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História nášho strediska
SED Banská Bystrica Domov detí je neštátny detský domov, našim
zria ovate om je Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku, ktorá
naše stredisko zriadila v roku 1992, prevádzka v zariadení za ala
v roku 1995. Naše zariadenie vzniklo s jasným cie om pomôc de om,
ktoré boli z rôznych prí in vy até zo svojej biologickej rodiny
a zabezpe i im tie najlepšie podmienky pre ich zdravý psychický,
fyzický a sociálny vývin. V rokoch 1995 - 2004 sme poskytovali
starostlivos de om v zariadení, ktoré bolo v ubietovej („Domov detí
ubietová“), v r. 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 výlu ne na systéme siete profesionálnych rodín. V roku 2006 nám MPSVaR SR udelilo
akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod a zákona .
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme v sú asnosti
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 . 4281/2011I/25AK. Domov detí je detský domov, v ktorom sa do asne poskytuje starostlivos de om a mladým dospelým,
ktorí boli vy atí zo svojej biologickej rodiny na základe právoplatného rozhodnutia súdu (nariadenie
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, uloženie výchovného opatrenia).Deti prijímame od narodenia. Ak
ústavná starostlivos skon í dosiahnutím plnoletosti alebo pred žením ústavnej starostlivosti do 19 rokov,
môže mladý dospelý požiada detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa,
najdlhšie do 25 rokov veku. De om a mladým dospelým poskytujeme starostlivos v profesionálnych
rodinách, ktoré zabezpe ujú starostlivos vo svojom vlastnom domácom prostredí 24 hodín denne.
Profesionálni rodi ia sú zamestnanci Domova detí. Rodi om je poskytnutá mzda a úhrada výdavkov na die a.
Profesionálne rodi ovstvo dáva možnos dosta sa do rodinného prostredia aj tým de om, ktoré z právneho
h adiska nie je možné osvoji , ani sa ich nepodarilo umiestni do inej formy náhradnej starostlivosti
(náhradná osobná starostlivos , pestúnska starostlivos ). Profesionálna rodina má najvä ší význam v tom, že
umož uje die a u stálos osoby, ktorá die a u zabezpe uje celodennú starostlivos , die a prirodzeným
spôsobom získava vzory rodinných rolí a poskytuje de om vä ší priestor na individuálny rozvoj.

Deti a mladí dospelí
V priebehu r. 2013 sme poskytli starostlivos spolu 29 de om a mladým dospelým vo
veku 0 - 25 rokov. K 31.12.2013 sme poskytovali starostlivos 26 klientom v 10
profesionálnych rodinách. V priebehu roka sme prijali 4 klientov vo veku 0 mesiacov 1 roka. Ukon ili sme pracovný pomer s 1 profesionálnym rodi om. Ukon ili sme
poskytovanie starostlivosti 3 klientom vo veku 3 mesiacov až 25 rokov. Z toho 2
klienti boli zverení do predosvojite skej starostlivosti a 1 klient sa osamostatnil. Z 26
klientov navštevuje: 5 vysokú školu, 2 strednú školu, 12 základnú školu, 2 navštevujú
materskú školu a 5 sú v celodennej osobnej starostlivosti PR.

Naše ciele
umiestni o najviac klientov s nariadenou ústavnou starostlivos ou do profesionálnych rodín a tak
poskytnú klientom rodinu a domov
pri umiest ovaní klientov zachova zásadu súrodeneckých vz ahov a nerozde ovania súrodeneckých
skupín
pracova na sanácii biologickej rodiny – pod a našich možností, ale aj možností a ochoty biologickej
rodiny vzájomne spolupracova a snaži sa upravi pomery tak, aby sa klient mohol vráti spä do
biologickej rodiny
zabezpe i výchovu a starostlivos klientov v rodinách na do asnú dobu, kým nebude možný návrat
spä do jeho pôvodného prirodzeného prostredia, resp. sa nesprostredkujú iné formy náhradnej rodinnej
starostlivosti, v niektorých prípadoch zabezpe i starostlivos o deti až do ich úplného osamostatnenia
získava veriacich udí, ktorí by boli ochotní sta sa
profesionálnymi rodi mi a poskytli de om, ktoré to potrebujú,
rodinné zázemie, deti a mladých dospelých viedli ku
kres anským hodnotám
poskytova pomoc profesionálnym rodi om pri riešení
problémov s klientmi
zabezpe i zdravý rozvoj klientov po stránke duchovnej,
psychickej, fyzickej a sociálnej, klientom poskytnú vzdelanie,
znalosti a zru nosti, o najlepšie ich pripravi na život
pokra ova
v organizovaní
alšieho
vzdelávania
zamestnancov za ú elom zvyšovania odborných zru ností a zvyšovania kvality práce
realizova program supervízie za ú elom zvyšovania kvality práce
organizova vzdelávanie a víkendové pobyty pre profesionálne rodiny

