „známych“, ktorých automaticky získajú ţitím v profesionálnej
rodine. Ich sociálne kontakty sú pestré a prirodzené, deti sa spontánne a nenásilne začleňujú
do spoločnosti, v ktorej ţijú. Týmto ţivotom, zároveň osvojovaním si „ţivotného štýlu“ danej
profesionálnej rodiny, si deti ani neuvedomujú, ţe sa zaraďujú do spoločnosti, prestávajú byť
„domovákmi“ a spoločnosť ich prijíma tak spontánne, ako ich prijíma okolie profesionálnej
rodiny.
Detské centrum v sebe skrýva bohatý ţivot veľkej rodiny, ktorý však musí spĺňať kritériá,
ktoré vyplývajú zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele v znení neskorších predpisov.

-
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Detský domov vykonáva svoju činnosť podľa zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých predpisov podľa:
§ 47 Účel, na ktorý bolo zariadenie zriadené, sa zabezpečuje
ods.3 písmeno:
a) vykonávaním : – sociálnej práce
- odbornej diagnostiky
- pomoci na zvládnutie krízy
- výchovy
- pomoci pri príprave na školské vyučovanie
- psychologickej starostlivosti
- špeciálno – pedagogickej starostlivosti
- rekreačnej činnosti
b) utváraním podmienok na: – záujmovú činnosť
- kultúrnu činnosť
- úschovu cenných vecí
c) zabezpečovaním: - psychoterapie
- stravovania
- psychologickej starostlivosti
d) poskytovaním starostlivosti: – bývanie
- stravovanie
- obsluţné činnosti
- osobné vybavenie
§ 47 Zriadenie vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktorý bolo zriadené
ods. 4 písmeno c) pobytovou formou
§ 47 ods.7 – Na účel zvyšovania profesionality práce v zariadení zariadenie vypracúva
a uskutočňuje program supervízie
§ 47 ods. 11 – Osobné vybavenie na účely tohto zákona je šatstvo, obuv, hygienické
potreby, školské veci a iné veci osobnej potreby poskytnuté deťom a mladým dospelým
v zariadení detského domova
§ 49 ods.1 - Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbeţného opatrenia a o uloţení
výchovného opatrenia.
§ 49 ods. 2 – Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie
alebo náhradné rodinné prostredie.
§ 49 ods. 3 – Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺţením
ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môţe mladý dospelý poţiadať detský domov
o poskytovanie starostlivosti aţ do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku.
Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne
sa ţiviť.
§ 53 ods. 1 - ústavná starostlivosť, predbeţné opatrenie a výchovné opatrenie sa
vykonávajú:
písmeno - a) najmä pre dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas
potrebný na úpravu pomerov dieťaťa
písmeno - d) v samostatnej skupine pre mladých dospelých
ods. 2 – Detský domov je povinný utvárať podmienky v detskom domove tak, aby kaţdé
dieťa do troch rokov veku, ktoré sa prijíma do detského domova, bolo najneskôr po
štvortýţdňovej diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny, to neplatí v prípade dieťaťa,
ktorého zdravotný stav vyţaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej
skupine, alebo je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb
ods. 5 - v profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manţelia, ktorí sú
zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského
domova

