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Informačník Detského charitného domčeka 

„Bohu nemusíme vždy rozumieť, ale vždy sa na 
neho môžeme spoľahnúť.“ 
 
Milí priatelia, 

Je to  už dosť dávno,  čo som písala príspevky do študentského časopisu a mala 

možnosť osloviť študentov, ktorých som osobne nepoznala. Dnes pri písaní prvého 

úvodníka som si zaspomínala a uvedomila som si  množstvo zmien  z ktorých sa 

postupne skladal môj život a ktorým som sa musela prispôsobiť.  

 V našom domčeku  sa mesiac október  nesie v znamení  zmien,  pani vedúca 

zariadenia  Mirka,  odchádza na materskú dovolenku.  Miesto poďakovania za 

všetku prácu, námahu, usilovnosť,  kreativitu som zvolila zámerne v úvodníku,  je 

to miesto kde sa nám prihovárala Mirka osobne, zo srdca. Prajeme jej veľa 

radosti a šťastia z nových materských povinností, ktoré ju očakávajú. 

Náš pracovný kolektív posilnila nová pani psychologička Majka.   

Zmena  je nositeľom  straty,  ubúdania,  toho čo bolo, čo poznáme, na čo sme boli 

zvyknutí.   Má v sebe  novú dynamiku, prispôsobovanie sa novým podmienkam.  

Zmenu predchádzajú očakávania, zvedavosť, niekedy obavy, zneistenie z nového, 
ešte neznámeho.   

Postupne sa budeme spoznávať,  osobne,  pracovne.   Budem veľmi rada,  ak náš 

spoločný život tu v domčeku bude naplnený spoluprácou, zodpovednosťou, 

ochotným prístupom riešiť problémy a odborne rásť.  Ľudsky vzájomným 

prijímaním,  pochopením a toleranciou.   Každý sme iný, originálny,  jedinečný.  Boh 

nás „vybavil“ mnohými talentami, darmi, ktoré máme  v sebe objavovať a rozvíjať.  

To si vyžaduje trpezlivosť a lásku. 

 

Prajem nám príjemné spolužitie, spoluprácu, tak aby sme si vzájomne boli 

nápomocní a bolo nám  spolu dobre. 

 

Helena Stašáková 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

„Bohu nemusíme vždy rozumieť, ale vždy sa môžeme na 
neho spoľahnúť“. 
                                                            (Anglické príslovie) 
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„Kým si Pán poslúži, 
keď má len nás“ 
 
              

              

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Zodpovednosť u detí 
 
Často poučujeme a vidíme dospelých ľudí, ako hovoria „tí mladí nie sú vôbec zodpovední“ alebo „tá dnešná mládež nemá 

žiadnu predstavu o zodpovednosti“. Smutné na tom je, že niekedy to je aj pravdivé. Viacerí mladí ľudia nevedia čo 

zodpovednosť je, resp. nedokážu a niekedy ani nechcú preberať zodpovednosť samy za seba alebo za svoje činy, nie 

ešte zodpovednosť za niekoho druhého.  

Ale čo s tým môžeme robiť? Ako naučiť ľudí zodpovednosti? 

Určite je dôležité začať učiť človeka k zodpovednosti už v detstve. Práve detstvo je najlepšie obdobie na naučenie sa 

základných morálnych, etických a sociálnych hodnôt. Aj k zodpovednosti je potrebné viesť dieťa od útleho detstva. 

Samozrejme zo začiatku sa začína s malými úlohami, ako napríklad upratať si hračky, ustlať postieľku. V školskom veku 

nastupuje pomoc pri domácich prácach a príprave na vyučovanie v škole. Vždy je však potrebné myslieť na vývinové 

obdobie v ktorom sa dieťa nachádza a jemu prislúchajúce možnosti a schopnosti dieťaťa. Čiže napríklad nemôžeme 

očakávať, že 7-ročné dieťa bude niesť zodpovednosť za svojho mladšieho súrodenca, keď ešte samé nedokáže niesť 

plnú zodpovednosť za seba a za svoje činy. 

Veľmi dôležité pri učení dieťaťa zodpovednosti je samotný príklad dospelého jedinca, najčastejšie rodiča alebo 

vychovávateľa.  Od neho sa dieťa učí tým, že napodobňuje jeho správanie, samozrejme pozitívne aj negatívne. 

