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Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslaním detského domova ako zariadenia na výkon opatrení SPOD a SK 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 zariadenia.
Vízia: Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenia
pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.
Stratégia: Naším zámerom je rozvíjať vlastných zamestnancov, zapájať rodiny, prizývať
k spolupráci odbornú verejnosť, vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho
rozvoj a samostatnosť
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zmena detských domovov na zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej úrovni –
Centrá pre rodinu a dieťa napĺňaním zásad DEI
Transformácia detských domovov na zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej
úrovni
Sanáciou rodinného prostredia, sprevádzanie rodiny, poradenstvo rodine
Rozvoj vlastných zamestnancov
Zapájanie rodiny a prizývanie k spolupráci odbornú verejnosť tak, aby vytváranie
rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť
Profesionalizácia sociálnej práce
Plánovať prácu s dieťaťom a jeho rodinou na základe úloh vyplývajúcich z prípadovej
konferencie
Sprevádzanie rodiny
Poradenstvo rodine
Transformácia priestorových, ekonomických, personálnych a výchovných podmienok
Uplatňovať práva dieťaťa vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí, zachovanie
rodinného prostredia, návrat do rodinného prostredia
Dôsledne dodržiavať prioritné formy náhradnej rodinnej starostlivosti (NOS,
osvojenie, PS, PR, DeD)
Zachovávať súrodenecké väzby s prirodzeným prostredím, umiestňovanie detí do
jedného zariadenia, v prípade rozdelenia detí dodržiavať kontakt
Zásada integrácie detí, ktoré si vyžadujú osobitnú, resp. zvýšenú starostlivosť
z dôvodu zdravotného stavu, porúch správania, drogovej závislosti, týrania či
zneužívania
Každému dieťaťu vytvárať podmienky na budovanie bezpečného vzťahu a napĺňanie
jeho individuálnych potrieb a rozvoja

Pri napĺňaní strategických oblastí štatutár zariadenia na výkon opatrení SPOD a SK musí:
▪
▪
▪
▪

Rozvojom, podporou a následným hodnotením riadiť zamestnancov a procesy
v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho
individuálne potreby. Princípy: spolupráca, kvalita a otvorená komunikácia
Zapájať rodiny k spolupráci s cieľom čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v zariadení.
Princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť
Prizývať k spolupráci a spolupracovať so zainteresovanými subjektmi.
Princípy: prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi

▪
▪

V čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený
potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť.
Princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt osobnosti, stabilita,
empatia

Ciele – krátkodobé a dlhodobé
Skrátenie priemernej dĺžky pobytu dieťaťa v detskom domove o 20 percent
-individuálne pracujeme s dieťaťom a jeho rodinou, spolu so zainteresovanými subjektmi sa
stretávame na prípadových konferenciách,
-udržiavame a podporujeme pravidelné kontakty dieťaťa s rodinou, s cieľom udržania
a rozvoja vzťahu, vyhľadávame širšiu rodinu a súrodencov mimo DeD
-spolu s dieťaťom priebežne spracovávame životnú históriu dieťaťa a jeho rodiny, dieťaťu
vedieme Knihu života, genogram, ekomapu, fotodokumentáciu, video
Integrácia detí do komunity širšieho prostredia
-vyplnenie voľného času detí – deti navštevujú záujmové krúžky, športové kluby, skauting,
využívame športoviská v meste ako klzisko, plaváreň, ihriská, fitnes centrá
-v areáli DeD na Kalvárskej ulici prebieha úprava športového ihriska, ktoré bude prístupné
deťom z DeD ako i deťom zo širšieho okolia(integrácia a inklúzia detí)
Rozvoj rodičovských zručností rodičov a detí v detskom domove
-vytvorenie priestorových podmienok pre ambulantnú formu práce s rodinou, kde budeme
poskytovať sociálne a psychologické poradenstvo pre rodinu, učenie rodičovským
zručnostiam, starostlivosti o deti a domácnosť,
-vytvorenie podmienok pre pobytovú formu práce s rodinou, kde budeme poskytovať sociálne
a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, taktiež učenie rodičovským zručnostiam,
starostlivosti o deti a domácnosť,
Odborná a kvalitná výchovná činnosť s deťmi
-zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Ded – celoživotné vzdelávanie(kontinuálne
vzdelávanie), pravidelné supervízie, interné vzdelávanie, prednášky s odborníkmi, zakúpenie
odbornej literatúry, metodické stretnutia,
-vytváranie priestoru pre psychohygienu zamestnancov, podpora tímevej spolupráce
zamestnancov- spoločné stretnutia, pobyt na podporu stmeľovania zamestnancov
samostatných skupín a členov odborného tímu
Bezpečná integrácia mladých dospelých do spoločnosti
-skvalitnenie procesu osamostatňovania sa mladých dospelých- podpora mladých dospelých
pri ich osamostatňovaní sa, príprava na budúce povolanie, príprava k zodpovednému
rodičovstvu a partnerským vzťahom, narábanie s finančnými prostriedkami
Starostlivosť o deti realizovať výlučne v samostatných skupinách v samostatných domoch, ak
nie je možné poskytovať starostlivosť v profesionálnych rodinách
-výstavba rodinného domu pre jednu samostatnú skupinu, kúpa bytu pre mladých dospelých,
rekonštrukcia účelového objektu DeD pre administratívu a pobytovú formu práce s rodinou,
opustenie kmeňovej budovy na Kalvárskej ulici.

