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PÁRKÁNY 

 
 

DETSKÝ DOMOV ŠTÚROVO 



Történelmünk 
 

• A Gyermekotthon története több mint 50 
évre nyúlik vissza.  

• Az intézmény 1960 – óta  gyermekek 
átmeneti otthona  alapellátási, és egy 
gyermekotthon szakellátási feladattal 
működik.  

• Gyermekotthonunk egy csodálatos és 
egyben Európa második legnagyobb 
vízpartján helyezkedik el 





Jelenünk  

• A nyári időszakban árnyat adó, télen 
csodálatos hósapkával gyönyörködtető  
fák között két épület bújik meg, ezekben 
élnek gyermekeink.  

• A nagyobb épületben, kettő  családias 
csoportban teljes létszám esetén 19, míg 
egy különálló épületben 10 gyermek 
találhat otthonra.  

• 7 gyermekünk proficsaládban tartózkodik 



Itt lakunk 





Rólunk röviden 
 

   Az itt élő  gyermekek a város és környéke 
különböző  iskoláiba járnak, és jelenleg van 
három óvodásunk is. 

   Szakok, melyeket gyermekeink elvégeztek: 

 

–Kőműves, szakács, pincér, fodrász 

–Vendéglátóipari szakközépiskola  

–Közgazdaságtan, érettségivel 

–Betegápoló 

 

 

 

 



   A családias csoportokban is tágas 
nappali ad helyet a közös 
szórakozásoknak, beszélgetéseknek, 
játékoknak, Tv illetve videó 
nézésnek. 

 



Nappalink 



  Található étkező  
és a jól felszerelt 
konyha is, 
melyben felnőttek 
irányítása mellett 
a gyerekek 
szívesen 
vállalkoznak 
ínycsiklandó 
ételek főzésére. 





   Minden csoportban van 
számítógép, mellyel nem csak 
izgalmas játékokat játszhatnak, de 
mód van tanulásra és az Interneten 
való barangolásra is 



   Szobákban, ahol legfeljebb hárman 
laknak együtt,tetszés szerint rendezik 
és díszítik lakókörnyezetüket a 
gyerekek 



   Az udvaron sportpálya, kosárlabda 
pálya, az épületben jól felszerelt 
kondi-szoba ad lehetőséget a 
mozgásra, sportolásra, játékra. 



Szép, tágas 
udvarunk 



Kondi termünk 



  A kisebbek számára 
van homokozó,  



...és hinta is. 
 



És ezek vagyunk mi ... 





Sportban szép eredményeket 
érünk el 



Nagyon várjuk a 
Karácsonyt minden 

évben... 



... mert együtt 
lehetünk,  



...és kapunk szép 
ajándékokat 



Egy új 
kerékpárt 

Vagy akár egy 
új labdát 



Andrej Kiska államelnök úr 
2015 június 8.-án látogatott 

meg minket. 



Államtitkári látogatás  
volt  

gyermekotthonunkban  
 



  Rövid látogatáson 
járt 2016.június 1. 
gyermekotthonunk-
ban Ivan Švejna 
(Híd), a szociális 
ügyi minisztérium 
államtitkára. 

  A látogatáson jelen 
volt Vitkó Andrea 
(Híd) helyi képviselő 
és az országos 
elnökség tagja. 



Az államtitkárt kultúrműsorral 
köszöntöttük, amit ő játékokkal 

viszonzott.  



Így töltöttünk gyermek 
napunkat 





Alkotásaink 



Gyermekotthonunk 
dolgozói 




