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REPUBLIKA SLOVENIJA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA 

 

PREDSTAVITEV DNEVNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC Ω 

 

Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω je  socialnovarstveni preventivni 

program Centra za socialno delo Škofja Loka, ki deluje v dveh enotah na dveh lokacijah: že 10 

let na Partizanski cesti 1d (enota DC Ω), od leta 2013 pa tudi v vašem lokalnem okolju v 

Podlubniku nasproti Mercatorja (enota DCM Podlubnik). 

 

Namenjen je otrokom in mladostnikom iz Občine Škofja Loka, starim 6–18 let, pa tudi 

njihovim staršem. V naših prostorih ste dobrodošli vsak delovni dan med 13. in 19. uro. V 

obeh enotah Dnevnega centra nudimo pomoč pri učenju, pomagamo otrokom in 

mladostnikom, da v miru napišejo domačo nalogo, ter jim omogočamo, da poiščejo kakšno 

dobro informacijo v literaturi ali na spletu. Poleg tega poskrbimo tudi za krepitev njihove 

socialne mreže in sprostitev. Vsak teden pri nas potekajo zelo zanimive delavnice, 

priložnostno pa tudi izleti, večdnevni tabori, akcije, tečaji, predavanja ipd. Otroci in 

mladostniki torej lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, ki potekajo vsak dan ob stalni 

navzočnosti vsaj enega sodelavca Dnevnega centra, kakor tudi med takšnimi in drugačnimi 

vzporednimi dejavnostmi, ki jih organiziramo bodisi po dogovoru bodisi priložnostno. Vse 

aktivnosti so brezplačne. Finančno jih omogočata Občina Škofja Loka in Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

S svojimi aktivnostmi želimo izboljšati pogoje za otrokov razvoj v družini, pomagati pri 

vključevanju v socialno okolje in preprečevati odklonska vedenja. Namen vseh naših 

aktivnosti je opremljanje mladega človeka za življenje v smislu razvijanja delovnih navad, 

prevzemanja odgovornosti, treninga socialnih veščin in usmerjanja v kakovostno preživljanje 

prostega časa. Na področju dela z mladimi imamo veliko strokovnega znanja in izkušenj. 

Želimo biti pozitivni in aktivni soustvarjalci življenja lokalnih skupnosti, v katerih delujemo. 

Odprti smo za sodelovanje ter povezovanje in smo prepričani, da varno in prijazno okolje 

lahko ustvarjamo le skupaj. 

 

Veseli smo vsake pobude, ideje, vprašanja (preko spodnjih kontaktnih podatkov) ali morda 

tudi osebnega obiska, znotraj katerega vam lahko naš program predstavimo še v živo. 

 

S prijaznimi pozdravi, 

ekipa DCM Podlubnik – Karmen, Renata in Marko 