-
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ods. 7 - mladý dospelý môţe zotrvať po skončení ústavnej starostlivosti po dosiahnutí
plnoletosti v samostatnej skupine, špecializovanej skupine alebo v profesionálnej rodine, ak
o to poţiada, a ak je to vhodné a účelné,
ods. 8 - určený počet detí v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine alebo
profesionálnej rodine moţno prekročiť len so súhlasom zriaďovateľa a v odôvodnených
prípadoch,
ods. 9 - ústavnú starostlivosť, predbeţné opatrenie a výchovné opatrenie môţe vykonávať
v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej
úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40
hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania
a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu
najmenej 60 hodín.
§ 55 ods. 1 – Detský domov vypracúca individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého
súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho
rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom SPOaSK alebo v spolupráci
s akreditovaným subjektom.
§ 56 ods.1 – Detský domov utvára podmienky pre stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi.
Dieťaťu a jeho rodičom poskytuje detský domov, orgán SPOaSK a obec pomoc na uľahčenie
priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných
pomerov dieťaťa.
§ 59 ods.1 – Výkon ústavnej starostlivosti, predbeţného opatrenia alebo výchovného
opatrenia sa skončí:
zrušením ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu,
uplynutím obdobia predbeţného opatrenia,
uplynutím obdobia, na ktoré bolo uloţené výchovné opatrenie,
právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o dočasnom zverení dieťaťa do
starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo právoplatným
rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti alebo právoplatným rozhodnutím o osvojení
dieťaťa,
f) dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak
súd predĺţil ústavnú starostlivosť.
§ 60 ods. 1 – Detský domov vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, ktorá obsahuje náleţitosti
(uvedených - písmená a –l).
a)
b)
c)
d)

Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. od 1.júla 2010 sídli v prenajatom objekte – rodinný
dom - v centre mesta na Mičurinovej ulici. V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory
a priestory pre prácu s deťmi.
Pri dome je účelne vybavená záhrada pre relax a hry detí.
Deti z profesionálnych rodín pravidelne navštevujú detské centrum, kde sú pre deti
pripravované akcie, zároveň detské centrum vytvorilo priestor pre stretávanie sa detí tak
s biologickou rodinou a príbuznými, ako aj so záujemcami o náhradnú rodinnú starostlivosť.

-
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STRAVOVANIE

Detské centrum poskytuje starostlivosť svojim deťom prostredníctvom siete
profesionálnych rodín. Všetky deti po prijatí do detského centra sú umiestnené do
starostlivosti profesionálnych rodín - profesionálneho rodiča, ktorý im v rámci svojej
domácnosti (rodinný dom, byt) poskytuje plnohodnotné stravovanie v súlade so zásadami
zdravej výţivy, s prihliadnutím na fyzický vek a zdravotný stav.
Deťom sa v profesionálnych rodinách poskytuje stravovanie vo výške stravnej jednotky
stanovenej Detským centrom „PRE TEBA“, n.o., Prešov pre obdobie od 01.01.2017 do
30.06.2017 a od 01.07.2017 do 31.12.2017 (zvýšenie sumy ţivotného minima na
nezaopatrené dieťa).
Profesionálny rodič pri výbere a príprave jedla dodrţiava zásady racionálnej výţivy, dieťa
vzhľadom na vek sa spolupodieľa na príprave jedál a pri nakupovaní potravín, vykonáva
samostatné drobné činnosti a nákupy.
Bábätkám je zabezpečovaná primeraná umelá výţiva podľa zváţenia detského lekára,
pp. gastroenterológa alebo endokrinológa.
Deťom, ktoré navštevujú MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ – sú obedy po zváţení profesionálneho
rodiča, ako aj samotného dieťaťa (vzhľadom na jeho fyzický vek a mentálnu úroveň),
zabezpečované aj prostredníctvom školských jedální.
V roku 2017 sa v detskom centre zabezpečuje diétne stravovanie 3 maloletým deťom bezlepková diéta (dg.celiakia).
Diétne stravovanie pre dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným
dieťaťom sa poskytuje podľa §4 ods.2 v zmysle Vyhlášky č.643/2008 MPSVaR SR, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Stravná jednotka sa vzhľadom na vek dieťaťa zvyšuje o 25% na deň zo sumy
určenej detským centrom.
Stravná jednotka platná pre obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Veková
Kategória
0r.-3r.
3r. – 6r.
6r.-10r.
10r. – 15r.
Nad 15r.

Suma na deň
3,07 Eur
3,25 Eur
3,52 Eur
3,80 Eur
3,98 Eur

Navýšenie
o 25%
0,77 Eur
0,81 Eur
0,88 Eur
0,95 Eur
0,99 Eur

Diétne
stravovanie + 25%
3,84 Eur
4,06 Eur
4,40 Eur
4,75 Eur
4,97 Eur

Stravná jednotka platná pre obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017

Veková
Kategória
0r.-3r.
3r. – 6r.
6r.-10r.
10r. – 15r.
Nad 15r.

