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ZOZNAM  POUŢITÝCH  SKRATIEK 

 

DeD – Detský domov  

SPODaSK – Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela  

DI – deinštitucionalizácia  

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

ŤZP – Ťažko zdravotne postihnutý  

SUS-SS – Samostatne usporiadaná skupina – samostatná skupina 

SUS-ŠSS pre deti s ŤZP – Samostatne usporiadaná skupina – špecializovaná  samostatná         

                                           skupina pre deti s ŤZP 

PnR – Profesionálna náhradná rodina  

NRS – Náhradná rodinná starostlivosť 

NOS – Náhradná osobná starostlivosť 

PS – Pestúnska starostlivosť 

MŠO – Medzištátne osvojenie 

CVČ – Centrum voľného času   

FP – Finančný príspevok 

PO – Požiarna ochrana 

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

OZ – Občianske združenie  

FO – Fyzická osoba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE 

 

Centrum pre deti a rodiny Púchov 

Sídlo: Štefánikova 832, 020 01  Púchov 

IČO: 35 99 51 06 

DIČ: 20 20 95 67 95 

Riaditeľ: PhDr. Danka Zemanová 

 

 

Kontakty: 

Telefón: 042/463 28 58, 042/463 12 44 

Mobil: 0915 913 069 

E-mail: riaditel.puchov@ded.gov.sk; ded.pu@stonline.sk 

 

 

Ďalšie pracovisko: 

Rodinný dom  -  ul. Františka Hečku č. 1399, 020 01  Púchov – Horné Kočkovce 
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

Detský domov Púchov je zariadenie utvorené a usporiadané pre výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z.. Vykonáva 

opatrenia rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia 

a uložení výchovného opatrenia. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné 

prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.  

  Naším zámerom je: 

 vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť, 

 rozvíjať vlastných zamestnancov, 

  zapájať  rodiny, 

 prizývať k spolupráci odbornú verejnosť.  

  

Dlhodobé ciele 

Dlhodobé ciele vyplývajú z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí 

v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2018 – 2023 

a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktoré predstavujú 

základný koncepčný a plánovací dokument Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

v ktorom sú rozpracované strategické rozvojové zámery Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je zároveň konkrétnym plánovacím 

dokumentom na naplnenie Stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v SR v časti náhradnej starostlivosti.  

 

Vychádzajúc z cieľov Koncepcie je strategickým zámerom Detského domova Púchov: 

1. Zabezpečovanie mentoringu pre prácu s profesionálnymi náhradnými rodinami pre 

Detský domov Ilava – Klobušice.  

2. Jeden prenájom priestorov na vykonávanie ambulantných výchovných opatrení 

v Púchove. 

3. Jeden prenájom priestorov na vykonávanie ambulantných výchovných opatrení 

v Považskej Bystrici. 

 

 

 



 

Krátkodobé ciele a vyhodnotenie 

 

V rámci dosiahnutia strategických cieľov boli zadefinované krátkodobé ciele: 

1. Realizácia stretnutí - mentoringu pre prácu s profesionálnymi náhradnými rodinami 

pre Detský domov Ilava – Klobušice – stretnutia sa realizujú štvrťročne. 

2. Realizácia výberového konania na pracovnú pozíciu sociálny pracovník a psychológ 

v rámci Národného projektu „Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti 

v zariadeniach“ (ďalej len „NP DEI III“) – výberové konania boli zrealizované, avšak   

neboli obsadené všetky pracovné pozície. Dôvodom bol nedostatočný počet 

uchádzačov alebo uchádzači nespĺňali požadované vzdelanie. 

3. Vytvorenie priestorových podmienok za účelom vykonávania odborných metód práce 

s dieťaťom a jeho rodinou formou ambulantnej a terénnej práce – bol zrealizovaný 

prieskum viacerých priestorov, ktoré však nespĺňali požadované kritéria – finančné 

a dispozičné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. KONCEPČNÁ  ČINNOSŤ 

 

Organizačná štruktúra 

 

 Detský domov Púchov prešiel v roku 2018 viacerými organizačnými zmenami 

schválenými Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.  

