DOHODA
O REALIZÁCII DOBROVOĽNÉHO

POBYTU

Diagnostické centrum /DgC/, ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok zastúpené
Mgr. Emanuelom Difkom, riaditel'om Diagnostického centra (ďalej len "diagnostické
centrum")
IČO: 00111562
Číslo účtu: 7000253085/8180

a
Detský domov Mlynky - Biele Vody č. 263,
zastúpený MVDr. Tiborom
Garayom, riaditel'om Detského domova Mlynky - Biele Vody
IČO : 17336228
Číslo účtu: 7000419591/8180
ktorý má v ústavnej starostlivosti mal. Erika Daniho nar. 23. 6. 2000,
5. ročníka Základnej školy s MŠ Biele Vody 266, 053 76 (ďalej len dieťa)

žiaka

uzatvárajú túto

dohodu o realizácii dobrovol'ného

diagnostického

pobytu :

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Účelom tejto dohody je určiť práva a povinnosti diagnostického centra a detského
domova, za ktorých sa bude realizovať dobrovol'ný diagnostický pobyt dieťaťa.

Čl. II
Práva a povinnosti

účastníkov dohody

l.Dieťa je prijímané do DgC na základe písomnej žiadosti kmeňového zariadenia,
ktorá obsahuje zdôvodnenie umiestnenia. Dížka
pobytu je spravidla 3
mesiace a je dohodnutá v dobe od 14. 5. 2013 do - podl'a potreby.

3.Náklady na pobyt hradí detský domov jstravné do 15 rokov 2,66 € na deň,
stravné nad 15 rokov 2,80 € na deň, vreckové v hotovosti/o
4.Súčasťou pobytu dieťaťa v DgC je pravidelný záujem a aspoň jedna jeho
návšteva odborným pracovníkom z detského domova.
'
s.Diagnostické centrum vypracúva o dieťati komplexnú záverečnú správu, ktorej
súčasťou je odporúčanie pre prácu s dieťaťom.
6. Detský domov uhradí nečakané výdavky za dieťa spojené s poplatkami za
lieky, ako aj v prípade materiálnej škody spôsobenej konaním dieťaťa. Prípadný
úraz dieťaťa bude odškodnený len v prípade, keď sa stal počas školského
vyučovania.
Prijaté v hotovosti vreckové 12,62 €.

Čl. III
Záverečnéustanovenia
1. Túto dohodu, je možné zmeniť alebo doplniť len so súhlasom všetkých
účastníkov, a to formou písomných dodatkov podpísanýchvšetkými účastníkmi
dohody.
2. K tejto dohode sú priložené: žiadost' detského domova o prijatie

diet'at'a na dobrovoľný diagnostický pobyt, zdravotný záznam
a preukaz poistenca diet'at'a, hodnotenie diet'at'a z detského
domova a zo školy. rodný list, rozsudokÚV, ktoré sú jej neoddelitel'nou
súčasťou.
3. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis
dostane diagnostické centrum a jeden rovnopis dostane detský domov.

V Ružomberku dňa 14. 5. 2013

Diag~osti;ké centrum
zastupene
'
Mgr. Emanuel Difko
riaditel' DgC-

~ncKÉCENTRUM
Ul. J. Jančeka 32
084 01 RUŽOMBEROK
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