Suma na deň
3,10 Eur
3,28 Eur
3,55 Eur
3,82 Eur
4,00 Eur

Navýšenie
o 25%
0,78 Eur
0,82 Eur
0,89 Eur
0,96 Eur
1,00 Eur

Diétne
stravovanie + 25%
3,88 Eur
4,10 Eur
4,44 Eur
4,78 Eur
5,00 Eur

-
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II. PERSONALISTIKA
-

Počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 16, z toho na pracovných pozíciách:
riaditeľ – 1 zamestnanec
sociálny pracovník - 1 zamestnanec
psychológ – 1 zamestnanec
ekonóm / účtovník – 1 zamestnanec
profesionálny rodič – 12 zamestnancov

Počet zamestnancov sa v priebehu roka 2017 menil, nakoľko špeciálny pedagóg
v detskom centre pracoval od 01.01.2017 do 31.08.2017. Rok sme začali s počtom
zamestnancov 17, jeden zamestnanec na pozícii profesionálneho rodiča je na materskej
dovolenke.
Všetci zamestnanci spĺňajú odborné a kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie svojej
práce a sú zamestnaní na plný pracovný úväzok.
V priebehu roka všetci zamestnanci detského centra absolvovali priebeţné vzdelávanie
formou prednášok, samovzdelávania, účasťou na odborných seminároch a kurzoch, ako aj
individuálnu a skupinovú supervíziu.

III.

KAPACITA

Kapacita zariadenia detského centra pre rok 2017 – 33 detí.
V priebehu roku 2017 bola kapacita zariadenia priebeţne napĺňaná. Pobyt v detskom
centre ukončili 2 deti a 2 deti boli prijaté.
Príjem nových detí – marec (1 dieťa), december (1 dieťa).
Ukončenie pobytu v detskom centre – apríl (1 dieťa), november (1 dieťa). Dôvod ukončenia
starostlivosti – zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti a do pestúnskej
starostlivosti.
V rámci roku 2017 detské centrum naplnilo plánovanú kapacitu.
Plánovaná kapacita: 12 045 dní
Naplnená kapacita: 12 060 dní
Rozdiel: /+/ 15 dní
K 31.12.2017 detské centrum poskytovalo starostlivosť 30 maloletým deťom v 12
profesionálnych rodinách a 3 mladým dospelým.
Počet prijatých detí k 31.12.2017 od vzniku zariadenia: 101 detí
Počet ukončených pobytov spolu: 68 detí
Počet detí v detskom centre k 31.12.2017: 33 detí
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Prehľad počtov prijatých detí, ako aj ukončených pobytov detí v jednotlivých rokoch od
vzniku detského centra:
Počet
Ukončenie pobytu v detskom centre z dôvodu:
prijatých
Návrat do
Plnoletosť Náhradná
Pestúnska
Predosvojiteľská
detí

ROK

biologickej
rodiny

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Spolu

IV.

12
3
4
5
6
7
19
12
2
3
17
4
5
2
101

3
3
1
3
2
1
2
4
19

dieťaťa

2
1
1
1
5

osobná
starostlivosť

2
2
1
5

starostlivosť

starostlivosť
vnútroštátna
medzištátna

1
4
2
4
2
2
3
1
1
1
21

2
3
2
1
1
9

Zmena
zariadenia

1
1
3
5

2
1
1
4

POSKYTOVANÁ STAROSTLIVOSŤ

1. V rámci celkovej starostlivosti naše zariadenie zabezpečuje deťom prípravu na
vyučovanie, pričom naše deti
k 31.12.2017
navštevujú tieto
školské
zariadenia:
Predškolské zariadenia – navštevujú spolu 3 deti:
Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny, Dlhá lúka - Bardejov
Základná škola s materskou školou Kapušany
Materská škola Prešov, Zemplínska
Základné školy – navštevuje spolu 22 detí:
Súkromná základná škola DSA Prešov, Mukačevská č.1
Základná škola Prešov, Matice slovenskej č. 13
Základná škola Prešov, Májové námestie č.1
Spojená škola Prešov, Matice slovenskej č. 11
Základná škola s materskou školou Kapušany
Spojená škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči, Námestie Š.Kluberta č.2
Spojená škola pre sluchovo postihnuté deti J.Vojtaššáka v Levoči, Kláštorská č. 24
Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny, Dlhá lúka - Bardejov
Základná škola Bardejov, Pod papierňou 1