 

Schéma organizačnej štruktúry Detského domova Púchov platná k 31.12.2018: 

 

Schválená kapacita a štruktúra samostatne usporiadaných skupín  

 

Kapacita – v počte 37 miest 

Štruktúra: 

 počet samostatne usporiadaných skupín – samostatných skupín / detí: 1/9 

 počet samostatne usporiadaných skupín – špecializovaných samostatných skupín pre 

deti s duševnými poruchami / detí:  1/8 

 počet samostatne usporiadaných skupín – špecializovaných samostatných skupín pre 

deti s ŤZP / detí: 1/8 

 počet profesionálnych náhradných rodičov / detí: 6/12  



 

Priestorové podmienky 

 

Detský domov Púchov realizuje svoju činnosť vo viacerých budovách: 

 v kmeňovej budove,  

 v rodinnom dome,  

 v mieste bydliska profesionálnych náhradných rodičov.  

 

Opis vnútorných a vonkajších priestorov kmeňovej budovy: 

Prízemie: 

Na prízemí vpravo je vybudovaný ubytovací priestor pre 1 špecializovanú samostatnú 

skupinu detí s duševnými poruchami. Nachádza sa tu chodba na prezúvanie, 2 veľké denné 

miestnosti a 5 detských izbičiek/spálni. Dve spálne sú dvojposteľové a tri jednoposteľové. 

V zadnej časti sa nachádza kúpeľňa, v ktorej je vaňa, 2 umývadlá a 2 WC.  Druhá kúpeľňa sa 

nachádza v prednej časti vstupnej chodby – má sprchovací kút, 2 umývadlá a 2 WC. 

Z prednej chodby sa ešte vchádza do 2 malých miestností, z ktorých jedna slúži ako 

miestnosť pre službukonajúci personál a na úschovu liekov a odkladanie zdravotníckych 

pomôcok. Druhá miestnosť slúži ako izolačná miestnosť v prípade potreby. Tieto miestnosti 

sú uzamykateľné. 

Na prízemí vľavo sa nachádza kancelária sociálnych pracovníkov, ekonomického 

úseku, hospodára, riaditeľa, jedáleň, kuchyňa, sklad potravín a WC.   

 

Prvé poschodie: 

Na prvé poschodie sa vchádza z prízemia kameninovým schodiskom, ktoré je 

opatrené zábradlím s protišmykovým zabezpečením.  

Na prvom poschodí vľavo je vybudovaný ubytovací priestor pre 1 špecializovanú 

samostatnú skupinu detí ťažko zdravotne postihnuté. Nachádzajú sa tu 4 miestnosti, do 

ktorých sa vchádza z priestrannej dennej miestnosti, ktorá slúži na trávenie voľného času 

a štúdium a ďalšie 3 miestnosti slúžia ako spálne pre deti. Na konci chodby je 

zrekonštruovaná nová bezbariérová kúpeľňa a s dvoma sprchovacími miestami, s dvoma 

umývadlami a s dvoma WC s kompletnými odkladacími priestormi na hygienické potreby. 

Službukonajúci personál má svoje priestory v samostatnej miestnosti, do ktorej sa vchádza 

z dennej miestnosti. Miestnosť slúži aj na úschovu liekov a odkladanie zdravotníckych 

pomôcok. Priestor je uzamykateľný. 



 

Oproti schodišťu sa nachádzajú tri miestnosti. Jedna slúži ako návštevná miestnosť 

pre biologických ev. náhradných rodičov, príp. žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Druhá miestnosť slúži ako kreatívny ateliér a tretia miestnosť je pripravená pre snoezelen 

terapie. 

Na poschodí vpravo sú 4 miestnosti, ktoré slúžia ako kancelárske a terapeutické 

miestnosti pre odborný personál (psychológa, špeciálneho pedagóga) + 1 malá miestnosť pre 

fyzioterapiu a samostatné WC pre personál. Okrem tohto WC je pri schodišti ešte jedna 

kúpeľňa s WC, ktoré slúži podľa potreby pre návštevy. 

