Čo je Detský domov?
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia
súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.
Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo
náhradné rodinné
prostredie.

Starostlivosť v Detskom domove Štós
Detský domov Štós je zriadený ako Domov detí podľa § 51 ods. 3 písm. a) Zákona
305/2005 v znení
neskorších predpisov. V detskom domove Štós sa vykonáva ústavná starostlivosť,
predbežné
opatrenie a výchovné opatrenie:
a) v domácom prostredí zamestnanca detského domova, tzv. profesionálnych rodinách.
V súčasnosti máme vybudovanú sieť 11 profesionálnych rodín s kapacitou 22 detí.
b) v samostatných skupinách, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným
rozpočtom, zriadených v samostatnom rodinnom dome, kde starostlivosť o deti
zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova.
V súčasnosti má Detský domov Štós 4 samostatné skupiny v rodinných domoch s
kapacitou 38 detí.
Detský domov vypracúva 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 sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Súčasťou
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa
zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa.
Detský domov utvára podmienky na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi.
Dieťaťu a jeho rodičom poskytuje detský domov pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí,
na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa.
Detský domov dohodne s rodičmi dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj
názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa s ohľadom na potreby dieťaťa,
možnosti a schopnosti rodičov dieťaťa.
Ak je to vhodné a účelné, môže detský domov v súlade s individuálnym plánom rozvoja
osobnosti dieťaťa umožniť dieťaťu pobyt u rodičov.
Dieťa má právo stretávať sa s prarodičmi, so súrodencami a s fyzickými osobami, ku
ktorým má blízky vzťah.

Výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia sa
skončí:

a) zrušením ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu,
b) uplynutím obdobia predbežného opatrenia,
c) uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
d) 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 predĺžil ústavnú
starostlivosť.
Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej
starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o
poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku.
Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť
samostatne sa živiť. Detský domov udržiava s mladým dospelým s jeho súhlasom kontakt
aj po jeho odchode z detského domova a poskytuje mu potrebné poradenstvo pri
osamostatňovaní.

