Dom svätej Alžbety,
krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

Apríl 2020

Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia.

V tejto správe za rok 2018 je stručný sumár činnosti zariadenia počas uplynulého roka
a informácie, ktoré sú výpoveďou o práci v Dome svätej Alžbety, krízové stredisko pre
deti a osamelých rodičov, n. o.
Za viac ako 10 rokov, sme v našom zariadení Dom svätej Alžbety, ktorého
zriaďovateľom je Diecézna charita Banská Bystrica, prešli viacerými zmenami a aj
napriek tomu, je stále čo zlepšovať. Finančné prostriedky na zabezpečenie chodu
zariadenia, sme získali z Úradu banskobystrického samosprávneho kraja, Ústredia práce
sociálnych vecí a rodiny, 2 % podielu zaplatenej dane, z darov od fyzických
a právnických osôb, z projektov – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Získané
finančné

prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu zariadenia a

čiastočnú

obnovu materiálno – technického vybavenia. Práca s ľuďmi – či už deťmi, ktoré sú u nás
bez rodičov v Krízovom stredisku, alebo matkami s deťmi v Zariadení núdzového
bývania, nás núti posúvať sa ďalej, profesionálne a určite hlavne ľudsky.
Dovoľte mi preto, aby som vyjadrila na tomto mieste, veľké poďakovanie všetkým, ktorí
nám pomáhajú pomáhať , či je to materiálne, finančne a určite hlavne osobne.
Poďakovanie patrí Mestu Banská Bystrica, Úradu Banskobystrického samosprávneho
kraja, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež ďalším organizáciám, sponzorom,
darcom a dobrovoľníkom, bez ktorých by sme si nevedeli našu prácu predstaviť.
Moje poďakovanie patrí aj kolegom, ktorí sa podieľajú na tejto neľahkej práci a želám
nám veľa síl a nadšenia pri ďalšej práci v našom Krízovom stredisku.

Ing. Mgr. Ľubica Michalíková
riaditeľka zariadenia
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Organizačná štruktúra
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Michaela Beňová

Členovia :

Mgr. Eva Romanová
Jiří Pěč

Dozorná rada
Predseda :

Ing. Mária Kováčiková

Členovia:

Mgr. Iveta Jurgová
PhDr. Eva Kuzbelová

Riaditeľka, odborný garant :

Ing. Mgr. Ľubica Michalíková

Sociálna pracovníčka :

Mgr. Eva Romanová
Mgr. Iveta Jurgová

Ekonómka :

Ingrid Vronská

Psychologička :

PhDr. Eva Kuzbelová

Pomocní vychovávatelia:

Mgr. Slačková Jana
Mgr. Oravcová Elena
Mgr. Kamas Viera
Mgr. Durová Katarína
Mgr. Veselovský Hubert
Mgr. Barbuščák Juraj

Poslanie
Základným poslaním nášho zariadenia je pomáhať deťom u ktorých je ohrozený ich
psychický a fyzický vývin a týraným matkám s deťmi.

Krízové stredisko
Krízové stredisko ( ďalej len KS ) je zriadené podľa zákona podľa zákona č. 305 /2005 ,
§ 62 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len SPOD a SK)
Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods.3 písm. a) prvého až šiesteho
bodu, písm. b) prvého až tretie bodu, písm. c ) tretieho až piateho bodu, písm. d) prvého
až tretieho bodu a ods. písm. c) zákona o SPOD a SK, zabezpečuje výkon rozhodnutia
súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu a výkon rozhodnutia súdu
o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu.
Kapacita zariadenia je 12 detských klientov do dosiahnutia veku plnoletosti.
Akreditácia č. : 1896/2011 – I/25AK
Úlohou krízového strediska je na krátky čas nahradiť funkcie rodiny, vytvoriť vhodné
životné a výchovné prostredie, ako aj podmienky na individuálny rozvoj detí. KS
vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce
s dieťaťom. Má vypracovaný program, ktorý obsahuje najmä cieľovú skupinu, podmienky
prijatia do KS, metódy a postupy práce,, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti
klientov. V záujme ochrany detí KS nezverejňuje program krízového strediska.
Pobyt dieťaťa v KS zahŕňa krízovú intervenciu v adaptačnej fáze, zameranú na
bezpečné spracovanie krízy. Na individuálnych plánoch na zvládnutie krízy našich detí
spolupracujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, školami, materskými školami
a ďalšími odborníkmi.
V roku 2018 sme zabezpečili výkon opatrení v rámci Banskobystrického kraja pre 19
detí, z toho bolo 8 chlapcov a 11 dievčat, z ktorých sa 3 vrátilo do biologickej rodiny a 6
deti do išli do detského domova.