Vzdelávacie aktivity a supervízie
zamestnanci sa v priebehu uplynulého roka zú astnili a absolvovali rôzne školenia, semináre, tréningy,
vzdelávacie aktivity s cie om zvyšova ich kvalifikáciu a potenciál a nadobudnú vedomosti a zru nosti,
ktoré súvisia s ich pracovnou nápl ou, zodpovednos ou a kompetenciami
za ú elom zvyšovania profesionality práce vypracúvame a uskuto ujeme program supervízie –
kontinuálne zvyšovanie profesionálnej kompetencie pracovníkov, ktorí pracujú v priamej innosti s de mi
(individuálna aj skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov)

Personálne obsadenie
K 31.12.2013 pracovalo v Domove detí 15 zamestnancov a 5 pracovníkov pracujúcich na dohodu
o vykonaní práce z toho:
1 riadite ka poverená vedením a zárove sociálna pracovní ka
1 administratívna pracovní ka
1 ekonomická pracovní ka
12 profesionálnych rodi ov (z toho 1 na materskej dovolenke)
5 psychologi iek na dohodu o vykonaní práce

Odborné a ostatné innosti
vypracúvame individuálny plán rozvoja osobnosti klienta, ktorého sú as ou je plán výchovnej práce s
klientom, plán sociálnej práce s die a om a jeho rodinou
vypracúvame plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý zah ame do individuálneho
plánu rozvoja osobnosti die a a najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti die a a
zabezpe ujeme klientom komplexnú lekársku starostlivos
zabezpe ujeme odbornú psychologickú pomoc, odbornú starostlivos a konzultácie v oblasti
psychologickej, psychiatrickej, špeciálno–pedagogickej, logopedickej - v závislosti od individuálnych
potrieb klientov a profesionálnych rodi ov
neustále udržiavame kontakt s bývalými klientmi, poskytujeme im v rámci možností poradenskú
a materiálnu pomoc, príp. pomoc pri h adaní zamestnania a ubytovania
sporenie klientom – vkladné knižky a iné formy sporenia s cie om zabezpe enia ich do budúcnosti
vypracúvame a zabezpe ujeme program supervízie
v rámci sanácie s biologickou rodinou sa zameriavame na sociálnu a psychologickú intervenciu a sociálne
poradenstvo
vypracúvame a zasielame spisovú dokumentáciu za ú elom sprostredkovania náhradnej rodinnej
starostlivosti
zabezpe enie odbornej diagnostiky (psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická) klientom
pre prípravu podkladov do spisovej dokumentácie za ú elom zapísania klientov do zoznamu detí
vhodných do náhradnej rodinnej starostlivosti
práca so súdmi - podávali sme písomné správy o klientoch, o priebehu ústavnej starostlivosti, o plnení
vyživovacej povinnosti biologických rodi ov, o nakladaní s majetkom a financiami klientov, zasielali sme
závere né ú ty zo správy majetku klientov, zú ast ovali sme sa súdnych pojednávaní
informujeme sa o výchovno-vyu ovacích výsledkoch detí na príslušných školách
podpora klientov v profesionálnych rodinách:
- podpora vzdelávania (preplácanie nákladov spojených so vzdelávaním)
- podpora talentu u klientov (ZUŠ a krúžky v školách – po íta ový, balet, tvorivé dielne, hra na flautu,
gitaru, spevokol Mrav ekovia a Kvapô ky, športové krúžky: volejbal, hádzaná, futbal, florbal, atletika,
lyžovanie, tenis,...)
- podpora vo no asových aktivít ( preplácanie športových, spolo enských a kultúrnych aktivít,
sprostredkovanie a finan né zabezpe enie letných táborov, rodinných dovoleniek,...)
- zorganizovali sme športový de pri príležitosti D a detí, kde deti ukázali svojho športového ducha, boli
prezentované ukážky z kynológie z OR PZ Banská Bystrica, ukážky hasi ov - dobrovo níci z hasi ského
zboru v Šalkovej
- po as prázdnin sa klienti zú astnili rekrea ných pobytov a táborov: Campfest, Semfest Zarie ie,
Javorina, OZ Minibodka Ša a, Detská ozdravov a Železnô,
Chorvátsko (5 klientov), O kolandia.
- zorganizovali sme víkendový pobyt v termíne od 13.9. 15.9.2013 v Po sku v Zakopanom.
- 6.12.2013 sme boli pozvaní na Mikulášsku slávnos do
Prezidentského paláca, kde sme za prítomnosti prezidentského
páru rozsvietili viano ný strom ek a Prezidentský palác