Koncepčná činnosť
organizačná štruktúra DeD

Priestorové usporiadanie: v kmeňovej budove na Kalvárskej ulici sa nachádzajú dve
skupiny. Jedna samostatná skupina a skupina pre mladých dospelých. Okrem kmeňovej
budovy máme 4 rodinné domy.
Počet skupín a zloženie :
1.samostatná skupina, adresa Pod Paračkou 30, Likavka, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
2.samostatná skupina, adresa Kalvárska 35, Ružomberok, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
Priestor pre mladých dospelých, adresa Kalvárska 35, Ružomberok, počet zamestnancov 1
sociálny pracovník
3.samostatná skupina, adresa Houdeka 15, Ružomberok, zloženie skupiny: 3 vychovávatelia,
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
4.samostatná skupina, adresa Sladkého 21, zloženie skupiny: 2 vychovávatelia, 1 pomocný
vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
5.samostatná skupina, adresa Sladkého 19/A, Ružomberok, zloženie skupiny: 3
vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou, 2 pomocní vychovávatelia
Okrem detí umiestnených v detskom domove máme 6 profesionálnych rodín, v ktorých je 14
detí.
Programy, ktoré má DeD vypracované:
Program vybraných cvičení hrubej motoriky podporujúci rozvoj jemnej motoriky u detí
v DeD.
Počas roka sme spolupracovali s Komunitným centrom Úsmev ako dar, ktorý pre deti
realizuje program na učenie cudzích jazykov, program na rozvoj slovnej zásoby u detí,
výučba hry na hudobných nástrojom
Pre mladých dospelých: V DeD pre mladých dospelých pripravujeme programy a stretnutia
zamerané na podporu pri ich osamostatňovaní sa. Stretnutia mladých dospelých sme zamerali
na témy : Oboznámenie sa so zákonom 305/2005 - ako dlho môžu mladí dospelí zotrvať
v DeD po skončení ústavnej starostlivosti, podmienky zotrvania mladého dospelého v DeD,
plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého, možnosti ako a kedy požiadať
o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, ako správne využiť tento príspevok,
dodržiavanie interného poriadku, finančné hospodárenie - príjem a výdaj financií,
starostlivosť o peniaze, narábanie s finančnými prostriedkami, bežné účty, úroky, úvery,
stavebné sporenie, podnikanie. Ďalšie stretnutia boli zamerané na témy - Kariérne
poradenstvo (svet práce, kľúčové kompetencie, ako hľadať prácu, tréning), Sexualita
a príprava na rodičovstvo (hodnota svojho tela, promiskuita, antikoncepcia, otehotnenie,
tehotenstvo, prenatálna starostlivosť, dôležitosť otcovstva pre život dieťaťa, manželstvo).
Spolupracujeme s občianskym združením Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov, ktorý
má program zameraný na sebahodnotenie a sebaobraz dospievajúceho. Zároveň v našom DeD
organizujú 4- dňové školenie, tréning, formou zážitkových programov simulujúce reálne
situácie v bežnom živote.

