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Detský domov Košická Nová Ves
Mliečna 20A, 040 14 Košice

IČO: 31968040
DIČ: 2020793665
Počet zamestnancov: 51 zamestnancov
Počet detí/ schválená kapacita:

01. 01. 2017 64 detí
31. 12. 2017 64 detí

V I. štvrťroku 2018 sa ukončí plánovaná zmena organizačnej štruktúry a dôjde
k odchodu posledného profesionálneho rodiča DeD Košická Nová Ves. DeD nebude
zamestnávať profesionálnych rodičov a svojím zameraním sa bude orientovať na prácu s
deťmi s poruchami správania a prácu s mladými dospelými zotrvávajúcimi v detskom
domove po dovŕšení 18. roku veku.
Odchodom posledného profesionálneho rodiča dôjde aj k zmene počtu zamestnancov
na 50 zamestnancov, a zároveň k zníženiu kapacity na 62 detí.
Riaditeľ DeD: Mgr. Iveta Lumtzerová
Kontakt:

+421918999690

e-mail:

riaditel.dedknv@gmail.com

Priestorové usporiadanie:

administratívna budova, Mliečna 20A, 1.posch., KNV
skupina mladých dospelých, Mliečna 20A, KNV /7 MD/
rodinný dom ul. Sv. Ladislava 45, KNV /7 detí/
rodinný dom ul. Sv. Ladislava 160, KNV /9 detí/
rodinný dom Štrbská 27, Košice /10 detí/
rodinný dom Vyšná Nemecká 62, Nižná Myšľa /10 detí/
rodinný dom Krížna 8, Valaliky /10 detí/
rodinný dom Lipová 284, Ždaňa /9 detí/

Pozn.: počty detí sú k 31.12.2017
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Detský domov Košická Nová Ves poskytuje starostlivosť deťom v 6 rodinných
domoch, v 6 samostatných skupinách, v ktorých sú integrované deti s poruchami správania.
Na prízemí administratívnej budovy, zrekonštruovanej z Nórskych európskych fondov, je
vytvorený priestor pre skupinu mladých dospelých vo veku od 18 do 25 rokov.
Každý rodinný dom má detské izby - spálne, kde každé dieťa má svoje súkromie
a priestor na svoje veci, staršie deti aj písacie stoly na prípravu na vyučovanie. V každom
dome je kuchyňa so špajzou, kde deti pomáhajú pri varení a učia sa pripraviť jedlo.
Spoločenská miestnosť je priestor na voľnočasové aktivity, TV, spoločenské príležitosti
skupiny, vzdelávanie a pod. V každom dome sú minimálne dve kúpeľne. Pre vychovávateľov
je vyhradená jedna samostatná miestnosť.
Na začiatku roka 2017 sa 1 profesionálny rodič staral o 2 deti. O deti prejavil záujem
manželský pár z Malty. V mesiacoch november a december prebiehali interakcie a v decembri
2017 došloj k odchodu detí so žiadateľmi o adopciu na Maltu K plánovanému ukončeniu
pracovného pomeru profesionálneho rodiča dôjde v I. štvrťroku 2018.
V administratívnych priestoroch je riaditeľňa, 2 kancelárie ekonomického úseku,
kancelária sociálnych pracovníčok, kancelária psychologičiek, kancelária vedúcej úseku
starostlivosti o dieťa a špeciálneho pedagóga, relaxačná miestnosť na individuálnu prácu a
príručný archív.

Vízia
Víziou nášho zariadenia je zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detského
domova na zariadenia pre pomoc na komunitnej úrovni.

Poslanie
Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK je poskytnúť dočasné prostredie pre
dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z., č.
36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia
organizácie.