Zariadenie núdzového bývania

Kapacita zariadenia 23 klientov
§ 29 zákona 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
V Zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov. Poberatelia sociálnej služby majú vytvorené podmienky
na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na pranie,
žehlenie a záujmovú činnosť. Našou snahou je hľadať spôsoby riešenia ich nepriaznivej
situácie. Vytvorením postupných plánov sa snažíme naplňovať a realizovať stanovené
ciele .
Rodiny sú zapájané do :
-

pracovnej terapie

-

projektov zameraných na učenie šetriť

-

pravidelných skupinových stretnutí

V súčasnej dobe sa mnohé rodiny ocitajú v zložitých životných situáciách. V zariadení
sa tím odborníkov venuje odbornej práci s rodinami, ktoré potrebujú pomoc. Matkám
s deťmi je poskytované odborné poradenstvo, vytvárame podmienky na voľnočasové
aktivity pre deti aj dospelých.
V roku 2018 bola poskytnutá pomoc

v nepriaznivej sociálnej situácii 70 klientom –

mamičkám s deťmi.
V rámci zmeny organizačnej štruktúry, rozhodla na svojom zasadnutí Správna a Dozorná
rada, o zrušení Zariadenia núdzového bývania

Aktivity/akcie Deti 2018
Január - Február
Sánkovačky pod Kalváriou a v Mestskom parku, výlet autobusom na Králiky –
sánkovačka, návšteva plavárne, kino
Apríl
Návšteva Zvolenského zámku a s ním spojené aktivity pre deti, potom obed v pizzerii.
- návšteva plavárne, detské ihrisko v Radvani.
– spoločná brigáda okolia DSA, spoločný obed s dobrovoľníkmi
- opekačka na Urpíne
- návšteva cirkusu
Máj
- výlet k potoku na Fončorde, potom spoločná zmrzlina na Námestí SNP v BB
- opekačka v Laskomerskej doline
- korčuľovanie s deťmi v Parku pod Pamätníkom SNP
- Deň Rodiny – pod Pamätníkom SNP –súťaže za odmeny, kultúrny program
– Športový deň – organizovaný Nadáciou Eriky Károvej – v Dome Sv. Alžbety, pri
príležitosti dňa detí
Jún
-vernisáž – v meste Sliač , kultúrny program spojený aj s vystúpením našich detí,
vystavená tvorba našich detí z DSA
- MDD v Sásovej v areáli ihriska – súťaže pre deti
- koniec školského roka – pizzeria s deťmi
Júl – August – Letný tábor – Tajov
September
- Divadlo pod Balkónom (Sásová) – bábkové predstavenie
- Návšteva Radvanského jarmoku – remeslá, tvorivé dielne – výroba ozdôb z drôtu
- návšteva otvoreného divadelného predstavenia pri Barbakane
- Detská herňa SAFARI na Lazovvnej ulici, plaváreň, Návšteva Pamätníka SNP, tvorivé
dielne v Tyhániovskom kaštiely
Október
- návšteva kina, návšteva múzea – Tyhániovský kaštieľ, výlet do Zvolena
December
-kapustnica v zariadení DSA, kino, tvorivé dielne v Stredoslovenskom múzeu, Mikuláš
v DSA, Mikuláš v Misijnom dome –o. z. Úsmev ako Dar
V priebehu celého roka
• Prechádzky do prírody, do lesa – spoznávanie ekosystému
• Spoločné vychádzky do mesta – návšteva kina, cukrárne a pod.
• Vychádzky do parku, na ihrisko a k blízkemu rybníku – spoznávanie ekosystému
rybníka a kŕmenie kačičiek
• Návštevy detskej herne SAFARI pre malé deti (do 10 rokov)
• Návštevy podujatí v priestoroch ESC a nákupného centra Terminál
• Aktivity s dobrovoľníkmi
• Výtvarné piatky s Jankou – deti si vyskúšali rôzne výtvarné techniky, pracovali
jednotlivo aj v skupinách

Naši podporovatelia

-

Banskobystrický samosprávny kraj

-

Mesto Banská Bystrica

-

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

-

Banskobystrický okrašľovací spolok

-

Škola športu LABRADOR, Banská Bystrica

-

Mliekareň Kopanice, Selce

-

ZEBRACOMPUTERS, Banská Bystrica

-

BCF Banská Bystrica

-

LaLorraine, s.r.o

-

Občianske združenie KOMPAS, centrum rozvoja Banská Bystrica

-

Nadácia Erika Karová

-

p. Miroslav Lormusz

-

PhDr. Dáša Mellová

PRÍJMY V ROKU 2018 V €
BBSK ZNB
BBSK KS
ÚPSVaR
Dary
2%
Vlastné príjmy( ubyt. ženy, výživné deti)
SPOLU

96 725
36 846
81 702
4 503
1 616
2 993
224 385

VÝDAVKY V ROKU 2018 V €
Mzdy a odvody
Služby ekonomické
Nájom, energie
Kancelárske, školské potreby,
oblečenie, drobný majetok
Telefón(mobil.tel., internet ,TV)
Strava deti
Údržba
Ostatné( lieky, audit, banky, poštovné
vreckové deti, cestovné deti, hračky,
hygiena, výstavy, poplatky škole,
odpisy...
Tábory pre deti
Nevyčerpaný fin. príspevok VUC ZNB
SPOLU

156 061
5 258
14 844
11 892
1 225
6 685
7 025
17 003

8 507
4 981
233 481

NÁKLADY A PRÍJMY ZA ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA - ROK 2018
Zariadenie núdzového bývania
Celkové náklady
Príjmy BBSK

96 725 €
96 725 €

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za kalendárny
rok 2018 :
Zariadenie núdzového bývania ( 23 Klientov )

4 205 € /rok/1 klient

Krízové stredisko ( 6 klientov )

6 141 €/rok/1 dieťa

