I. POPIS ORGANIZÁCIE
1. HISTÓRIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia Alžbetka, n.o. so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová
Ves bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004.
Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia
voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava
spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a
sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné
voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok,
vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych
služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala
nasledovné zariadenia:
1. Krízové stredisko (KS) - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny udelilo
neziskovej organizácii Alžbetka, n.o. akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005
O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele pod číslom č. 6238/2006-I/21 AK, ktorá
bola predĺžená na ďalších päť rokov na základe rozhodnutia MPSVR SR č. 1624/2011I/25AK zo dňa 15.4.2011. Krízové stredisko nemá právnu subjektivitu.
2. Dňa 15. 4. 2011 bola neziskovej organizácii udelená akreditácie podľa zákona
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele § 11, §12, §17.
3. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb začali svoju činnosť 1.12.
2008 (ZpS a DSS) na základe registrácie Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ako
príslušný orgán v zmysle § 71a zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vyhovel
žiadosti neziskovej organizácie Alžbetka a zaradil Dom sv. Jozefa do registra subjektov, ktoré
poskytujú sociálne služby v zmysle citovaného zákona na území Prešovského samosprávneho
kraja dňa 16. 7. 2008.
4. Materská škola (MŠ) bola zaradená do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 ako súkromná materská
škola s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010.
5. Domov na pol ceste bol zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb
v zmysle §12 Zákona č. 448/2008 na Košickom samosprávnom kraji dňa 22.11.2011. Jeho
kapacita je 6 miest pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti vo veku od 18 –
25 rokov. Činnosť Domova na pol ceste začne v priebehu 1. polroku 2012.

2. DEFINOVANIE VÍZIE, POSLANIA,
KRÁTKODOBÝCH A DLHODOBÝCH CIEĽOV ORGANIZÁCIE






Cieľom odborných pracovníkov, pedagógov a vychovávateľov jednotlivých zložiek je:
Poskytovať pomoc a oporu jednotlivcom, ktorí to potrebujú vzhľadom na ich sociálnu
situáciu;
Zabezpečovať ich prirodzený vzrast a rozvoj prostredníctvom individuálnych plánov
rozvoja osobnosti;
Prostredníctvom rozvoja skupiny prispieť k rozvoju individuálnych potenciálov jej
jednotlivých členov a k obohateniu ich života.
Zabraňovať sociálnej disfunkčnosti členov rodiny užšou spoluprácou s rodinou.
Pomáhať členom rodiny, aby sa aktívne zúčastňovali na živote rodiny, rozvíjali svoje
vlastné chápanie, posilňovali svoju občiansku zodpovednosť a začali sa zaujímať o dianie
v spoločnosti.