 

Suterén: 

Tu sa nachádza práčovňa, sušiareň, sklady čistej a špinavej bielizne, rehabilitačná 

miestnosť, archív a kotoľňa. 

 

Vonkajšie priestory: 

Vonkajší priestor tvorí trávnatý areál, ktorý deti využívajú na pobyt vonku, a ktorý je 

opatrený detskými preliezačkami, pieskoviskom, záhradným domom a priestorom na 

uschovanie bicyklov a ostatných sezónnych náčiní, ktoré využívajú deti. Taktiež sa v areáli 

nachádza dom správcu, pri ktorom je garáž. Za domom správcu sa nachádza komunitná 

záhrada, kde deti v spolupráci s dobrovoľníkmi mesta Púchov pestujú zeleninu.     

 

Opis vnútorných a vonkajších priestorov rodinného domu: 

Prízemie: 

Na prízemie sa vychádza dreveným schodiskom. Na prízemí v pravo sa nachádza 

kuchyňa s jedálenským kútom a so skladom potravín. Vedľa kuchyne sa nachádza obývacia 

izba.  

Na prízemí vľavo sa nachádzajú dve izby/spálne. Obe spálne sú trojposteľové.  

V zadnej časti prízemia sa nachádza kúpeľňa, v ktorej je vaňa a jedno umývadlo. WC je 

oddelené a nachádza sa vedľa kúpeľne.  

 

Prvé poschodie: 

Na prvé poschodie sa vchádza z prízemia uzamykateľnými dverami, betónovým 

schodiskom, ktoré je opatrené zábradlím. Uzamykateľné dvere zabraňujú deťom vstup na 

poschodie. 



 

Na prvom poschodí vpravo sa nachádzajú dve miestnosti. Prvá slúži ako miestnosť 

pre zamestnancov. Druhá miestnosť slúži ako ďalšia detská izba/spálňa. Nachádzajú sa v nej 

tri váľandy, nočné stolíky a skrinky pre tri deti.  

V zadnej časti prvého poschodia sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom, 

umývadlom a WC, ktoré je oddelené od sprchovacieho kúta priečkou. Priestranná chodba 

slúži zároveň aj ako šatníkový priestor, nakoľko sú tu umiestnené veľké vstavané skrine.  

 

Pivničné priestory: 

V pivničných priestoroch sa nachádza garáž, sklad, ktorý slúži na odkladanie 

záhradnej techniky a kočiarov, bicyklov, sánok, kolobežiek a ostatných hračiek, s ktorými sa 

deti hrajú vonku. Vedľa garáže je umiestnená kotolňa, za ktorou je ďalšia miestnosť, ktorá 

slúži na uskladňovanie zemiakov a zeleniny. Vedľa kotolne je miestnosť pre údržbára, 

v ktorej si odkladá náradie a údržbársky materiál. Ďalšie tri miestnosti slúžia ako sklad 

čistiacich prostriedkov, sušiareň a práčovňa.   

 

Vonkajšie priestory: 

Vonkajší priestor tvorí trávnatý areál - dvor, ktorý deti využívajú na pobyt vonku. 

Taktiež si tu deti v spolupráci so zamestnancami na skupine zriadili malú záhradku, kde si 

pestujú zeleninu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ, VZDELÁVANIE A SUPERVÍZIE 

 

Rozvoj zamestnancov 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania / Plánu kontinuálneho 

vzdelávania / Plánu supervízie v roku 2018:  

 v rámci Plánu vzdelávania zamestnancov bolo zapojených 37 zamestnancov s výškou 

FP na vzdelávanie zamestnancov 1862,- EUR; 

 v rámci Plánu supervízie bolo zapojených 33 zamestnancov s výškou FP na 

supervíziu zamestnancov 1728,- EUR; 

 v rámci kontinuálneho vzdelávania v roku 2018 adaptačné vzdelávanie nezačali žiadni 

začínajúci pedagogickí zamestnanci; 

 doplňujúcu špecializáciu mali započatú 2 zamestnanci 

 doplňujúce pedagogické štúdium nemali započaté žiadni zamestnanci. 