-
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Stredné školy – navštevujú spolu 4 (z toho 2 deti a 2 mladí dospelí):
Stredná umelecká škola, Prešov, Vodárenská č.3
Spojená škola Prešov, Matice slovenskej č. 11
Spojená škola internátna v Levoči, Námestie Š.Kluberta č.1
Spojená škola internátna v Levoči, Námestie Š.Kluberta č.2
Vysoké školy – 1 študent:
Prešovská Univerzita - Pravoslávna bohosloveská fakulta, Prešov
Tri (3) maloleté deti nenavštevujú z hľadiska fyzického veku (do 3 rokov) ţiadne
zariadenie a celodennú starostlivosť im poskytuje profesionálny rodič v domácom prostredí.
2. V rámci liečebnej a zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s lekármi:
Ambulancia pre deti a dorast: MUDr. V. Ciulisová - Prešov, MUDr.Čillíková - Prešov,
MUDr.Poradová - Prešov, MUDr.V.Blaţo – Prešov, MUDr.B.Králiková
- Prešov,
MUDr.Gajdošová – Veľký Šariš, MUDr.R.Havrilla - Kapušany MUDr.A.Eliáš - Zborov,
MUDr.B.Hudáková – Bardejov, MUDr.A.Kopaničáková - Levoča
Ambulancia zubného lekára: - MUDr. Hasara - Prešov, MUDr.Gáborová - Prešov,
MUDr.D.Papcunová - Levoča
Ambulancia pedopsychiatrická – ambulancia detskej psychiatrie - MUDr.I.Rjašková - Košice
Ambulancia očného lekára: - MUDr. D. Čenčariková - Prešov, MUDr.K.Grešová - Prešov,
Ambulancia ORL - ambulancie podľa bydliska profesionálneho rodiča, prípadne podľa
odporúčania lekára, aktuálnej potreby a moţností
Ambulancia imunoalergológie v Prešove:
MUDr.Smiešková, MUDr.Mlčochová,
MUDr.Kovács
Ambulancie detskej neurológie v Prešove: MUDr.Štofčík - Prešov
Ambulancia detskej gastroenterológie: MUDr.D.Olexová – Prešov, MUDr.M.Kovaľová Levoča,
Ambulancia endokrinologická: MUDr.M.Hanudeľová - Prešov, MUDr.Furielová - Prešov
Ambulancia detskej kardiológie: – MUDr.Turlíková, MUDr.Dzivá,
Ambulancia ortopedická – MUDr.Klein - Prešov,
Ambulancia rehabilitačného lekára – MUDr.D.Pastirčáková – Prešov,
Klinický psychológ – Mgr.GJančíková, Bardejov
Klinický logopéd – Mgr.G.Oríšková – Prešov, Mgr.M.Kamenská - Bardejov
iní podľa potreby – podľa rajonizácie profesionálneho rodiča (Bardejov, Levoča).
Dispenzár u odborných lekárov k 31.12.2017:
- pedopsychiater - 7 detí
– neurológ - 4 detí
– logopéd – 4 detí
- ortopéd – 4 deti
- kardiológ – 3 deti
- rehabilitačný lekár – 5 detí
- ambulancia pre rizikových novorodencov – 1 dieťa
- ambulancia cystickej fibrózy – 1 dieťa
- ambulancia gastroenterologická – 7 detí
- ambulancia endokrinologická – 8 detí
V roku 2017 deti z detského centra absolvovali liečebný pobyt v Šrobárovom ústave
v mesiaci máj (2 deti), jún (13 detí) a august (7detí). Jedno dieťa absolvovalo liečebný pobyt
v detskej psychiatrickej liečebni Hraň.
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Starostlivosť v detskom centre prostredníctvom profesionálnych rodín je deťom
poskytovaná nepretrţite a celoročne. Súrodenci sú v rámci profesionálnych rodín
umiestňovaní spoločne, len vo výnimočných prípadoch (zdravotné) sú súrodenci rozdelení,
pričom sa vzájomne stretávajú a pravidelne kontaktujú. Deti sa stretávajú pravidelne na
spoločných akciách a aktivitách usporiadaných detským centrom.