Základné sociálne poradenstvo poskytované v Krízovom stredisku, v Zariadení pre
seniorov i Domove na pol ceste sa prelína všetkými etapami a ako také je v širšom pohľade
chápané ako metóda vzdelávania a výchovy, metóda redukovania emocionálneho napätia,
metóda pomoci človeku pri riešení problémov a pri hľadaní nových primeranejších foriem
života. Nejde teda len o udeľovanie rád, či poskytovanie receptov na riešenie problémov, ale
aj o navodenie klienta k samostatnému riešeniu vlastnej krízovej situácie a zodpovednosti.
3. ETICKÉ PRINCÍPY A HODNOTY
V hodnotovom systéme neziskovej organizácie sa zamestnanci snažia vo svojej práci
uplatňovať nasledovné etické princípy a hodnoty:
 Mať zmysel pre morálnu zodpovednosť, pre realizáciu mravných ideí, vyjadrených
napríklad aj v takých zásadách, akými sú konať dobro, ktorého kritériom je o. i.
spravodlivosť voči klientom;
 Rozhodovať v duchu mravného kategorického imperatívu, ktorého kritériom je ľudská
ohľaduplnosť ako všeobecne platná zásada;
 Pristupovať ku klientom ako k účelu a nie ako k prostriedku. Mierou všetkých vecí je
človek, je hodnotou hodnôt;
 Nespôsobovať utrpenie iným a chrániť život ako najvyššiu hodnotu. Etika úcty k
životu, ku všetkým jeho formám prejavu.
Hlavným poslaním každého z nás je byť človekom zodpovedným vo všetkých
rovinách – byť zodpovedný k sebe samému, k okolitému svetu a samozrejme k tým, ktorí
potrebujú našu pomoc – ku klientom. Celkom prirodzene sa týchto rovín dotýka každá
činnosť v rámci sociálnej práce, ktorá je pomocou, podporou, službou a sprevádzaním.
Odborná formácia zamestnancov je zabezpečovaná prostredníctvom seminárov,
školení, konferencií a supervíziou.
Duchovnú formáciu zabezpečujú profesori Katolíckej univerzity v Ružomberku.
3. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY RIADENIA
Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorá má svojho predsedu
a ďalších štyroch členov. Správna rada volí a odvoláva riaditeľku a určuje tiež jej plat.
Riaditeľka je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie v zmysle ustanovení § 23 zákona
213/1997 Z.z. Riaditeľka je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom
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poradným. Funkčné obdobie riaditeľky je tri roky. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.
V priebehu roku 2011 sa stretli na troch zasadnutiach členovia správnej a dozornej rady
s riaditeľkou n.o.
Zamestnanci neziskovej organizácie sú riadení riaditeľkou, ktorá riadi ich pracovnú
činnosť po všetkých stránkach. Riaditeľka má právo a povinnosť samostatne rozhodovať v
rámci platných právnych predpisov, vydáva pracovníkom Nariadenia, Smernice, Pokyny,
Úlohy a Oznámenia. Riaditeľka pomáha pracovníkom pri plnení uložených úloh ich
odborným vedením a kontroluje výsledky práce.
b) Riaditeľka nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za výsledky práce jednotlivých
organizačných zložiek.
c) Činnosť jednotlivých organizačných zložiek riadia ich vedúci, ktorých menuje a
odvoláva riaditeľka.
d) Každý vedúci pracovník je podriadený riaditeľke, od nej prijíma príkazy a úlohy a jej
zodpovedá za ich plnenie. Okrem toho pracovníci jednotlivých organizačných zložiek sú
podriadení vedúcim pracovníkom týchto zložiek. Vedúci pomáhajú pracovníkom pri plnení
uložených úloh, sú zodpovední za činnosť jednotlivých organizačných zložiek, majú právo
vydávať pokyny a úlohy svojim podriadeným pracovníkom a kontrolovať ich plnenie.
Činnosť riaditeľky v roku 2011 bola zameraná na tieto oblasti:












riadenie a kontrola
manažment
fundreising
vízie a modely práce
ľudské zdroje
vzdelávanie
médiá a publikačná činnosť
prevencia
účasť pri vypracúvaní a realizácii projektových zámerov
aktualizácia web stránky
legislatívne zmeny

4. PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
V rámci psychologickej pomoci deťom a mladým ľuďom neziskovej organizácie Alžbetka
úzko spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Spišskej Novej Vsi, ako aj s
PhDr. Štiffelovou, ktorá nám zabezpečuje psychologické vyšetrenia klientov Krízového strediska
po príchode do zariadenia i počas pobytu v zariadení.
Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s pracovníkmi sociálneho odboru VÚC v Košiciach
a VÚC v Prešove.
Taktiež máme dobrú spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave,
ÚPSVR v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a iných okresoch či krajoch, s Krajským školským
úradom v Košiciach a Školským úradom a oddelením školstva, mládeže a športu v Spišskej
Novej Vsi.
Máme uzatvorenú zmluvu s KU v Ružomberku, Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre
a Trnavskou univerzitou o odbornej praxi ich poslucháčov v Krízovom stredisku a Súkromnej
materskej škole Alžbetka..
Rovnako na dobrej úrovni je spolupráca so školami, ktoré navštevujú klienti KS, so
špeciálnymi pedagógmi, materskými školami v meste Spišská Nová Ves, s detskými
domovmi, do ktorých klienti odišli, mestskou políciou, PZ SR.
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II. AKTIVITY ORGANIZÁCIE
1. REALIZOVANÉ PROGRAMY, PROJEKTY, AKTIVITY
A. KRÍZOVÉ STREDISKO ALŽBETKA, N.O.
Je preventívne a prvokontaktné zariadenie.
Cieľovou skupinou sú maloleté deti od 0 do 18 rokov
a/ ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená;
b/ ktoré sú týrané a zanedbané;
c/ ktoré majú poruchy správania;
d/ ktoré pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín;
 rodičia problémových detí.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODBORNÉHO PRACOVISKA – SOCIÁLNEHO
PRACOVNÍKA
Pri pobytovej forme poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie
a zaopatrenie. Pre rok 2011 je finančne zazmluvnených 14 klientov. Od začiatku roku 2011 bola
obsadenosť lôžok v jednotlivých mesiacoch nasledovná:













Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

14,51
19,00
18,38
15,00
14,45
15,00
15,54
15,70
9,00
11,93
12,03
8,00

20
15
Rok 2011

10

Rok 2010
5
0

Január

Marec

Máj

Júl

September

November

Celkový priemer obsadenosti lôžok v roku 2011 bol 14,21 klientov.
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Osem klientov bolo umiestnených na základe rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, osemnásť
klientov na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení.
Za dôležité pre klientov sme považovali vypracovanie plánu na zvládnutie krízy.
V pláne sa zvážili reálne možnosti klienta a jeho ambície na jednej strane a možnosti
krízového strediska na druhej strane. Plán na zvládnutie krízy sociálny pracovník konzultoval
aj s ďalšími odborníkmi. Plán na zvládnutie krízy zahŕňa nasledovné témy:
 čo sa mi na sebe najviac páči
 dôležití ľudia v mojom živote
 čo je pre mňa dôležité teraz
 škola
 čo ma robí šťastnou / šťastným
 budúcnosť
 zdravie a bezpečie
 komunikácia ( čo robím keď cítim...)
 čo chcem, aby sa zmenilo
 problémy, ktoré je nutné riešiť
Na základe týchto údajov sociálny pracovník v spolupráci s ďalšími odborníkmi určil
základné ciele a úlohy pre seba i pre klienta. Taktiež stanovil najvhodnejšiu formu sociálnej
terapie.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
V roku 2011 pedagogická pracovníčka sporadicky vykonávala prácu špeciálneho
pedagóga. Po príchode zo školy pracovala s konkrétnym dieťaťom podľa rozvrhu hodín. Pomoc
klientom poskytovala na základe individuálneho stimulačného plánu, ktorý mesačne
vyhodnocovala.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA PRE PRÁCU S DEŤMI
NÁUČNÁ ČASŤ
- príprava na školské vyučovanie
- samoobslužné činnosti
V rámci náučnej časti sme si pripomenuli
- Svetový deň zasväteného života
- Deň komplimentov
- Svetový deň boja proti rakovine
- Deň zaľúbených – sv. Valentína
- Dni mesta Spišská Nová Ves
- Trh ľudových remesiel
- Piate výročie otvorenia priestorov KS Alžbetka
- Mesiac Ružencovej Panny Márie - modlitba sv. ruženca
- Medzinárodný mesiac školských knižníc
- Mesiac úcty k starším – návšteva sociálneho zariadenia pre seniorov Katarína, n. o.
- Deň bielej palice
- Oktáva za duše v očistci – modlitby za duše v očistci a návšteva cintorína
- Spomienka na všetkých verných zosnulých
- Sviečka za nenarodené deti - modlitby za duše nenarodených detí a za ich rodičov
- Týždeň Cirkvi pre mládež - modlitba deti za mladých
- Sviatok sv. Alžbety
- Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov
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- Sviatok sv. Mikuláša
- Narodenie Pána
PRÁCA V KÚTIKOCH
KÚTIK PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT
- upratovanie svojej obývacích i spoločných priestorov
- domáce práce: zbieranie čistého šatstva, jeho žehlenie a triedenie
- zdravá výživa – tvorba jedálneho lístka
- pomoc v kuchyni – pomoc pri príprave olovrantu a večere, pečenie koláča