Objem zrealizovanej supervízie v roku 2018: 

 počet hodín individuálnej supervízie: 29; 

 počet hodín skupinovej supervízie: 26; 

 zamestnanci SUS-SS, SUS - SŠS pre deti s duševnými poruchami, SUS - SŠS ŤZP 

a PnR absolvovali skupinové supervízie zamerané napríklad na rodinné tradície 

v podmienkach detského domova, náročnosť starostlivosti o deti s ŤZP, starostlivosť 

o deti so špecifickými problémami, povinnosti v rodine a ich rozdelenie, limity 

v starostlivosti a iné. Supervíziu v DeD zabezpečovala jedna externá supervízorka. 

Výška FP na vzdelávanie a supervíziu zamestnancov bola 3590,- EUR. 

 

Účasť na konferenciách, celoslovenských a regionálnych stretnutiach: 

Zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali na celoslovenských i krajských konferenciách 

pre odborných zamestnancov, zamestnancov priameho kontaktu a sociálnych pracovníkov 

ako aj ekonomických zamestnancov.  

Konferencie boli organizované pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Bratislave, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovoch SR, Spoločnosťou 

priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Diagnostickým centrom 

v Bratislave, Portálom Slovakia.  

Na regionálnej úrovni sme sa pravidelne stretávali na Koordinačných stretnutiach 

k problematike násilia na deťoch na ÚPSVaR v Považskej Bystrici. 



 

V. METODICKÁ ČINNOSŤ 

 

Vytváranie rodinných podmienok pre  rozvoj a samostatnosť dieťaťa 

Počet detí navštevujúcich školské zariadenia k 31.12.2018: 

 Materské školy – 7 detí; 

 Základné školy – 6 detí; 

 Základná špeciálna škola – 11 detí; 

 Liečebno – výchovné sanatórium pri ZŠ Poľný Kesov – 1 dieťa; 

 Základná škola internátna – 1 dieťa; 

 Spojená škola internátna – 1 dieťa. 

Výška FP na tieto činnosti: 4 551,- EUR na pobyt a stravu.  

Záujmová činnosť detí:  

 6 detí zo SUS-SS navštevovalo 10 hodín plaveckého výcviku v MŠK Púchov; 

 1 dieťa zo SUS-ŠSS pre deti s ŤZP a 1 dieťa zo SUS-SS navštevovalo výtvarný 

krúžok raz týždenne v CVČ v Púchove; 

 3 chlapci zo SUS-SS navštevovali rybársky krúžok raz týždenne v CVČ v Púchove; 

 2 chlapci zo SUS-SS navštevovali florbalový krúžok raz týždenne v rámci školského 

klubu; 

 2 deti z PnR navštevovali rôzne krúžky v rámci školského klubu (napr. florbal, 

tanečný); 

 1 dieťa z PnR navštevovalo astronomický krúžok raz týždenne v CVČ v Púchove. 

Výška FP na tieto činnosti: 328,- EUR.   

 

Kontakty detí s biologickou rodinou: 

 V roku 2018 navštevovalo biologickú rodinu celkom 11 detí. 

 Príspevok na stravu detí, ktoré sa zdržiavali mimo DeD z dôvodu návštevy u rodiča 

alebo FO blízkej dieťaťu vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 7 

zákona č. 305/2005 Z.z. bol vyplatený v celkovej sume 4 233,-EUR. 

 Pracovné cesty - návštevy do rodiny boli uskutočňované  zamestnancami CPPR 

služobnými motorovými vozidlami.  