V.

ČINNOSŤ DETSKÉHO CENTRA

Rok 2017 všetky deti privítali v prostredí profesionálnych rodín. Vianočné prázdniny mali
naplnené programom v rámci rodín, ale aj spoločným programom, ktorý zorganizovali
pracovníci detského centra – dňa 4.januára 2017 sme sa všetci spoločne stretli v Kolibe
Šariš Parku vo Veľkom Šariši, kde sme si popriali všetko dobré v Novom roku. S deťmi sme
spomínali na akcie v roku 2016, ktoré ich najviac oslovili, zaujali a ktoré by si chceli
zopakovať, zároveň zo strany detí odzneli návrhy, čo nové by chceli vyskúšať, zaţiť.
Jednoznačne medzi deťmi vedie lyţovačka v Ľubovnianskych kúpeľoch a letný tábor
organizovaný detským centrom, pričom deti vyjadrili radosť z účasti na akejkoľvek spoločnej
aktivite.
Nakoľko zimná sezóna 2016 - 2017 priala všetkým fanúšikom lyţovania, v termíne od
26.1.2017 do 28.1.2017 sme opäť pre našich lyţiarov zorganizovali výlet do spomínaných
Ľubovnianskych kúpeľov s ubytovaním v penzióne DINDA. Výletu sa zúčastnili aj dve nové
lyţiarky vo veku 5 a 6 rokov, ktoré základy lyţovania zvládli výborne. Počas výletu sme pre
zúčastnené deti pripravili kvízy, rozprávali sme na témy aktívneho trávenia voľného času so
zameraním na zdravý ţivotný štýl, hygienu, priateľstvá.
V mesiaci február zima neustupovala, naopak, sneţilo a sneţilo, čo dalo príleţitosť pre
usporiadanie sánkovačky v Dlhej lúke pri Bardejove, ktorej sa zúčastnilo 14 detí
z profesionálnych rodín. Stavania snehuliaka na záhrade detského centra sa zúčastnili deti
v rámci profesionálnych rodín v Prešove v počte 16.
Marec sa niesol v očakávaní jarných prázdnin, ktoré boli v termíne od 6.3. do
10.3.2017. Deti trávili voľný čas v profesionálnych rodinách, mnohí navštívili známe lyţiarske
strediská vo Vysokých Tatrách, lyţovali a sánkovali sa na Drienici, ale boli aj na krytom
kúpalisku Delňa v Prešove, či Aquaparku v Poprade.
V apríli deti oslávili Veľkonočné sviatky v rodinách spolu s profesionálnymi rodičmi.
Navštívili obrady, slávili sviatky podľa tradícií jednotlivých rodín. 8.apríla sme si pripomenuli
deň Rómov v spoločnom rozhovore, kde sme rozoberali tému podobnosti a rozdiely ţivota
detí v DeD a v prostredí rómskych spoločenstiev.
V máji sa deti zúčastňovali v rámci jednotlivých škôl – rôznych aktivít a výletov,
absolvovali pobyty v školách prírody. Spolu s deťmi sme skrášľovali záhradu v areáli
detského centra – vysadili sme nové kvety, urobili sme si mini záhradku, kde sme posadili
priesady paradajok, paprík, uhorky a hrášok.
V júni - v termíne od 09.06.2017 do 29.06.2017 absolvovalo 13 detí opakovaný
liečebný pobyt v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. Pre staršie deti z profesionálnych
rodín sme usporiadali pokračovanie v rámci preventívnych programov zameraných na
obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneuţívanie a drogové závislosti. So staršími deťmi sme
plánovali výlet počas prázdniny, ktorý bol zameraný na aktívne trávenie voľného času
a rozvíjanie záujmu o rekreačný šport.
Na prelome mesiacov júl - august (od 24.07. do 05.08.2017) sme zorganizovali
3.ročník prázdninového výletu v penzióne DINDA v Ľubovnianskych kúpeľoch. Výletu sa
zúčastnili všetky deti z profesionálnych rodín bez rozdielu veku, ktorým bola zabezpečená
starostlivosť pracovníkmi odborného tímu detského centra a dobrovoľníkmi. Deťom sme
pripravili zaujímavý program, ktorý bol úzko prepojený s moţnosťami regiónu – návšteva
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Ľubovnianskeho hradu (denná aj nočná prehliadka), Nestville parku, Skalnatého plesa, ale
aj Aquaparku v Poprade. Navštívili sme pútnické miesto Litmanovú. V areáli hotela Sorea
sme vyuţili moţnosť zahrať si futbal na ihrisku, ako aj návštevu kúpaliska, kde sme na záver
výletu usporiadali preteky v plávaní a vo „výnimočných“ skokoch do vody. Počas
odpoludňajších aktivít sa deti venovali kreatívnym činnostiam – kreatívne dielne (náramky,
náhrdelníky, pozdravy, listy a pod.), sledovali obľúbené seriály. S deťmi rozdelenými do
skupín podľa veku sme zároveň rozprávali na témy vyplývajúce z problematiky závislostí,
zneuţívania, týrania, so staršími dievčatami a chlapcami sme mali „babské“ a „chlapské“
kluby. Všetky deti sme v rámci výletu viedli k aktívnemu tráveniu voľného času a vzájomnej
tolerancii.
V septembri, po skončení prázdnin, deti nastúpili do škôl – materských, základných,
spojených, stredných. Z celkového počtu 33 detí sme mali zaškolených 30 detí. Len tri deti
boli vo veku do 3 rokov.
Október bol mesiacom, kedy sme v rámci programu osamostatňovania zrealizovali
v termíne od 19.10. do 21.10.2017 - 1.stretnutie na Chate pod lesom na Drienici pre deti vo
veku od 15 rokov, vzhľadom na súrodeneckú skupiny a ich vekové zloţenie aj deti vo veku
od 10 rokov.
V rámci programu účastníci - 15 detí - absolvovali vstupné informácie z oblastí:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
MOJA RODINA – biologická ale aj nová
SEBASPOZNÁVANIE
PRÍPRAVA NA RODIČOVSTVO A PARTNERSTVO
STAROSTLIVOSŤ O SEBA A DOMÁCNOSŤ
AKTÍVNE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU

Zúčastnené deti sa do programu aktívne zapájali, všetky oblasti ich zaujali a v programe
vidíme význam vzhľadom na získavanie skúseností aj mimo prostredie prof.rodiny, kedy sú
deti zodpovedné samé za seba a nútené v beţných situáciách rozhodovať sa podľa
vlastného uváţenia a niesť dôsledky rozhodnutí.
November bol mesiacom, kedy sa deti v profesionálnych rodinách začali pripravovať
na vianočné sviatky, napísali listy svojim rodičom. Deti boli vedené k výrobe darčekov aj pre
svojich súrodencov a kamarátov, pričom sa spoločne s profesionálnymi rodičmi rozprávali
o pôvode Vianoc, zvykoch v ich pôvodných rodinách a v terajších, tradíciách v rámci nášho
detského centra.
V mesiaci december – 07.12. – 09.12.2017 – sme sa všetci zamestnanci a deti stretli
v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde sme pre deti mali pripravený Mikulášsky program a pre
profesionálnych rodičov relaxačný program spojený so vzdelávaním a supervíziou.
Rok 2017 sme ukončili tak, ako sme ho začali - spoločným stretnutím 22.12.2017
v KOLIBE Šariš Parku vo Veľkom Šariši, kde si deti pripravili program s vianočnými
koledami, piesňami, básničkami a moderným tancom. Deti dostali darčeky zakúpené
z finančných prostriedkov detského centra, ako aj darčeky zaslané prostredníctvom projektu
„Milý Jeţíšku.“ Za všetky splnené dary a rozţiarené očká našich šťastných detí pri preberaní
darčekov ďakujeme všetkým darcom.
Vianočné prázdniny, sviatky Vianoc a Nového roka preţili všetky deti v kruhu
profesionálnych rodín.
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EKONOMIKA