Ako významný faktor, ktorý pozitívne vplýva na zodpovednosť u detí sa ukázal pozitívny emocionálny vzťah rodičov 

alebo vychovávateľov k dieťaťu, ako aj primerané požiadavky na dieťa a ich spätná kontrola. Potrebné je teda nielen 

dieťaťu nakázať, čo má urobiť, ale aj skontrolovať či to naozaj spravilo a aj ho pochváliť za zvládnutie danej úlohy. 

Dôležité je teda pri učení dieťaťa zodpovednosti si uvedomiť postupné preberanie zodpovednosti, samozrejme 

primerané k veku, ako aj príklad samotného dospelého, od ktorého preberá vzorce správania a konania. 

 

 

Mária Augustínová 
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V dňoch od 21. Do 22.9. boli realizované DD v Detskom charitnom dome 

v Pov. Bystrici. Vrchným náterom hnedej farbysa maľoval plot cca 250 m 

dlhý. Podarilo sa nám vymaľovať celkom 150 m dĺžky plotu. Na maľovaní sa 

podieľalo celkom 24 dobrovoľníkov, ktorí z veľkej časti pozostávali zo 

zamestnancov, detí a mladých dospelých v Detskom charitnom dome. Spolu 

bolo odpracovaných celkom 194 dobrovoľníckych hodín.  Pripravené bolo aj 

chutné občerstvenie, zemiakové posúchy a v sobotu sme si pochutnali na 

výbornom kotlíkovom guľáši.“ Týmto by sme chceli poďakovať všetkým 

zúčastneným dobrovoľníkom za ich čas, ktorí strávili v prospech iných. Sme 

radi, keď môžeme vidieť ľudí, ktorí nezištne pomáhajú druhým. Farby 

a riedidlo nám darovalo Mesto Považská bystrica, z ktorým spolupráca je 

pre nás tiež veľmi povzbudzujúca. Všetkým prajeme skutočne všetko dobré 

a ešte raz im veľmi pekne ďakujeme.“ 

 

 

 

Oslava 20. Výročia založenia Detského 
charitného domčeka 
Detský charitný dom oslavuje svoje 20. Výročie založenia,  slávnosťou dňa 

19.11. 2012, ktorá bude spojená s Dňom otvorených dverí .  

Program slávnosti :  o 13,00 hod. slávnostná sv. omša 

              Slávnostné príhovory 

              Recepcia, občerstvenie 

              Tvorivé dielne 

 

  

  

 Dni dobrovoľníctva v našom domčeku 

Počas letného obdobia deti absolvovali rôzne výlety 

a rekreačné pobyty v táboroch i doma, pri svojej rodine. 

Spoločne sme absolvovali výlet do Vysokých Tatier, kde 

sme absolvovali rôzne turistické výlety do malebných 

slovenských hôr, člnkovali sme sa, navštívili sme ľanový 

park a staršie deti sa zabavili i na festivale „Rozlúčka 

s letom“. Boli sme aj na bobovej dráhe a pozreli sme si 

rozprávkovú krajinku Habakuky v Donovaloch.  

Za kultúrou sme boli v Kine mier v Považskej Bystrici, kde 

sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení Radošínskeho 

naivného divadla.  

V septembri sme absolvovali i výlet s našimi zahraničnými 

partnermi z Rakúska v rámci Komenského fondu na farmu 

do Papradna. Deti sa tu mali možnosť získať informácie 

o starostlivosti sa o zvieratká. 

Deti a mladí dospelí sa počas leta zaoberali rôznymi tiež 

rôznymi inými aktivitami,  oddychovali pasívne i aktívne. Tu 

uvádzame niektoré príklady. 

Peťa sa zúčastnila dňa dobrovoľníctva, spolu s ostatnými 

deťmi výletu do Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách,  

začala si privyrábať v darčekovej predajni.  Navštevuje 

pomaturitné štúdium na súkromnej škole ŽIVENA 

Považská Bystrica v odbore cestovný ruch. 

Lukáš počas letných prázdnin pomáhal svojmu otcovi, 

Aktuálne udalosti a aktivity detí 
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zúčastňoval sa letných brigád. Úspešne absolvoval kurz 

autoškoly,  získal oprávnenie obsluhovať  vysokozdvižný  vozík.  