 

Pobyty detí v letných a zimných táboroch:  

V roku 2018 sa letných a zimných táborov zúčastnilo celkom 18 detí: 



 

 9 detí bolo v tábore OZ Bublina v Starej Turej; 

 1 dieťa s ŤZP sa zúčastnilo špecializovaného tábora pre deti s diagnózou Spina 

Bifida v Starej Ľubovni; 

 2 deti zo SUS – SS sa zúčastnili tábora Armycamp v Čukalovciach; 

 5 detí zo SUS – SS sa zúčastnili tábora Funnycamp v Ubli; 

 1 dieťa z PnR navštevovalo Denný tábor mladého astronauta v CVČ Púchov; 

 5 detí zo SUS-ŠSS ŤZP navštevovali denný školský tábor; 

 6 detí zo špecializovaných samostatných skupín (SUS-ŠSS ŤZP a SUS-ŠSS 

s duševnými poruchami) sa zúčastnilo letného tábora Minibodka v Šali; 

 6 detí  zo špecializovaných samostatných skupín (SUS-ŠSS ŤZP a SUS-ŠSS 

s duševnými poruchami) sa zúčastnilo zimného tábora Minibodka v Šali. 

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 6 165,- EUR. 

 

 

VI. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

V Detskom domove Púchov v roku 2018 bola interná kontrolná činnosť realizovaná 

v zmysle Internej smernice Kontrolná činnosť + vnútorný kontrolný systém v DeD.   

 Na kontrole sa podieľali riaditeľ, hospodár, ekonóm, sociálny pracovník, zmluvne 

odborne spôsobilá osoba na úseku činnosti PO, BOZP a hygieny práce, resp. iný zamestnanec 

poverený na základe rozhodnutia riaditeľa DeD. 

Kontroly boli zamerané najmä na oblasť: 

 dodržiavania obsahu ustanovení všetkých všeobecne záväzných a vnútorných 

predpisov a smerníc; 

 plnenia pracovných povinností; 

 efektívneho vynakladania pridelených finančných prostriedkov; 

 dodržiavania zásad BOZP a dodržiavanie hygieny na pracovisku. 

 

V Detskom domove Púchov v roku 2018 bola pravidelne vykonávaná externá kontrolná 

činnosť Krajskou prokuratúrou Trenčín.   

 

 

 



 

VII. ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ 

 

Celková kapacita: 37 detí 

Stav detí ku 31.12.2018: 35 detí 

Počet skupín a zloženie:  

 1 samostatne usporiadaná skupina - špecializovaná samostatná skupina pre deti s ŤZP 

– 5 detí; 

 1 samostatne usporiadaná skupina - špecializovaná samostatná skupina pre deti  

s duševnými poruchami – 10 detí; 

 1 samostatne usporiadaná skupina - samostatná skupina – 8 detí; 

 6 profesionálnych náhradných rodičov – 12 detí. 

Počet prijatých detí v roku 2018: 4 deti 

Počet odídených detí z DeD celkovo v roku 2018: 3 deti 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu v roku 2018: 1 dieťa 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie v roku 2018: 1 dieťa 

Počet detí do NRS (NOS, PS, Osvojenie, MŠO) v roku 2018: 0 detí 

Priemerná dĺžka pobytu za DeD v roku 2018: 4,94  

 

 

VIII. ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 

 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 

 

           Detský domov Púchov hospodári s rozpočtom prideleným Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Bratislave v rámci rozpočtového roku, v zmysle zákonov č. 278/1993 Z. z. 

Zákon o správe  majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018: 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% čerpania 

k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 
5 231,00 9 019,96 9 019,96 100 

z toho: prijaté z rozpočtu EU    
 

Výdavky spolu 518 410,00 778 772,65 778 714,09 
99,99 

z toho kryté prostriedkami EÚ  2 093,66 2 093,66 
100 

Saldo príjmov a výdavkov - 513 179,00 - 769 752,69 - 769 694,13 
 

z toho: z prostriedkov EÚ    
 

 

Bežné výdavky v EUR:           

 

Beţné výdavky 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

Bežné výdavky 518 410,00 728 843,00 728 784,44 

Z toho :    

610 – mzdy 286 483,00 400 446,00 400 446,00 

620 – poistné 100 126,00 144 547,38 144 547,38 

630 – tovary a služby 103 784,00 149 613,20 149 554,64 

640 bežné transfery 28 017,00 34 236,42 34 236,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX.   INÉ AKTIVITY DED 

 

Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou verejnosťou...): 

 príspevky v Púchovských novinách a regionálnych novinách Považskobystrického 

okresu; 

 príspevok v regionálnej televízii TV Považie; 

 firemné noviny firmy Continental Púchov; 

 WEB stránka bratov Velitsovcov. 