- spoločenské stolovanie: prestieranie, obsluha
- pomoc v záhrade: vyhrabávanie trávnika
- nakupovanie
- starostlivosť o kvety
- výzdoba spoločných priestorov na rôzne udalosti
- sledujeme počasie (výroba kalendára a symbolov na zaznačenia aktuálneho počasia)
- výroba sviečok z použitého vosku
- tvorba „kreativ obraz, kreslenie a maľovanie
- skladanie origami - čiapka "zajačikova", výroba záložiek
- tvorba "kreativ obraz"
- výroba darčekov na rôzne príležitosti
- salón krásy - účesy a vizáž
- modelovanie z plastelíny "Hlava"
- ozdoba mušlí s perličkami - poučný príbeh o tvorbe perly
- maľovanie tričiek prstovými textilnými farbami, maľba vodovými farbami
- výroba kŕmitka pre vtáčiky
- práca s pracovným náradím (pílka)
- výroba tyčkových bábiek
- príprava kulís na bábkovú rozprávku Červená čiapočka
- výroba gaštanových postavičiek a zvieratiek
- výroba adventného kalendára
- výroba papierových mikulášskych čižmičiek
- výroba vianočných pozdravov a obálok
- tvorivá dielňa v CVČ
MONTESSORI KÚTIK
- rozvíjanie jemnej motoriky – uchopenie predmetov, strúhanie pasteliek a cerúz
- montážna a demontážna hra s pracovným náradím
MULTIMEDIÁLNY KÚTIK
- tvorba projektov
- vyhľadávanie na internete pomocou rôznych prehľadávačov
- práca v programoch Office
- rozprávka na PC- Tom a Jerry
- kvízy z prírody, pexeso
- práca v Detských kútikoch s maľovankou
- PC hry
- práca v skicári - Môj erb
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BIBLIOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
- účasť na sv. omši v nedeľu a svätej omši za účasti detí (piatok)
- nácvik detských piesní
- sviatok sv. Františka Saleského – patróna spisovateľov a tlače
- adventná a pôstna aktivita
- krížová cesta (v kostole, v prírode – napr. v Schulerohu, v kaplnke)
- modlitba krížovej cesty Nenarodených spojená s vychádzkou na sídlisko Mier
- účasť na odpustovej slávnosti v Kaplnke Ružencovej Panny Márie na sídlisku Tarča
- zoznámenie sa s Bibliou, práca so Sv. Písmom - orientovanie sa v ňom - hľadanie
podľa súradníc
- DVD biblické príbehy
- dramatizácia príbehu Povolanie Abraháma
- motivačný rozhovor o vlastnostiach
- príbehy a aktivity zamerané na odpúšťanie
- pozitívne hodnotenie seba a iných
- rozhovor o význame a podstate adventu a Vianoc
MUZIKOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
- nácvik detských piesní a ukazovačiek, doprevádzanie spevu perkusiami
- prázdninová párty
- pyžamová párty
- tanečné vystúpenie vo Vyšnom Klatove
- nácvik spoločenských tancov
- počúvanie hudby
- ALŽBETKA MÁ TALENT - spev, tanec, hip-hop, recitácia
- ČAROVNÉ OSTROHY - tanečná umelecká skupina - superfinalisti Talentmánie
- vystúpenie folklórneho súboru z Detvy a z Levoče
- účasť na vystúpení hudobnej skupiny Krížik a Simony Martausovej
- tanec: break dance, hip-hop, čača
- účasť na divadelných tvorivých dielňach – nácvik divadelnej rozprávky s deťmi