Stratégia
Naším zámerom je:
1.
2.
3.
4.

rozvíjať vlastných zamestnancov
zapájať rodiny
prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
vytváranie rodinných podmienok pre
a samostatnosť
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život

dieťaťa, pre

jeho

rozvoj

1. Rozvoj vlastných zamestnancov
Aj v roku 2017 naplánovalo vedenie Detského domova Košická Nová Ves (ďalej DeD
KNV) vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvoju zamestnancov v súlade so strategickou
činnosťou detského domova. Detský domov zamestnáva kvalifikovaných pedagogických
a odborných zamestnancov, ktorí mali v minulom roku možnosť absolvovať interné
vzdelávanie, metodické vzdelávanie, externé vzdelávanie a konferencie. Podľa zaradenia do
jednotlivých stupňov kariérneho zaradenia sa adekvátne vzdelávali podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania. Supervízia /skupinová a individuálna/ bola sprostredkovaná podľa
Programu supervízie na rok 2017. Pri vzdelávaní a supervízii sme zohľadňovali individuálne
potreby zamestnancov a tiež potreby zariadenia, ktoré má svoj rozpočet a potreby
organizačného zabezpečenia.
Za rok 2017 bolo 51 zamestnancov zaradených do plánu vzdelávania DeD, 6
zamestnancov bolo zapojených do kontinuálneho vzdelávania a 44 zamestnancov bolo
zaradených do plánu supervízie. Supervízie sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci,
nepedagogickí zamestnanci samostatných skupín a odborní zamestnanci.

Prehľad supervízie zamestnancov DeD KNV za rok 2017
Supervízia

Počet hodín

Individuálna

25

Skupinová

36

Celkové čerpanie finančných
prostriedkov

1 800,84 €

Prehľad vzdelávacích aktivít zamestnancov DeD KNV za rok 2017
Názov vzdelávacej aktivity*
Efektívna komunikácia s adolescentmi
Nenásilná komunikácia podľa Marshalla B. Rosenberga
Mentoring
Postup pri medzištátnych osvojeniach
Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z MRK
Ako hovoriť s deťmi o smrti či strachu? Otvorene a pravdivo
Obchodovanie s ľuďmi
Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku
Práca s dieťaťom po návrate z psychiatrického zariadenia,
závislosti u detí, strachy a úzkosti u detí
Test kresby stromu
Interný metodický deň 3x
PRIDE //
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Počet zúčastnených
1
2
1
2
3
2
2 + 20 /interné/
14
22
1
62
8

Genogram a ekomapa /nové/
Šport vo výchove
Exkurzia – zariadenia v Chorvátsku
Trestnoprávna zodpovednosť, krádeže, prostitúcia
Teambuilding, relaxačné techniky
Hra ako prevencia pred agresivitou
Arteterapia, BA
Arteterapia – workshopy, KE
Metodické stretnutia psychológov
Metodické stretnutia špeciálnych pedagógov
Metodické stretnutia zástupcov DeD pre oblasť výchovy
Metodické stretnutie vychovávateľov a pomocných
vychovávateľov košického a prešovského kraja
Školenia BOZ nových zamestnancov a periodické školenia BOZ
Preškolenia vodičov
Ekonomickí zamestnanci – verejné obstáravanie, správa majetku,
finančná kontrola, mzdové, SOFTIP, pohľadávky ,ročná uzávierka
Príprava programov pre MD /Ústredie/, pracovná skupina
Príprava programov pre deti s poruchami správania /Ústredie/,
pracovná skupina

16
1
4
21
17
3
1
6
1
1
2
12
51
2
3
1
2

Celkové čerpanie finančných prostriedkov na vzdelávanie

2 177,56€

Celkové čerpanie finančných prostriedkov na supervíziu a
vzdelávanie

3 856,57€

*Vybraných vzdelávacích aktivít sa zúčastnili v závislosti od ich obsahu vybraní pedagogickí, nepedagogickí
zamestnanci samostatných skupín, sociálni pracovníci aj odborní zamestnanci.