Koordinačná a riadiaca činnosť
Víziou nášho zariadenia je zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských
domovov na zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej úrovni. Dieťaťu poskytneme
dočasné prostredie v krízovej situácii jeho biologickej rodiny. Súbežne budeme poskytovať
odbornú pomoc aj rodine dieťaťa s cieľom skorého návratu dieťaťa späť do rodiny, formou
prípadových konferencií. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kde sme svoju pozornosť
venovali najmä napĺňaniu individuálnych potrieb dieťaťa, sa do budúcnosti chceme viac
zameriavať na komplexnú starostlivosť o rodinu.
Efektívne napĺňať tieto ciele sa odbornému tímu podarí po získaní vedomostí z oblasti
zabezpečenia, vedenia prípadových konferencií a práce s rodinou.
Rozvoj zamestnancov zabezpečujeme prostredníctvom:
• kontinuálneho vzdelávania, supervízií, tréningov, vzdelávania PRIDE, metodickými
usmerneniami, príručkami pre pracovníkov DeD
• vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov
• vzdelávanie psychológa pre prácu s rodinou
• vzdelávanie pre prípadovú konferenciu
• vzdelávanie pre ambulantnú a pobytovú formu práce s rodinou
Počet zamestnancov:
48
• počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania:
14
• počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania:
• počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu supervízie:

14
41

Výška finančných prostriedkov na supervíziu:
2 294,37 €
Počet hodín
- profesionálni rodičia
8 hodín skupinovej supervízie
- vychovávatelia
4 hodiny skupinovej supervízie
- 1 sociálna pracovníčka
10 hodín individuálnej supervízie pre
sociálneho pracovníka DeD s praxou 0-3 r.
- sociálni pracovníci
3 hodiny individuálnej supervízie
1 odborný zamestnanec – psychologička
10 hodín individuálnej supervízie pre
odborného zamestnanca DeD s praxou 0-3 r.
1 odborný zamestnanec – soc. pracovník
3 hodiny individuálnej supervízie pre
zamestnanca DeD s praxou 0-3 r
Výška finančných prostriedkov na vzdelávanie:
4 103,20 €
Na vzdelávanie zamestnancov boli realizované školenia, konferencie, porady, semináre.

Účasť na konferenciách, seminároch, metodických stretnutiach a na work shopoch,
ktorých sa zúčastnili vychovávatelia, sociálni pracovníci, psychológovia, samostatní
ekonomickí pracovníci v r. 2016
▪
▪
▪
▪

Seminár – Dieťa medzi rodinou a inštitúciami
Metodické stretnutie profesionálnych rodičov a koordinátorov CPPR
Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov
Šport vo výchove, príprava detí na športové hry DeD

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Základné školenie k získaniu vybraných manažérskych zručností
Tréning manažmentu
Odborný seminár – Práca s genogramom a ekomapou
Konferencia Psychické a behaviorálne poruchy detí spojené so sexuálnym vývinom
Odborný seminár – Rozhovor o rodine a s rodinou
Odborný seminár – Individuálna práca s dieťaťom v DeD
Prvé vzdelávacie stretnutie pomocných vychovávateľov DeD
Odborný seminár – Výchova dieťaťa s poruchou správania
Konferencia – Spolupráca v prospech dieťaťa
Konferencia – Mosty k rodine
Vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z DeD
Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov a psychológov DeD
Porada riaditeľov a vychovávateľov DeD
Celoslovenské vzdelávacie stretnutie vychovávateľov DeD
Pracovné stretnutie riaditeľov a vychovávateľov DeD – Štandardy práce s dieťaťom
v DeD a Postupy DeD pri odhalení násilia páchaného na deťoch
Konferencia odborných zamestnancov DeD
Odborný seminár – Korene
Odborné vzdelávanie Pride pre vychovávateľov DeD
Verejné obstarávanie
Elektronické trhovisko

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
-V spolupráci s ÚPSVaR
Ružomberok sa zúčastňujeme koordinačných stretnutí
k problematike násilia na deťoch, ktoré organizuje Národné koordinačné centrum Bratislava
v spolupráci s Ústredím PSVaR Bratislava.
-Sme členmi tímu pracovnej skupiny pre mesto Ružomberok na vypracovanie komunitného
plánu mesta.
-Detský domov Ružomberok má zriadenú internetovú stránku, kde sa široká verejnosť môže
dozvedieť o živote detí, aktivitách, organizácii a práci v detskom domove.
-Detský domov Ružomberok je
spoločnosťou MEDIATEL spol.s.r.o., Bratislava
prezentovaný v Zlatých stránkach, na základe Zmluvy o uverejnení inzercie. Poplatok za
uverejnenie inzercie za rok 2016 bol vo výške 150,00 €.
-Naše deti sa pravidelne zapájajú do rôznych športových a kultúrnych činnosti. Pravidelne sa
zúčastňujú športových hier detí z detských domovov aj na medzinárodnej úrovni.
-Deti sa zapájajú aj do projektov v oblasti vzdelávania, a to v rámci nadácie Volfswagen,
výtvarných projektov, Darujme deťom Vianoce Kaufland.
-Každým rokom pre deti organizujeme Deň detí, program v rámci dňa sv. Mikuláša či
karneval. Na tieto akcie sú prizvaní aj rodičia detí.
-Počas letných a zimných prázdnin zabezpečujeme pre deti rôzne rekreačné pobyty.
Už 4. rok spolupracujeme s detským domovom z Poľska – Dobrowa Gornicza, kde
každoročne organizujeme výmenné pobyty.
-Náš detský domov sa pravidelne zúčastňuje aj na benefičnej akcii pod názvom Najmilší
koncert roka Úsmev ako dar. Deti sa aktívne zapájajú do divadelných predstavení, ktorými
reprezentujú detský domov na rôznych podujatiach.
-V rámci integrácie sa naše deti zapájajú do lampiónového sprievodu, ktorého cieľom je
pomoc sociálne slabším deťom z rodín.
-V spolupráci s komunitným centrom Úsmev ako dar sa naše deti zúčastňujú rôznych
podujatí. Na každú akciu máme spätnú väzbu od KC.