z divadelného súboru Chave kamoro
- hra rozprávok: Snehulienka, Červená čiapočka (bábková rozprávka)
LITERÁRNY KÚTIK
- návšteva spišskej knižnice (spojená s exkurziou a Pinocchiádou - výstava prác detí
MŠ a ZŠ nášho mesta o Pinocchiovi)
- kreslenie na tému rozprávky, ktorú deti počúvali
- čítanie leporela o zvieratkách, novín, časopisov
- KS ALŽBETKA má talent - recitácia
- projekt "MOJE BÝVANIE"
- cesta za poznaním a oddychom - spomienka na Taliansko v spoločnej práci pri
zhotovení nástenky
- práca s mapou- vyhľadávanie miest, ktoré deti cez prázdniny navštívili, z ktorých
pochádzajú
- vyčítanky, riekanky
- „čítanie“ obrázkových kníh (menšie deti)
- čítanie kníh (staršie deti)
- prednes básní
- práca v knižnici - štúdium vesmíru, prezeranie encyklopédií
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- ukladanie časopisov, kníh v knižnici
- vzdelávanie s písmenkami na magnete
- skladanie rozstrihaných farebných citátov, skladanie slov z papierikov
- lúštenie osemsmeroviek, bludiská
HOBBY KLUB A INÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
- lyžovačka vo Vysokých Tatrách a na Poráči - Brodku
- vychádzky do blízkeho okolia v každom ročnom období
- športové hry (loptové hry, florbal, Twister, štvorboj) v prírode a v areáli
- skatepark (korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach)
- beh- jogging - budovanie si svojej kondície
- výlet do Vysokých Tatier (Starý Smokovec)
- výlet do prírody:
- Spišské Vlachy - Za Hurou - turistika Košiarny briežok -"Matka Božia"
- turistika na Tomášovský výhľad
- do lesíka za NsP - prechádzka smerom na Smižany
- cykloturistika
- plávanie, šantenie a hry vo vode, využitie šmýkačky a toboganu
- preliezky, šmýkačky, cviky na lanovej pavučine, lanovom mostíku, lozenie po
stromoch
- hry v areáli KS - skok na jednej nohe okolo kuželiek, skákanie vo vreci v dvojiciach,
skoky, kotrmelce a saltá na maxi trampolíne
- kalčeto
- stolný tenis
- golf
- streľba lukom
- hry v piesku
- púšťanie šarkanov
ODDYCHOVÝ A HRACÍ KÚTIK
- spoločenské hry
- voľný program podľa záujmu detí
- III. Reprezentačný ples ALŽBEŤÁKOV
- sledovanie televízie, DVD filmov
- vedomostné kvízy
- montážne hry, stavebnica, pexeso, puzzle, hra s detskou kuchynkou, hra s autom a
drevenými koľajnicami
- Spišský salaš - Majster Piroh 2011
- zábavné hry: ČRIEVIČKY PRE PRINCEZNÚ, Remeselníci / Uhádni na čo myslím
- spoločenské hry: KRESLENIE MYŠKY- hra „s kockou“, Domino, Dostihy a sazky,
Biliard, Kolky, Pexeso, Karty
- úlohové hry: „Na rodinu“; „V reštaurácii“ , hry s bábikami
- hry a manipulácia s drevenými a plastovými kockami: stavanie komínov, veží,
hradov
- hry s legom
- montáž áut, domov, lietadiel
- skladanie puzzle
- hry s penovými puzzle (skladanie trojrozmerných kociek)
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DIVADLÁ, KINÁ
- filmová rozprávka – Guliverove cesty (Kino Mier)
- divadelné predstavenie – Baltazár Banán (Spišské divadlo)