Prehľad vzdelávacích aktivít sociálnych pracovníkov DeD KNV za rok 2017
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Počet
zúčastnených

Názov vzdelávacej aktivity
Efektívna komunikácia s adolescentmi

1

Nenásilná komunikácia podľa Marshalla B. Rosenberga

2

Komora sociálnych pracovníkov - supervízia

1

Mentoring – ohľadom profesionálnych rodín

1

Postup pri medzištátnych osvojeniach

1

Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov

1

Interný metodický deň DeD KNV

1
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Prehľad vzdelávacích aktivít odborných zamestnancov DeD KNV za rok 2017
Vzdelávanie odborných zamestnancov
Názov vzdelávacej aktivity
Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných
rómskych komunít
Postup pri medzištátnych osvojeniach
Ako hovoriť s deťmi o smrti či strachu? Otvorene a pravdivo
Obchodovanie s ľuďmi
Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku
Práca s dieťaťom po návrate zo psychiatrického zariadenia, závislosti u detí,
strachy a úzkosti u detí
Test kresby stromu
Interný metodický deň

Počet
zúčastnených
3
1
2
1
3
1
1
2

Prehľad konferencií, ktorých sa zúčastnili zamestnanci DeD KNV za rok 2017
Názov konferencie
Cesty II: Bezpečné návraty detí
„Odchodom to nekončí“- konferencia o MD

Počet účastníkov
1
5

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Križovatky IX
Konferencia (ne)obyčajných rodičov
Mosty k rodine – centrá pomoci deťom a rodine

2
1
2

2. Zapájanie rodín a odchody detí z DeD KNV
Počas roku 2017 opustilo DeD KNV 16 detí. Vďaka spolupráci s rodinami išlo o
sprostredkovanie 5 návratov detí do biologických rodín. V tomto roku zároveň 9 detí dovŕšilo
plnoletosť a 2 deti si adoptoval zahraničný pár.
Prehľad odchodov detí z DeD KNV za rok 2017
Dôvod odchodu detí
Sanácia rodiny
NRS - adopcia (MO)

Počet detí
5
2
1
3
5

Biologická rodina
Domov na pol ceste
Dosiahnutie plnoletosti
Iné
Čerpanie finančných prostriedkov 631/642 (odchodné)
Spolu
7259,20 €
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V tomto roku sme evidovali 32 detí, ktoré pravidelne navštevujú svoje rodiny. Na
dlhodobejšie návštevy detí v rodinnom prostredí bol rodinám poskytnutý príspevok na
stravné, ktorý v tomto roku činil čiastku 8064,47 €.

3. Prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci
DeD KNV sa snaží o aktívne zapájanie odbornej i neodbornej verejnosti do života
a činností detského domova. V roku 2017 sa podarilo šíriť dobré meno organizácie
prostredníctvom aktívnych účastí na konferenciách, aktivitami organizovanými na pôde DeD
KNV, ako aj zapájaním do projektov a sponzorských akcií. DeD KNV tento rok úspešne
zorganizoval 3. ročník Konferencie DeD Košická Nová Ves - Cesty II: Bezpečné návraty
detí..
Aktívna účasť na konferenciách

Cesty II: Bezpečné návraty detí

Dieťa všetkých – ukážka
efektívnej spolupráce s iným
zariadením v prospech
dieťaťa

Mgr. Lumtzerová
Mgr. Gonci
Mgr Timurová
Mgr. Hamráková

Križovatky IX.: Vychovávajme príkladom

Akým vzorom bude starší
brat? (poster)

