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KTO SME

SIGNÁL OHROZENIA
-

Občianske združenie, ktoré vzniklo v júli 2002
Nezisková organizácia registrovaná
Ministerstvom vnútra SR - IČO: 37889443
Akreditovaný subjekt na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona
číslo 305/2005 Z.z.

Naše ciele a poslanie:
-

pomáhať pri identifikácii ohrozených detí
komplexné riešenie problematiky detí so sy CAN
(detí týraných, sexuálne zneužívaných a zámerne zanedbávaných)
poskytovať odbornú starostlivosť a pomoc deťom,
ktoré boli vyňaté zo svojej biologickej rodiny
zabezpečovať náhradnú rodinnú starostlivosť deťom
s nariadenou ústavnou starostlivosťou
podporovať a pomáhať rizikovým rodinám, obetiam
domáceho násilia
v rámci sanácie rodiny poskytovať jej členom sociálne
a psychologické poradenstvo

Signál ohrozenia zriadilo:
-

Detský domov – Centrum Srdiečko

NAŠA ČINNOSŤ
V roku 2008 sme získali nové priestory v meste Banská Bystrica. Tieto priestory sme
zrekonštruovali a v máji roku 2008 sme sa presťahovali do novej budovy na Wolkerovej ulici
č. 26. Na tejto adrese poskytujeme sociálno-právnu ochranu deťom v jednej samostatnej
skupine. V roku 2010 sme zakúpili rodinný dom v obci Sebechleby, ktorý využívame na
prázdninové, vianočné a veľkonočné pobyty detí.

Sociálna oblasť:
Centrum Srdiečko poskytlo v roku 2016 starostlivosť a sociálno-právnu ochranu 20
deťom z banskobystrického regiónu.
V roku 2016 sme prijali 3 nové deti, 2 deťom bola v roku 2016 ukončená starostlivosť
v našom detskom domove z dôvodu dovŕšenia 18. roku života.
Deti sú do Centra Srdiečko prijímané na základe súdneho rozhodnutia o predbežnom,
neodkladnom opatrení alebo výchovnom opatrení resp. nariadení ústavnej starostlivosti.
Pre každé dieťa je po prijatí vypracovaný individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa,
ktorého súčasťou je sociálny plán spolupráce s rodinou. Okrem toho s mladými dospelými
pripravujeme plán osamostatňovania mladého dospelého, v ktorom sa zameriavame na jeho
začlenenie sa do života po ukončení v našom zariadení. V rámci sanácie s biologickou
rodinou sa zameriavame predovšetkým na sociálnu a psychologickú intervenciu, sociálne
poradenstvo a rodinnú terapiu.
Sociálna starostlivosť v Detskom domove zahŕňa aj zabezpečovanie komplexnej
lekárskej starostlivosti detí.
Centrum Srdiečko toho času zamestnáva aj 4 profesionálnych rodičov, ktorí poskytujú
starostlivosť 9 deťom. Profesionálne rodiny bývajú v mestách Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec
a Banská Bystrica.

Výchovná oblasť:
Výchovná činnosť v Centre Srdiečko je zabezpečená vysokoškolsky vzdelanými
odborníkmi. Jedným z hlavných pilierov práce s deťmi je realizácia aktivít, ktoré sú zamerané
na stimuláciu psychického vývinu, osvojovania si výchovných pravidiel a spoločenských
noriem správania sa.
Cieľom nášho výchovného prístupu je naučiť deti myslieť a riešiť problémy, rozvíjať
ich city, záujmy, potreby a túžby, komunikovať s druhými ľuďmi a celkovo tvoriť
progresívne medziľudské vzťahy v prítomnosti aj v budúcnosti. Dieťa spolurozhoduje
o svojom ďalšom zameraní v závislosti od svojho veku, mentálnych schopností a zručností
pre život. Spolupodieľa sa na vytváraní pravidiel a povinností v režime detského domova.
Okrem toho sme vypracovali pre deti program sociálne a životné zručnosti, ktorý je
každodennou súčasťou života v našom zariadení. Podstatou tohto programu je pripraviť deti
na rôzne životné situácie, schopnosť sebavyjadrovania, samostatného myslenia, pozitívnej
podpory ich sebavedomia a celkového sebarozvíjania.
DeD má vypracované štandardy práce, ktoré zabezpečujú, že dieťa v DeD dostane
všestrannú odbornú pomoc a podporu k možnosti vytvoriť si vzťahovú väzbu s osobou aj
mimo detského domova. V našom DeD pomáhame deťom vytvárať si celkom nový svet, svet
úplne iný, než bol ten, z ktorého k nám prišli.
V priebehu roka 2016 deti absolvovali niekoľko rekreačných pobytov, výletov a aktivít:
- Výlet do Badínskeho pralesu
- Turistický výlet Podlavice – Skubín
- Motivačná prednáška s Rytmusom v rámci premietania filmu Sídliskový sen
- Prehliadka mesta Banská Bystrica s turistickou sprievodkyňou
- Letné pobyty na chalupe v Sebechleboch
- Vychádzka na Kalváriu v Banskej Bystrici
- Výstava voskových figurín – Zvláštni ľudia
- Návšteva Verejnej knižnice Mikuláša Kováča – zriadenie čitateľských preukazov