 

Prizývanie k spolupráci odbornú verejnosť: 

 spolupráca s SPDDD Úsmev ako dar; 

 Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici; 

 HELP-DYS – špeciálnopedagogické centrum v Púchove; 

 Špeciálno-pedagogické centrum, Dvory Púchov; 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Púchov; 

 MŠ, ZŠ a ŠZŠ, ktoré navštevujú naše deti. 

 

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD: 

Pre deti v našom zariadení, pre deti zamestnancov a deti zo spriatelených škôl 

organizujeme rôzne aktivity a taktiež sa zúčastňujeme kultúrnych a spoločenských akcií 

v okolí Púchova. Medzi podujatia, ktoré sme organizovali, resp. navštívili patrili: 

 Ako sa nestratiť vo svete – preventívny projekt ohľadom obchodovania s ľuďmi. 

 Komunitná záhrada - enviromentálny projekt v areáli DeD s dobrovoľníkmi mesta 

Púchov a žiakmi ZŠ – pokračovanie z r. 2017. 

 Odborný seminár – prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. – „Ako a prečo bolia 

otcovské rany? Odpustenie“ pri príležitosti Dňa matiek. 

 Konferencia DeD Púchov – sekcia zdravotných sestier s MUDr. Igorom Steinerom – 

primárom Detského oddelenia a riaditeľom NsP Považská Bystrica. 

 Celoslovenská konferencia DeD SR – sekcie zdravotných sestier a opäť za účasti ako 

hlavného externého hosťa MUDr. Igora Steinera – primára Detského odd. a riaditeľa 

NsP Považská Bystrica. 

 Spolu za zdravý a krásny úsmev – ako sa správne starať o ústnu dutinu - v spolupráci 

so študentami stomatológie – pokračovanie z r. 2017. 



 

 Preventívny program proti šikane pre deti. 

 Sexuálna výchova pre deti a pre zamestnancov priameho kontaktu a PnR. 

 Povedzme drogám NIE. 

 Dohovor o právach detí – zvýšenie povedomia u detí. 

 Informovanie detí o bezpečnosti v doprave v spolupráci s Mestskou políciou Púchov. 

 Krajské a celoslovenské športové hry – skok do diaľky 3.miesto v Trenčíne. 

 Výlety do okolia mesta Púchov. 

  Narodeninové / meninové oslavy detí. 

 Mikulášska besiedka. 

 Vianočná besiedka - pravidelné stretnutie Dobrých ľudí, t.j. stretnutie s našimi 

sponzormi, patrónmi a priateľmi. 

 Vianočná kapustnica – stretnutie zamestnancov pri jedličke. 

 Púchovský jarmok - jarný, jesenný a zimný = vystúpenia našich detí. 

 Fašiangový karneval - spomienka na naše tradície. 

 Andersenova noc pri príležitosti Mesiaca knihy. 

 Pravidelná návšteva kina, divadla pre deti. 

 Deň vody – tematické aktivity. 

 Halloween/pamiatka zosnulých – návšteva cintorína a uctenie si našich blízkych 

zosnulých. 

 

Projekty a sponzorstvo: 

 Pravidelná sponzorská pomoc od firiem z regiónu. 

 Projekty: Komunitná záhrada,  Nadácia Volkswagen Slovakia – finančný príspevok 

na vybudovanie SNOEZELEN terapeutickej miestnosti. 

 Projekt Čítajme viac resp. Vďaka knihe. 

 

Ocenenie a úspechy: 

 V roku 2018 nebol podaný žiadny návrh na ocenenie Ministra PSVaR zamestnanca 

DeD Púchov. 

 Výška FP na tieto činnosti: 0,- EUR. 

 

 

 



 