Mgr. Lumtzerová
Mgr. Horková

Metodický deň vychovávateľov košického
a prešovského kraja

Strata /časť PRIDE/

Mgr. J.Bryndzák

Medzi aktivity organizované DeD KNV počas roka 2017 patrili:
- 4. ročník reprezentačného plesu organizovaného detským domovom v spolupráci s FRaZ
DeD
- III. Konferencia DeD Košická Nová Ves, ÚPSVaR, FRaZDeD
-teambuilding
- 4. ročník športovo-zábavné podujatie spájajúce všetky samostatné skupiny pri príležitosti
otvorenia letných prázdnin
- 4. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky DeD Košická Nová Ves medzi
samostatnými skupinami
- Halloweenska párty
- stretnutie bývalých zamestnancov detského domova na pôde detského domova
- vianočné stretnutie zamestnancov spojené s udeľovaním ocenení vybraných zamestnancov
riaditeľkou detského domova
- účasť na volejbalovom turnaji pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Ždani
- vianočné trhy DeD
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Podujatia s dlhoročnou tradíciou, ktorých sa zúčastňovali naše deti:
- Najmilší koncert roka
- Domovácke kilometre uja Peťa
- Športové hry detských domovov
- Benefičný koncert Úsmev ako dar
- Melódie šťastia
Medzi aktivity organizované samostatnými skupinami počas roka 2017 patrili
napríklad:
-

Bowlingová liga
Fandíme hokeju, liga, majstrovstvá
Dopravné ihrisko
Streľba zo vzduchovky
Golf – Bankov
Gril párty
Guláš párty
Turistika- okolie, Slanec, Tatry, Ćermeľ, Alpinka, jaskyne
Rybačka, ako prežiť v prírode
X – BoX
Paintball
ZOO Košice, Vyhliadková veža v Košiciach
Legio vlak – Hlavná
Noc v múzeu, múzea
Dni Abova
Futbal, stolný tenis, korčuľovanie, lyžovanie, autogramiáda HC Košice
Kúpaliská – plávanie
Tvorivé hry – výtvarné, rôzne nové techniky
Práca v záhrade, kosenie
Údržba, práce okolo domu, práca s drevom
Varenie, pečenie, práce v domácnosti
mnoho ďalších

Spolupracujúce organizácie:
Relevant, n.o., Prešov; VŠZ a SP sv. Alžbety; OZ Prevencia AD, Pezinok; Rada pre
poradenstvo v sociálnej práci – Domov na pol ceste Košice; Domov na pol ceste Hniezdo
Prešov; OZ Otcovo srdce, Košice; AISEC; OZ Návrat; Klub seniorov Valaliky; Stredná
zdravotnícka škola Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Košice; Prešovská univerzita v Prešove;
Katolícka univerzita v Ružomberku; Súkromná stredná odborná škola Bukovecká; Filozofická
fakulta UPJŠ, Košice; Oáza – nádej pre nový život n.o., Bernátovce; D-partner – partneri pre
sociálny rozvoj a pomoc, Prešov; Miesto pod slnkom n.o, Úsmev ako dar, OZ Návrat, Drak
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Prehľad sponzorských darov venovaných DeD KNV počas roka 2017
Počas roka 2017 podporilo DeD KNV prostredníctvom materiálnych a finančných
prostriedkov niekoľko firiem, nadácií a súkromných osôb, ktorým sme za ich štedrosť vďační.
Sponzori
Materiálna pomoc

Finančná pomoc

METRO Košice
KIKA nábytok Bratislava, KIKA nábytok Košice
SOS – elektronic, Košice
Profiinstal, Kavečianska cesta, Košice
ZH Požiarnicka, Košice - maľovanie
RYDOS, obklad
U STEEL Košice
Klub senioriek Valaliky
CK Bumerang
LABAŠ Košice
OZ Minibodka Šaľa

Zamestnanci DeD
OZ Blaho
SOS – elektronic, Košice
.