-Deti navštevujú záujmové krúžky skauting, zapájajú sa do športových aktivít klzisko,
plaváreň, mestské ihriská; Aquapark Dolný Kubín, kúpele Lúčky, Tatralandia.
-V rámci dobrých susedských vzťahov deti udržiavajú poriadok vo svojom okolí, upratujú
detské ihrisko, ktoré je majetkom mesta Ružomberok, pomáhajú pri čistení chodníkov.
-Spolupracujeme s agentúrou Forza Miss Slovensko, ktorá sa s nami podieľa na spoločných
aktivitách. Každoročne sa stretávame pri príležitosti Dňa detí, spolu aj s dievčenskou country
skupinou Daily.
-Pravidelne sa zúčastňujeme Vianočného koncertu spoločnosti Mondi SCP, ktorého súčasťou
je aj odovzdanie finančného daru, šeku pre detské domovy a centrá.
Analýza odchodu detí z Ded r. 2016
Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácie:
Návrat do pôvodnej rodiny: 1 dieťa
NRS: 0
NOS, PS: 1 dieťa
Dospelosti – do biologickej rodiny: 1 mladá dospelá
k priateľovi: 1 mladá dospelá
1 maloletý na základe rozhodnutia súdu premiestnený do iného zariadenia
Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
Materskú školu navštevuje 5 detí, základnú, špeciálnu základnú školu, stredné školy
a odborné učilištia navštevuje 46 detí. Jedno dieťa navštevuje súkromnú materskú škôlku
Montessori, kde poplatok za MŠ sponzorsky platia rodičia detí navštevujúcich MŠ.
Výška finančných prostriedkov na školy v roku 2016 bola 9 673,15 €, z toho:
• stravné
8 414,73 €
• ubytovanie v internáte
541,50 €
Záujmová činnosť: detí
- výlety, exkurzie, vstupy do kina, divadla, plaváreň, lyžiarsky výcvik, záujmová činnosťkrúžky, fitnes centrum. Výška finančných prostriedkov na záujmovú činnosť 716,92 €
Počet detí navštevujúcich rodinu: 36 detí
Výška FP na stravné v rodine

9 198,41 €

Rozpočet organizácie
Detskému domovu Ružomberok bol na rok 2016 schválený rozpočet vo výške
772 619,- €, po úpravách v priebehu roka predstavuje k 31.12.2016 sumu 950 188,- €.
V zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z., § 23,
písmeno a, e, h, bol rozpočet navýšený o sumu 12 457,89 €.
Rozpočet bol k 31.12.2016 vyčerpaný spolu vo výške 962 640,17 €, z toho:
- prostriedky štátneho rozpočtu
950 182,28 €
- mimorozpočtové prostriedky
12 457,89 €
V roku 2016 Detský domov Ružomberok prijal sponzorské dary vo výške 12 693,34 €.
Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2016 predstavuje sumu 167 652,09 €, z toho :

- pohľadávky predpísané za aktuálne účtovné obdobie
- predpis úhrad
- preplatok elektriny za rok 2016
- pohľadávky predpísané v minulých účtovných obdobiach

27 232,48 €
44,29 €
140 348,32 €

Počet rodičov, ktorých evidujeme v zozname dlžníkov je 67.