MOTIVAČNÉ AKTIVITY
Realizáciou projektu z oblasti prevencie kriminality ŽIVOT JE VŠETKO, ČO
MÁME pedagógovia, vychovávatelia a odborní pracovníci učili deti a mladých ľudí z nášho
mesta a okolia životným pravdám. Pomáhali im objavovať talenty, ktoré majú vo svojom
vnútri, učili ich ako sa z nich tešiť a prinášať nimi radosť aj do svojho okolia. Snažili ich viesť
k presvedčeniu, že prostredníctvom odhalených talentov môže byť život krajší a radostnejší.
Realizovanými aktivitami chceli pedagógovia napĺňať vnútro dieťaťa a mladého človeka
takým hodnotovým a konatívnym systémom, ktorý ponúkal protihodnotu sociálne
patologickým javom.
Aktivity dotovaného projektu:
- výchovno-rekreačný tábor v Liptovskej Sielnici
- náučno-výchovné vychádzky, cykloturistika
- prednáška, rozhovor a modelová situácia za účasti policajta PZ
- beseda s učiteľom hudby z ĽUŠ v Smižanoch a praktická ukážka aj nácvik tanca
- prednáška a ukážka medika o poskytovaní prvej pomoci
- stretnutie s Katrinou J. Zeno a prednáška na tému: Identita ženy, dcéry, nevesty
matky
- prednáška a beseda s členmi Kruciáty
- kultúrne podujatia
- noc rozprávok
- spolupráca so Zariadením pre seniorov Katarína
- rozširovanie geografického a kultúrneho obzoru
- nahliadnutie do zákulisia divadla - beseda s riaditeľom Spišského divadla
- účasť na divadelnom predstavení
- rozprávkový večer
- predĺžený víkendový pobyt v Štúrove
- víkendový pobyt v Snine
- záverečný worshop
Koniec školského roka 2010/2011 sa niesol v znamení príprav do poznávacieho
letného tábora v LIDO DI CAVALLINO v Taliansku. Je to malé letovisko ponorené v zeleni
a nachádza sa neďaleko od impozantného a romantického mesta - Benátok. Tam prežilo
prostredníctvom cestovnej kancelárie Ezotour z Prešova dvanásť detí z Krízového strediska
10 dní naplnených nezabudnuteľnými zážitkami. Obohatili sa novými poznatkami z inej
krajiny a mohli sa stretnúť s ľuďmi takmer z celej Európy.
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B. MATERSKÁ ŠKOLA
Materská škola ponúka výchovnú pedagogiku s prvkami Montessori, ktorá vychádza
z myšlienky: „Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“ (M. Montessori).
Predmetom činnosti materskej školy je predprimárna výchova a vzdelávanie.
Materská škola vo svojej pedagogickej koncepcii vychádza z koncepcie pedagogiky
Marie Montessori. Dr. Mária Montessori, ktorá ako prvá žena dostala lekársky diplom.
Venovala sa práci s mentálne zaostalými deťmi, ktoré po krátkom čase dosiahli úroveň
svojich zdravých vrstovníkov. Rozhodla sa ponúknuť týmto deťom praktické aktivity
z každodenného života, ktoré deti inštinktívne priťahovali a cvičenia so špeciálnym
didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov. Montessori
zistila, že pokiaľ má dieťa v dostatočne stimulujúcom prostredí možnosť slobodného výberu
činnosti, ktorej sa môže venovať tak dlho, ako potrebuje, dieťa stabilizuje svoju pozornosť a
dosahuje stav hlbokého sústredenia pri práci so zvoleným materiálom. Dochádza k urýchleniu
vnútorného vývinu, organizácii psychického života, čo sa prejaví psychickou rovnováhou,
pracovnou disciplínou, zmenou správania a osobných rysov.
Prostredie
Pripravené prostredie v Montessori triede je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá
mentálnej úrovni dieťaťa. Všetko zariadenie je rozmermi prispôsobené deťom. Miestnosti,
v ktorých sa deti pohybujú sú esteticky zladené, výzdoba je jednoduchá a funkčná, aby
zbytočne neodpútavala pozornosť dieťaťa.
Metódy
Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu
rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Je umiestnený
v otvorených policiach, kedykoľvek prístupný dieťaťu. Každá vec má svoje miesto. Ak dieťa
ukončí prácu s materiálom, je vedené k tomu, aby ho vrátilo na pôvodné miesto.
V Montessori škôlke dieťa môže získať základy z matematiky, jazyka, botaniky, zoológie,
zemepisu, ktoré sú náplňou učebných osnov základných škôl.
Úloha pedagóga
Učiteľ v Montessori škôlke je dynamickým spojivom“ medzi pripraveným prostredím
a dieťaťom. Starostlivo pripravuje prostredie. Pracuje s jednotlivcami alebo so skupinami. Do
koncentrovanej činnosti dieťaťa nezasahuje, neopravuje chyby. Ak dieťa nepracovalo
správne, učiteľ mu môže materiál ešte raz predviesť. Pomáha dieťaťu, aby sa rozvíjalo
svojimi vlastnými silami.
Aj napriek tomu, že pedagógovia vo svojej činnosti uplatňujú prvky Montessori,
postupujú podľa Štátneho a následne Školského vzdelávacie programu.
„Čo všetko sme v roku 2011 zvládli ?“
ZHODNOTENIE PLÁNU AKTIVÍT MŠ ZA ROK 2011
Január:
 „Koleso šťastia“
 Zimná nálada
Február:
 Návšteva Galérie Umelcov Spiša
 Deň masiek
 Fašiangový karneval
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Marec:
 Mesiac knihy – moja obľúbená kniha
 Medzinárodný deň knižníc
 Jarná vychádzka do prírody
 Soľná jaskyňa
 Exkurzia do Hvezdárne – „Deň Zeme“
Apríl:
 Deň
 Návšteva hospodárskeho dvora
 Jazdime opatrne
Máj:
 Mesiac Panny Márie
 Vychádzka ku kaplnke Ružencovej Panny Márie spojená s vychádzkou do parku na
Tarči
 Divadelné predstavenie ZUŠ pri príležitosti osláv Dňa matiek
 Deň matiek
 Prehliadka Hasičského a Záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi
 Deň mlieka
Jún:










Bábkové divadlo „Zlatovláska v kaštieli
Branná vychádzka spojená s environmentálnymi hrami v Madaras parku
Deň detí
Deň otcov
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi
Mesto plné detí
Rozlúčková slávnosť predškolákov
Návšteva Základnej školy Levočskej
Slávnostné ukončenie školského roka

September :
 Deň vďačnosti – spoznávame svojich kamarátov
 Svetový deň chôdze – vychádzka do okolia materskej školy
 Návšteva dopravného ihriska v Spišskej Novej Vsi
 Medzinárodný deň mlieka – zhotovenie a ochutnávka mliečnych pomazánok
 Oslava jesennej rovnodennosti – vychádzka do lesa (vrch Blaumont) spojená so
zberom listov, plodov, prírodnín, šantenie v lístí
 Šarkaniáda v prírode
Október :
 Mesiac Panny Márie – modlitba 1. desiatka sv. ruženca pri jaskynke Lurdskej Panny
Márie v areáli materskej školy; Účasť na sv. omši v kaplnke Nepoškvrneného počatia
Panny Márie
 Deň výživy – príprava ovocnej misy
 Stredoeurópsky deň stromov – spoznávanie ihličnatých a listnatých stromov a kríkov,
práca v prírodnom prostredí s prírodninami
 Svetový deň zvierat - Exkurzia do Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi s prehliadkou
regionálnych zvierat
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 Medzinárodný deň boja proti chudobe – Návšteva Spišskej katolíckej charty ADOS
CHARITAS spojená odovzdaním dobrovoľnej zbierky pre chudobné deti
 Kultúrne vystúpenie v Domove dôchodcov Katarínka pri príležitosti sviatku
Medzinárodného dňa seniorov
 Exkurzia v Špeciálnej základnej a praktickej škole sv. Maximiliána Kolbeho pri
príležitosti Dňa otvorených dverí
November :
 Návšteva cintorína spojená so zapálením sviec a modlitbou za zosnulých
 Beseda s policajtom na tému : „Dodržiavanie zásad cestnej premávky a možné príčiny
ohrozenia zdravia
 Svetový deň behu – športové aktivity a ihrisku materskej školy
 Turistická vychádzka k futbalovému štadiónu v Spišskej Novej Vsi, pozorovanie
tréningu futbalistov
 Exkurzia do Špeciálnej základnej a praktickej školy sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich
 Tvorivá dielňa – príprava svietnikov z tekvíc a prírodnín
 Výstava výrobkov, prác detí na tému : „Ovocie, zelenina“
December :
 Mikulášske vystúpenie detí : „Privítajme Mikuláša“
 Pohybové hry na snehu v areáli materskej školy
 „Pečieme vianočné medovníčky“ – príprava vianočného pečiva na sviatky Vianoc
 Výroba vianočných darčekov pre svojich blízkych
 Návšteva Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – Interaktívna hračka
 Vianočná besiedka spracovaná v divadelnom predstavení našich deti : „Narodil sa nám
Spasiteľ“
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C. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS RASLAVICE
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Raslaviciach začal svoju činnosť
1.12. 2008. K 30.9.2011 je v starostlivosti zaradených 14 dôchodkýň, ktoré tu prežívajú roky
staroby po odchode z aktívnej činnosti.
Počas uplynulého obdobia sa v Dome sv. Jozefa realizovala činnosť na všetkých
úrovniach – stravovacia jednotka, zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť, sociálna práca,
záujmová a kultúrna činnosť.
Najväčšiu časť starostlivosti v ZpS a v DSS zaberala opatrovateľská starostlivosť, odvoz
a sprevádzanie klientov na ošetrenie a pravidelné lekárske prehliadky do zdravotníckych zariadení
v Bardejove a v Prešove.
Klientky mali možnosť aj kultúrneho vyžitia. Počas veľkonočných prázdnin mali
možnosť zúčastniť sa kultúrneho programu, ktoré pripravili deti z Krízového strediska Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa tiež jednodňového výletu na Pieniny spojeného so
splavovaním sa po rieke Dunajec. Dve klientky sa zúčastnili púte do Lúrd. Spolu so všetkými
zamestnancami a klientmi oslávili životné jubileá niektoré z dôchodkýň.
Klientky sa vo voľnom čase venujú ručným prácam – háčkovaniu a vyšívaniu. Ich
drobné výrobky slúžia ako darčeky pre sponzorov, ale i na reprezentáciu zariadenia.
Pravidelne mesačne sa konajú jednodňové duchovné obnovy spojené s prednáškou, ďalej
duchovné sprevádzanie a klientky majú možnosť denne sa zúčastniť na svätej omši.
Veríme, že všetky poskytnuté služby a zrealizované aktivity poslúžili k pokojnému
a plnohodnotnému prežívaniu života klientok.
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III. RIZIKÁ A PRÍLEŽITOSTI
Riziká
 Nedostatok finančných prostriedkov
 Demografický vývoj spoločnosti
 Konkurencia
 Nárast cien a prevádzkových réžií
 Migrácia mladých ľudí do zahraničia, resp. do ekonomicky vyspelejších regiónov Slovenska
 Zaostávajúci región východu Slovenska
 Profesionalita personálu
Príležitosti
 Zlé sociálne zázemie veľkého počtu klientov (zvýšený záujem)
 Priaznivá sociálna politika štátu
 Zvyšovanie záujmu o problematiku
 Dostatočný záujem o poskytované služby zo strany sponzorov a donorov
 Široká ponuka na zvyšovanie odbornosti pracovníkov
 Záujem obcí, miest, zamestnávateľov a zástupcov komunít o svojich klientov
 Možnosti využívať fondy z EÚ na skvalitnenie činnosti jednotlivých zložiek n.o.
 Rozšírenie ponuky služieb