Spolu s ostatnými deťmi sa zúčastnil výletu do Starej Lesnej 

vo Vysokých Tatrách.  Bol premiestnený do skupiny mladých 

dospelých. 

Michal leto prežil aktívne na letných táboroch, zúčastnil sa 

celocharitného výletu do Vysokých Tatier.  

Lukáško sa postupne  udomácňuje v našom domčeku,  začal 

navštevovať MŠ Dedovec. 

Filip okrem spoločného celocharitného výletu do Vysokých 

Tatier sa zúčastnil na letných detských táboroch.  Ochotne 

pomáhal v domčeku, za čo mu patrí poďakovanie. 

Jarko a Maťka absolvovali pobytové tábory počas letných 

prázdnin v stredisku Duchonka a Podskalie Zapojili sa do 

estetizácie prostredia  DCHD - kosenie trávnika, zametanie,   

počas Dňa dobrovoľníkov- maľovanie plotu,  za čo im patrí 

naša pochvala.  Navštívili divadelné predstavenie Radošincov . 

Jarko prežil pekné chvíle počas  prázdninového pobytu u 

starkej v Topoľčanoch.  Začal študovať na Súkromnom 

slovanskom gymnáziu v Bratislave. 

Maťka -   Usporiadala malé oslavy narodenín a menín, venovala 

sa hudbe, vareniu, bicyklovaniu, agroturistike- návšteva koňov 

na ranči v Papradne, výstup na Považský hrad... Pochvala patrí 

za jej aktivitu pri balení perníkov „Boj proti hladu“. 

 

  

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZÁVER VEĽKÉ ĎAKUJEME ZA MATERIÁLNU A FINANČNÚ POMOC VŠETKÝM INDIVIDUÁLNYM DARCOM ŠATSTVA , HRAČIEK, 

NÁBYTKU, POTRAVÍN A ĎALŠÍCH PRAKTICKÝCH PREDMETOV. ĎAKUJEME I ZA DUCHOVNÚ PODPORU OTCOVI FERKOVI 

GALVÁNKOVI, I ZA NEMATERIÁLNU POMOC VŠETKÝCH DOBROVĹNIKOV V NAŠOM DETSKOM CHARITNOM DOME.  
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Hľadáme profesionálneho rodiča 
 

 

Čo je to profesionálna rodina? 
Profesionálna rodina je organizačnou zložkou, teda  súčasťou detského domova, v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje 

v domácom prostredí zamestnanca detského domova: 

• v rodinnom dome alebo v byte poskytnutým detským domovom alebo   

• v rodinnom dome v byte, ktorého je profesionálny rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.   

V profesionálnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti jeden zamestnanec detského domova alebo manželia, ktorí sú  

zamestnancami detského domova. Profesionálny rodič je teda zamestnancom detského domova a všetky podmienky 

pracovno-právneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce sú dohodnuté v pracovnej zmluve, ktorú uzatvára so zamestnancom 

riaditeľ detského domova. 

Aké sú požiadavky? 
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 

- absolvovaná príprava na výkon profesionálneho rodiča 

- komunikatívnosť, empatia, bezúhonnosť 

- zodpovednosť, kresťanské a sociálne cítenie 

Ako sa uchádzať o prácu profesionálneho rodiča v Detskom charitnom dome Považská Bystrica? 
Žiadosť a životopis zasielajte poštou, alebo e-mailom na uvedený kontakt:  

 Detský charitný dom Považská Bystrica 

SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica 

Tel.: 042/4361153, 0917 346 975 

e-mail: dchd@stonline.sk 

 

 

Prosba o nové srdce:  
Rád by som mal srdce dieťaťa, čisté a priehľadné ako horský 
prameň. 
Srdce prosté, jednoduché, ktoré v sebe neživí smútok, ani 
trpkosť, srdce nežné a súcitné, srdce verné, ktoré nemyslí iba 
na seba. 
Nech nezabúda na žiadne dobrodenia a nespomína si na krivdu. 
 

 

 

Diecézna charita Žilina 
Detský charitný dom 
Nám. SNP 1451/31 

017 01 Považská Bystrica 

Telefon: 

042/4361146 
0917 346 975 

Fax: 
042/436 11 53 

E-mail: 
dchd@stonline.sk 

                                         

sme na webe: 

www.charitaza.sk 
 

 

 


