O nás
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účelyvykonávania rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uloženívýchovného opatrenia.
DoČasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie t § ,,,i9 rii!,ltlll: č 1{lj'2{}t}5 ,l.. z.
Detský domov Komtírno je štátna rozpoětová organizácia, ktorej niaďovateťom je Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Kapacita detského domova je 67 miest.
Starostlivosť o deti aktruílne vykonávame:

-

v domácom prostredí zamestnancov detského domova v 23 profesionálnych rodinách
46 deťom

-

v budove detského domova v 3 špecializovaných samostatn;ých skupinách pre deti ťažko
zdravotne postihnuté s kapacitou pre 2l deti. Deti sú rozdelené v skupinách podťa veku
a charakteru zdravotného postihnutia.

.....a ako

je to

u nás,.,

Niehorí z nás nemajú iný, iba

tento

jediný domov.

V budove na polvaji záhrady, v tichej časti mesta v tesnom susedstve historickej pamiatlE
pri Komárňanslqlch baštách máme dobré možnosti kultúrneho, športovéhoa spoločenského
vyžitia. Navštevujeme neďaleké školy a záťuby roníjame v róznych zariadeniach mesta.
Tu podnikame prvé ahivity, ktoré nás pripravujti na život dospelých.

Priateťov máme nielen medzi spolužialcrni ale aj v zóujmových lcrúžkncha športových
kluboch. Športujeme,hráme futbal, spievame, tancujeme, lcreslíme a tvoríme. Sútok dvoch
slovenslqlch veťtokov nám umožňuje užívaťsi prechádzlcy prírodou, jazdu na bicykli alebo
korčuliach či plavbu kajakom,

Žiieme aj kultúrou a l,yužívame možnosti, horé nám ponúka život v meste. Navštevujeme
lcnižnicu, divadlo, kino, výstavy, múzeum či kultúrne pamiatlry v blízkam okolí.
Niektorí z nós sú zdravotne znevýhodnení, či už telesne mentálne alebo zmyslovo, napriek
tomu nachádzame radosť v mnohých činnostiach. Oddychujeme v prírode, spoznávame faunu
aflóru, užívame si pestrosť a veselost' kultúrnych podujatí mesto, alebo len pokojne trávime
deň v známom a bezpečnom prostredí domova.
Každý sme iní, malí, veťkí,šikovní či nemotorní, Od malička sa stretávame a zdieťame svoje
trápenia aj radosti. Vnímame svoje polcrolql, vzostupy aj pády. Pri pohťade
na hendikepovaných kamarátov si uvedomujeme hodnotu zdravia, tak ako až v osamotení
vnímame hodnotu priateťstva, lóslq a rodiny. Práve naša róznorodosť nás učívážiť si tieto
hodnoty, chápať sa navzájom a pomáhať.