-

Výlet vlakom do kúpeľnej obce Brusno
Zatváranie Bánoša
Muzikál Alica v krajine zázrakov
Zapojenie sa do výtvarnej súťaže organizovanej spoločnosťou Orange
Návšteva v kine filmu Pirko
Divadelné predstavenie Malý princ (Divadlo z Pasáže)
Návšteva pamätníka venovaného obetiam fašizmu v Kremničke
Živý Betlehem v podaní banskobystrických šermiarov
Návštevy plavárne, zimného štadiónu (korčuľovanie)

V mesiaci október sme sa zapojili do projektu organizovaného spoločnosťou IKEA „Pre
najdôležitejších ľudí na svete“, vďaka ktorému sme získali 3. miesto, a tým pádom zariadenie
pre náš detský domov v hodnote 3000 eur. Túto čiastku sme využili na premenu dvoch
detských izieb (jedna dievčenská a jedna chlapčenská), vďaka čomu sa zútulnilo prostredie,
v ktorom naše deti žijú.
O.Z. ARISE – pripravilo pre nás akciu „Pečieme pre radosť“, kde sa aj deti mohli prakticky
zapojiť do pečenia vianočného pečenia.

Psychologická oblasť:
Psychologická starostlivosť v Detskom domove je zameraná predovšetkým na
prekonávanie traumatizujúcich zážitkov dieťaťa a zharmonizovanie jeho emocionálneho
prežívania. Snažíme sa, aby dieťa opäť nadobudlo pocit istoty a dôvery jednak voči sebe ale
aj voči dospelým. Aktivity zameriavame na získavanie zdravého sebavedomia
a sebaakceptácie seba samého. Pozitívnou motiváciou sa snažíme rozvíjať schopnosti,
záujmy a potreby týchto detí. Odborným prístupom chceme zabezpečiť harmonický
osobnostný vývin dieťaťa a pomôcť mu čo najlepšie sa začleniť do nového rodinného
prostredia. Taktiež sa psychologickou intervenciou venujeme aktuálnym ťažkostiam a témam,
ktoré súvisia s každodenným životom našich detí. Psychológ DeD máva skupinové aj
individuálne sedenia s deťmi, a taktiež pracuje priamo v profesionálnych rodinách. Témy
skupinových sedení a aktivít:
- Sexuálna výchova
- Zdravý životný štýl (prevencia drogovej závislosti)
- Verbálna a neverbálna komunikácia
- Kooperácia v tíme
- Asertivita
- Plánovanie budúcnosti
- Hodnoty a motivácie
- Rozvoj tvorivosti u detí
- Sociálne normy a pravidlá v spoločnosti, v ktorej žijem
V priebehu roku 2016 taktiež psychológ zabezpečoval prípravu 3 detí na osvojenie,
poskytoval psychologické poradenstvo budúcim osvojiteľom a pomáhal pri nadväzovaní
kontaktov medzi deťmi a budúcimi osvojiteľmi. V mesiaci október sme začali pripravovať
dvoch súrodencov na umiestnenie do pestúnskej starostlivosti.

Finančné zabezpečenie získavame z týchto zdrojov:
1.
2.
3.
4.
5.

Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
2% z daní
z grantov
zo zbierok
zo sponzorských darov

Kontakty:
Riaditeľka Občianskeho združenia a Detského domova:
Mgr. Adriana Hrežďovičová

Správna rada:
Predsedníčka:
Členovia:

Mgr. Daniela Žilová
Klára Golecká
Ing. Mgr. Eva Matejdesová
Mgr. Eleonóra Kúdelková
Mgr. Roman Mojš

Revízna komisia:
Členovia:

Mgr. Dana Hroncová
PhDr. Anna Blanáriková
Ing. Marta Pavlíková

Adresa:
O.Z. Signál ohrozenia, Wolkerova 26,
974 04 Banská Bystrica

Telefón:
Mobil:
e.mail:
web. :

048/4131141
0911 653 545
signalohrozenia@gmail.com
www.centrumsrdiecko.sk