Prezentácia, zahrani né partnerstvá a aktivity
Konferencie:
Pracovný aktív ECAV na tému DIAKONIA v Bratislave, „Senzomotorická integrácia“ v Žiline, kurz
„Scénotest“ v Námestove, Diadická terapia v Prahe, „Viva Network“ - práca s ohrozenými de mi
v Liptovskom Mikuláši, „Problémové správanie detí“ v Banskej Bystrici, „Terapia hrou“ v Martine,
„Nahrádzanie agresivity iným správaním“ v Mojmírovciach, „Detská služba pre celé Slovensko“
v Prešove, „Vzdelávanie pre náhradné rodi ovstvo“ v Mojmírovciach.
lánky:
lánok o Domove detí - zborový asopis Vánok /ECAV Háj/, asopis ED ECAV na Slovensku Diakonia.sk, prezentácia v asopise Evanjelický východ, lánok o rozsvietení viano ného strom eka
a Prezidentského paláca v asopise Evanjelický posol a v asopise Diakonia.sk,
uverejnenie inzerátov na darovanie 2 % z daní - Banskobystrické Echo, Pardon, Evanjelický posol
Iné aktivity, prezentácie:
Prezentácia - osobné rozhovory v CZ ECAV Nové Mesto n/Váhom, CZ ECAV Nitra, CZ ECAV
Hrádok, spolo ná prezentácia v Ev. kostole Párnica, „Dni sirotinca“ v Modre, „Mikulášska slávnos “ rozsvietenie viano ného strom eka a Prezidentského paláca za ú asti prezidentského páru,
prezentácia prostredníctvom letákov - príspevky na darovanie 2 % z daní
„Ma ujeme de om budúcnos “ - výtvarná sú až Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore pre
UNICEF,
Zahrani né aktivity:
Udržiavame písomný kontakt s nemeckými partnermi, o našej innosti ich pravidelne informujeme:
CZ Eisfeld /Erich Grahmann,Klaus Dieter, Ursula Drews, Bernd Kaiser/, Martin-Luther-Bund/Adelheid
Ludwig,

Srde ne Vám akujeme za pomoc:

finan nú: - Eva Balážová, Anna Buková, Stanislav Ondrejka, Mária Krajniaková,
udovít Muntág, Anna Fri ová, Mária Sekerešová, r. Sabaková, Emil
Hrivnák, Elena Oravská, Júlia Jakubovie, Anna Jarábeková, r.Fusková,
JUDr. Ivan Trimaj, Martina Banzdiová
- CZ ECAV - Nové Mesto nad Váhom, Važec, Párnica, ubietová
- zahrani ní darcovia - CZ Eisfeld – Nemecko,
- Klaus Dieter a Ursula Drews – Nemecko
- ostatní darcovia (FO a PO) formou darovania 2% z dane
materiálnu: - rod. Dinžíková, PRO AUTO s..r.o. - Suzuki, Tesco Stores SR a.s.,
Ing. Štefan Marcík – TETTRIS, EEI s.r.o. Bratislava, Lesy SR ,
PPRESS a.s., Mc Donald´s, Henkel BA, Efex s.r.o., Procter &
Gamble s.r.o., Lucia Tur anová

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
.ú tu: SK84 0200 0000 0011 4534 9312, BIC: SUBASKBX
I O: 30 23 26 51, DI : 2021109255