Aktivity DeD
Počas roka 2016 sa deti nášho DeD zúčastnili nasledovných rekreácií:
Výmenný pobyt s DeD Dobrowa Górnica, Poľsko, 4. ročník
Miesto realizácie: Detský domov Dobrowa Górnica
Termín: 04.07.2016-10.07.2016
Počet detí: 10 + 3 vychovávatelia ako pedagogický dozor
Hradený zo zdrojov: sponzorsky EK 637007

657,00 €

EK 633006

572,52 €

EK 634005

9,00 €

Dopravu hradí DeD Dobrowa Górnica, Poľsko
Tábor o. z. Očkolandia
Názov tábora: Kung Fu Panda
Miesto realizácie: Očkolandia, Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
Termín: 16.07.2016-30.07.2016
Počet detí: cca 13 detí
Hradený zo zdrojov: bežné výdavky EK 637006

2 521,60 €

Výmenný pobyt s DeD Svidník
Termín: 08.08.2016-14.08.2016
Miesto realizácie: Detský domov Svidník
Počet detí: 10 + 2 vychovávatelia ako pedagogický dozor
Hradený zo zdrojov: bežné výdavky EK 637007
sponzorsky

53,07 €
32,50 €

EK 633006

Letný tábor Leptokária, Grécko, cestovná kancelária GEMKO TEKO
Termín: 25.08.2016-06.09.2016
Počet detí: 13 + 5 vychovávateľov ako pedagogický dozor
Hradený zo zdrojov: sponzorsky EK 637006

3 220,00 €

bežné výdavky EK 637006

810,00 €

EK 637015

139,32 €

Tábor pre deti a profesionálnych rodičov
Miesto realizácie: Penzión Ranč, Černová
Termín: 13.07.- 15.07.2016
Počet detí: 14 + 6 profesionálnych rodičov
Hradený zo zdrojov: sponzorsky EK 633006

659,84 €

EK 633007

602,98 €

bežné výdavky EK 637007

171,50 €

Zimný tábor o. z. Očkolandia
Názov tábora: Mimoňské Vianoce
Miesto realizácie: Očkolandia, Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
Termín: 22.12.2016 - 30.12.2016
Počet detí: 21
Hradený zo zdrojov: bežné výdavky EK 637006

2 361,60 €

Výška finančných prostriedkov na letné tábory a zimný tábor:
- z prostriedkov štátneho rozpočtu

9 693,20 €
5 473,20 €

- z mimorozpočtových prostriedkov

4 220,00 €

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD uhradené z mimorozpočtových prostriedkov
vo výške 2 375,39 €, z toho:
občerstvenie a materiál vrámci akcie „Karneval“
76,76
nákup potravín na prípravu koláča

5,65

vstupenky do fitness centra

21,00

dar pre Barboru Zuzaniakovú

100,00

výdavky spojené s prípravou dňa detí

403,04

dar pre Nikolu Balogovú

100,00

výdavky spojené s pobytom profes. rodičov a detí DeD zverených do ich
starostlivosti
vstupy do Aqua Dolný Kubín
zakúpené suroviny na grilovačku

1 262,82
58,30
12,82

mimoriadne vreckové pre deti v letnom tábore v Grécku

100,00

obložené chlebíčky pre deti DeD Ružomberok

5,00

mimoriadne vreckové – príspevok na stužkovú pre Stanku Ceckovú
mimoriadne vreckové – príspevok na stužkovú pre M.a B. Karnajové
výdavky na motiváciu dieťaťa umiestnenom v diagnostickom centre

20,00
200,00
200,00
10,00

Občianske združenie: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov –
Nezábudka uhradilo DeD finančné prostriedky vo výške 6 548 €
Oprava ihriska v areáli DeD
Úhrada atrakcií / výletov počas pobytu detí v Grécku
vstupy do fitnescentra
vstupy do Aqua-vital parku Lúčky

5 800 €
200 €
48 €
500 €

Ciele na ďalší rok
Aj v roku 2017 budeme v zmysle Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-zapájať rodiny detí k spolupráci, organizovať prípadové konferencie, s cieľom čo
najkratšieho času pobytu dieťaťa v detskom domove,
- uplatňovať práva dieťaťa vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí,
-spolupracovať so zainteresovanými subjektmi,
-v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený potrebný
rozvoj detí a ich samostatnosť,
-integrácia detí do komunity širšieho prostredia,
-úspešné zaradenie mladých dospelých po ukončení pobytu v DeD do bežného života,
-aj naďalej budeme poskytovať sociálne a psychosociálne poradenstvo pre rodinu, a blízke
osoby dieťaťa, podporovať rodinné vzťahy.

Výmenný pobyt s DeD Svidník

Deň detí

pri rekonštrukcii ihriska nám pomáhali aj študenti KU Ružomberok

V Ružomberku dňa: 30.04.2017

