
U! 30 rokov rozdávame aj Va"u 
rados# de#om, ktoré ju potrebujú! 
Va"a podpora je pre nás dôkazom 
vá"ho porozumenia my"lienke, 
aby $o najviac detí z detsk%ch do-
movov na"lo svoju novú rodinu. 

Aj vìaka vám má toto úsilie zmysel!

DARUJTE 2% Z VA·ICH DANÍ 
DETSKÉMU CENTRU. 
PRETOÎE NAJLEP·Í DOMOV 
PRE DIEËA JE RODINA.

NAJDÔLEÎITEJ·IE UDALOSTI 
DETSKÉHO CENTRA

30 rokov formovania kolektívu Detského centra
a organizácia aktivít v prospech detí odkázan%ch
na náhradnú starostlivos# 1980 - 2010

Zalo!enie Detského centra 28.11.1990, 
prvej slovenskej spoloãnosti pre pomoc deÈom v SR

Zriadenie prvej náhradnej rodiny Detského centra 
v Ru!omberku v roku 1999.

Zriadenie &al"ích 14 náhradn˘ch rodín v Ru!om-
berku, Bratislave, Tren$íne, Rajci, v Liptovskom 
Mikulá"i a na Orave.

Vyznamenanie náhradnej matky Detského centra 
Pribinov%m krí!om III. triedy z rúk prezidenta
Slovenskej republiky

názov: DETSKÉ CENTRUM  sídlo: K. Sidora 134, 034 01 RuÏomberok  
IâO 30226112  právna forma: obãianske zdruÏenie 
e-mail: rodiny@detskecentrum.sk    tel.: +421 903 731 750

>

www.detskecentrum.sk

V sú$asnosti sa Detské centrum stará o 15 profesionál-
nych náhradn˘ch rodín, kde na"lo nov% domov 40 detí. 
Poskytuje im ekonomick% a metodick% servis odborníkmi 
DC z oblasti psychológie, sociálnej práce, "peciálnej 
a lie$ebnej pedagogiky. Organizuje pravidelné stretnutia 
v"etk%ch náhradn%ch rodín a zabezpe$uje aj nadstavbov% 
v%chovn% servis, ktorého sa zú$ast'ujú aj deti z ostatn%ch 
slovensk%ch detsk%ch domovov. Detské centrum sa dr!í 
zásady, !e najprv treba robi# v"etko preto, aby sa die#a 
navrátilo do svojej vlastnej rodiny, a! potom je na rade 
náhradná rodina a nakoniec, ke& zlyhajú v"etky mo!nosti, 
mô!e prís# na rad skupina detského domova.

Detské domovy, ktor˘ch je na Slovensku 100, nie sú
rodina. Nemajú mamu, otca ani babku ani dedka. PomôÏte 
nám ich zredukovaÈ a nahradiÈ ozajstn˘mi rodinami!



AKO NÁM 
MÔÎETE POMÔCË?
• Uveìte nás prosím, vo Va‰om daÀovom priznaní, 
 ako príjemcu 1,5%, resp. za urãit˘ch podmienok 
 2% odvodov z Va‰ej dane.

 POZOR, V ROKU 2011 ZMENA!
 Da!ovník, ktor" je právnickou osobou  ( a.s., s.r.o.), 
 je oprávnen" vyhlási# v da!ovom priznaní, $e podiel  
 zaplatenej dane do v"%ky 2 % sa má poukáza# Detskému  
 centru len za podmienky, $e v zda!ovacom období,  
 ktorého sa vyhlásenie t"ka alebo najneskôr v lehote  
 na podanie tohto da!ového priznania daroval finanãné  
 prostriedky najmenej vo v˘‰ke zodpovedajúcej 0,5 %  
 zaplatenej dane organizácii, ktorá môÏe byÈ zo zákona  
 prijímateºom podielu zaplatenej dane.
 Ak da!ovník neposkytne finan&né prostriedky ako dar  
 najmenej vo v"%ke 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnen" 
 v da!ovom priznaní vyhlási#, $e podiel zaplatenej dane 
 sa má poukáza# len do v˘‰ky 1,5 % zaplatenej dane.

 Zamestnanci – fyzické osoby môÏu 2% zo svojej dane  
 odviesÈ aj v roku 2011!

• MôÏete nám poskytnúÈ finanãn˘ dar aj poãas roku 
 na bankov% ú$et  vo VÚB 294547342/0200.

• Pomô!u nám aj rôzne materiálne dary, najmä o‰atenie,  
 obuv a ìal‰ie dôleÏité veci pre Ïivot a chod beÏn˘ch  
 domácností.

• Budeme radi, ke& nám pomô!ete aj s ubytovacími 
 a stravovacími sluÏbami po$as pravideln%ch stretnutí  
 v"etk%ch náhradn%ch rodín DC, ktoré organizujeme 
 vo "tvrtok  a! nede(u 4x v roku.

ëAKUJEME!

AKO VÁS MÔÎEME INFORMOVAË 
A AKO SA MÔÎETE PRESVEDâIË 
O POUÎITÍ VÁ·HO DARU?

• informácie o Detskom centre a pou!ití Vá"ho 
 daru sa dozviete aj z internetovej stránky  
 www.detskecentrum.sk 

• informácie si mô!ete vy!iada# aj písomne alebo   
 telefonick%m kontaktom

SAMOZREJME STE U NÁS KEDYKOªVEK VÍTANÍ:

• v centrále DC v Ru!omberku na ul. K. Sidora 134 

• po dohode aj v sídle niektorej na"ej profesionálnej  
 rodiny 

• po$as "portov%ch a turistick%ch aktivít DC v prospech  
 detí odkázan%ch na náhradnú starostlivos# !ijúcich  
 v detsk%ch domovoch, aby sme t%mto de#om aspo'  
 $iasto$ ne kompenzovali to, $o na"im de#om v ná- 
 hradn%ch rodinách DC nech%ba 

• v letn%ch táboroch Detského centra, kde s nami   
 mô!ete strávi# aj zopár príjemn%ch chví( 

Te‰íme sa na Va‰u náv‰tevu!

„Rodina je prv˘m a najdôleÏi-
tej‰ím zo v‰etk˘ch vplyvov, ktoré 
ovplyvÀujú ná‰ Ïivot..“

   JOHN POWELL, SJ
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