Projekty:
-

Projekt „Pohyblivé auto“ – Nadácia Volkswagen Slovensko
Projekt „ S nadáciou v pohybe“ – Nadácia Volkswagen Slovensko
Projekt „Vodičské preukazy pre deti z detských domovov“
Projekt Tesco Slovensko „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Úspechy detí DeD KNV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Súťaž o najkrajšie „pohyblivé auto“ – Volkswagen: samostatná skupina Štrbská,
Valaliky ( Štrbská -umiestnenie medzi 10 najlepšími)
NKR – ľudový tanec, chlapci – postup na celoslovenský koncert v Bratislave
Súťaž v speve, 2. miesto, školské kolo
Domovácke kilometre – 1.miesto a 3 chlapci, nad 5 rokov, 3 miesto dievčatá nad 15
Medzinárodné športové hry RC Hlohovec, beh, chlapci – 1.miesto
Hviezdoslavov Kubín 1.miesto školské kolo, účasť v okresnom kole, 3. Miesto –
školské kolo
Pochvala za projekt „Slovenské rozprávky, povesti a báje y pohľadu ľudských práv“
Športové súťaže vo floorballe v rámci Košíc
Cezpoľný beh – školské kolo 1. miesto, okresné kolo – 3. miesto
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•
•
•
•
•
•

Športové hry DeD, regionálne, Dobšiná, chlapci futbal – 1 miesto, chlapci behy- 2., 3.
miesta, dievčatá – beh 3. miesto, štafeta – 1 miesto
Športové hry DeD, celoslovenské, Šamorín, chlapci nad 15 rokov – 3. miesto, štafeta
4x100 m chlapci – 3. miesto, futbal
Švédsko – futbalový turnaj /akcia školy, 4. miesto, medaila pre najlepšieho obrancu
Púchov – futbalový turnaj /akcia školy, 3. miesto
Reprezentácia vo futbale v obciach Košická Nová Ves, Nižná Myšľa
Myšľanský beh – 1. a 2. miesto

4. Vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť
Vychovávatelia a pomocní vychovávatelia každej samostatnej skupiny vytvárajú
a zabezpečujú jednotný výchovný prístup ku každému dieťaťu s rešpektovaním jeho
individuality a potrieb. Každá samostatná skupina má dohodnuté vlastné pravidlá, ktoré
dodržiavajú všetky deti a zamestnanci samostatnej skupiny a ktoré dávajú deťom pocit istoty
a bezpečia. Vychovávatelia a pomocní vychovávatelia medzi sebou otvorene komunikujú
o priebehu služby, o deťoch a vzniknutých skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú proces výchovy.
Vychovávatelia aj pomocní vychovávatelia rešpektujú práva dieťaťa a jeho súkromie,
výchovným pôsobením však učia deti k zodpovednosti za svoje konanie, vštepujú deťom
hygienické a pracovné návyky a vedú ich k samostatnosti.
Ku každodenným aktivitám na samostatných skupinách patrí ranná hygiena, raňajky,
presun do škôl a účasť detí na vyučovaní, popoludňajšie aktivity zamerané na prípravu na
vyučovanie, relaxačné aktivity, odpočinok a večerná hygiena. Deti navštevujú rôzne
voľnočasové aktivity, podľa vlastných preferencií. Počas leta 2017 sa deti DeD KNV
zúčastnili viacerých letných táborov.
Prehľad školských zariadení, ktoré navštevovali deti z DeD KNV počas roka 2017
Škola
Materské školy
Špeciálna materská škola
Základné školy
Špeciálne základné školy
Stredné odborné školy
Odborné učilištia
Čerpanie finančných prostriedkov
Podujatia organizované školami

Počet detí
4
0
27
19
9
9
179,18€

Prehľad voľnočasových aktivít – krúžkov detí, ktoré navštevovali počas roka 2017
Druh záujmovej činnosti
Floorballové krúžky
Športový krúžok
Volejbalový krúžok