IV. OSTATNÉ
ÚČASŤ NA SEMINÁROCH, ŠKOLENIACH


Projekt "Vzdelávanie a sieťovanie - cesta k napĺňaniu vízií Pastoračného plánu Katolíckej
cirkvi na Slovensku" konkrétne účasťou na MODULE č. 4 SOCIÁLNE ZRUČNOSTI
A ZÁKLADY SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
 Výklad zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v Prešove
 Výklad Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008
 Odborný seminár SUPERVÍZIA V ORGANIZÁCII v Bratislave
 Seminár so psychológom a profesorom PhDr. Schwarzom z Trnavskej univerzity
 Konferencia SOCIOFÓRA v Poprade
 Účasť na konferencii BUDÚCNOSŤ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v Bratislave
 Účasť na konferencii ĽUDIA BEZ DOMOVA v Žakovciach
 KURZ MONTESSORI – 4. stupeň Rozvíjanie matematického myslenia – Aritmetika I.
6. stupeň rozvoj slovnej zásoby
Geografia, Zoológia, Botanika
Okrem toho dve pracovníčky si dopĺňajú vzdelanie štúdiom 2. stupňa sociálnej práce na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Výchovná pracovníčka si taktiež dopĺňa vzdelanie
štúdiom 2. stupňa špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
V priebehu roku 2011 nenastali žiadne zmeny v orgánoch správnej a dozornej rady.

14