Prehľad o príjmoch a výdavkoch
Celkové príjmy za rok 2017:
424 003,- Eur
Celkové výdavky za rok 2017: 427 349,- Eur
Na základe Zmluvy č. 27/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonávanie rozhodnutí súdu v detskom domove uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 89, ods.4
zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších právnych predpisov nám Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave poskytlo finančný príspevok na jedno dieťa/rok vo výške
- 12.700 Eur.
Z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol Detskému centru „PRE TEBA“, n.o.
vyplatený finančný príspevok vo výške 419.100,- Eur.
Z dôvodu obsadenia objednaných miest v roku 2017 sme Ústrediu práce, sociálnych
vecí a rodiny ţiadnu finančnú čiastku nevrátili.
Príjem z podielu zaplatenej dane bol v roku 2017 vo výške 4 144,89 Eur, ktorý ostal
nevyčerpaný. V roku 2017 boli pouţité finančné prostriedky z roku 2016 v celkovej sume
4 898,67 Eur.
K 31.12.2017 predstavoval finančný majetok čiastku 29 128,- Eur, z toho pokladňa 1,Eur a zostatok na bankovom účte 29 127,- Eur.
Krátkodobé záväzky: 29 870,- Eur, z toho záväzky voči zamestnancov 13 122,- Eur,
záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 8 267,- Eur, záväzky voči
daňovému úradu 1 795,- Eur. Ostatné záväzky 6 686,- Eur.
Dlhodobé záväzky: 21 130,- Eur, z toho záväzky zo sociálneho fondu 240,- Eur,
dlhodobé pôţičky 20 890 Eur.
Krátkodobé pohľadávky: 420,- Eur, z toho 420,- Eur depozit na nájomné.
Organizácia neeviduje dlhodobé pohľadávky.
Krátkodobé rezervy: 7 093,- Eur, z toho rezerva na nevyčerpané dovolenky 4 882,- Eur,
rezerva na odvody 1 711,- Eur, rezerva na audit a overenie účtovnej uzávierky 500,- Eur.
Náklady a výnosy:
Celkové náklady: 427 349,- Eur
Celkové výnosy: 424 003,- Eur
Náklady:
- Spotreba materiálu: 7 178,- Eur
- Spotreba energie: 1 861,- Eur
- Cestovné náklady: 5 052,- Eur
- Ostatné sluţby : 29 054,- Eur
(nájomné, poistenie, telefón, poštovné, školské poplatky, dopravné sluţby, tábory pre
deti, športové a kultúrne podujatia, školenia, semináre)
- Mzdové náklady: 209 986,- Eur
- Zákonné sociálne a zdravotné poistenie: 73 869,- Eur
- Zákonne sociálne náklady: 11 792,- Eur
- Lekárske a iné poplatky: 278,- Eur
- Bankové poplatky: 272,- Eur
- Príspevky poskytnuté fyzickým osobám: 88 007,- Eur
(náklady pre deti v profesionálnych rodinách, príspevok na bývanie, príspevok na
osamostatnenie, vreckové pre deti)
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Výnosy:
Kreditné úroky: 2,- Eur
- Ostatné výnosy: 2,- Eur
Príspevky z podielu zaplatenej dane: 4 899,- Eur (prijaté v roku 2016)
Dotácie: 419 100,- Eur, z toho: dotácie z ÚPSVaR 419 100,- Eur
Organizácia ukončila účtovný rok 2017 so stratou 3 346,- Eur.