Počet detí
5
6
1
11

Krúžok šikovných rúk
Krúžok anglického jazyka
Divadelný krúžok
Krúžok z každého rožka troška
Futbal
Stolný tenis
Hokej-bal
Výtvarný krúžok
Keramický krúžok
Čarujeme s myškou
ZUŠ – výtvarný odbor
Futbalovo-stolnotenisový
ZUŠ – tanečný odbor
Športové hry
Digitálna fotografia
Hipoterapia
Hip-hop
Strelecký krúžok
Počítačový krúžok
Slovenčina prevážne vážne
COPE COMBAT
Matematický krúžok
Čerpanie finančných prostriedkov
Počet detí*
Spolu

4
2
1
1
8
4
1
1
3
1
3
3
2
3
2
1
1
1
3
1
1
2
68
582,48 €

* Niektoré deti v závislosti od ich záujmov a predispozícií navštevujú viacero krúžkov.

Prehľad letných táborov detí v roku 2017
Názov tábora/ organizátor
Malý výzkumník, Healthy Time
Denný tábor OY Loďka nádeje
Šaľa, Minibodka
Hurá do života, ÚaD Bratislava
CK Boomerang, Bratislava, Indiánske leto
OZ Fantázia, Mošovce
Univeryita bez hraníc, UPJŠ
Tatranská Lomnica, Detská misia KE
Švédsko, futbalový turnaj, ŠZŠ Ždaňa
Funny camp Ubľa, Športový klub VOUK
DeDlandia, tábor MPSVaR
ÚaD
OÁZA, KZ Kalvaria Prešov
Ždiar, OZ Loďka nádeje
OZ Otcovo srdce
Ozdravný pobyt Železno

Počet detí
3
1
14
2 MD
2
7
1
1+ 1 MD
1
1
2
8
1
8
5
8
12

Poznámka

Čerpanie finančných prostriedkov na letné tábory:€
1. Sponzorské prostriedky
2. FP z rozpočtu

2 000,00 €
7 838,00 €

Spolu

9 838,00 €

Rozpočet Detského domova Košická Nová Ves
Schválený rozpočet k 01.01.2017
610.................................................................442 190,00 €
620.................................................................154 545,00 €
630.................................................................180 910,00 €
640................................................................. 40 979,00 €

Spolu

818 624,00€

Upravený rozpočet k 31.12.2017
610................................................................. 532 087,00€
620................................................................. 196 139,48€
630................................................................. 224 417,69€
640................................................................. 38 817,11€
0,00 €

700.................................................................

Spolu

991 461,28€

Pohľadávky
Výška pohľadávok k 31.12.2017.................. 123 048,74€
Počet pohľadávok........................................

4 671

Počet dlžníkov..............................................

87

Dlžníci – exekučné konanie.........................

12

13

Vo všetkých prípadoch sa jedná o pohľadávky rodičov, ktorí majú súdnym rozhodnutím
určenú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom umiestneným v našom detskom domove.
Vo väčšine prípadov rodičia nie sú schopní uhrádzať výživné na svoje deti umiestnené
v detskom domove, nakoľko sami žijú vo veľmi zlých sociálnych podmienkach, nepracujú
a nie sú schopní pokrývať ani svoje životné potreby.

Prílohy : Fotodokumentacia
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Fotodokumentácia
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Administratívna budova DeD KNV a skupina MD – Mliečna 20A, Košická Nová Ves

Rodinný dom KNV 1 – Ulica sv. Ladislava 45, Košická Nová Ves

Rodinný dom KNV 2 – Ulica sv. Ladislava 160, Košická Nová Ves
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Rodinný dom Ždaňa – Lipová 284, Ždaňa

Rodinný dom Nižná Myšľa – Vyšná Nemecká 62, Nižná Myšľa

17

Rodinný dom Valaliky – Krížna 8, Valaliky

Rodinný dom Štrbská – Štrbská 27, Košice
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3. Reprezentačný ples DeD KNV

3. konferencia DeD KNV - Cesty II: Bezpečné návraty detí
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Vzdelávanie zamestnancov DeD KNV za rok 2017

Ocenenie zamestnancov
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Ukážky z aktivít a každodenného života detí DeD KNV v roku 2017
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