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V Dennom
centre Baobab
vytvárame
priestor pre deti
s postihnutím
a individuálnym
prístupom ich
podporujeme
vo vývine.

Ponúkame Vám

Takto pracujeme

• starostlivosť o deti s viacnásobným

ANAMNÉZA

postihnutím vo veku 2 – 10 rokov
• sociálne služby v čase od 8:00 – 16:00
počas pracovných dní v týždni

Pred prijatím deti spolu s rodičom absolvujú
anamnestický pohovor. Cieľom je spoznať dieťa
čo najlepšie (diagnózy, prejavy postihnutia, zmyslové

• útulné priestory s kapacitou do 12 detí

obmedzenia/možnosti, obľúbené veci a aktivity).

• bezbariérové ihrisko v bezprostrednej blízkosti

Liečebný pedagóg následne vypracuje individuálny

• zabezpečenie vzdelávania v našich priestoroch

plán, ktorý pravidelne vyhodnocujeme.

v spolupráci so ŠZŠ na Žehrianskej ul.
• multisenzorickú stimuláciu — sprostredkovanie
témy pomocou zapojenia viacerých zmyslov
• odborný liečebno-pedagogický prístup
zameraný na individuálne potreby dieťaťa
• pomoc pri získaní finančného príspevku


ADAPTÁCIA
Podľa potreby prvé dni, prípadne týždne je s dieťaťom
v centre prítomný aj rodič. Trávi s dieťaťom u nás čas,
kým si dieťa zvykne na nové prostredie a ľudí.


na poskytovanie sociálnej služby — domov

AKTIVITA

sociálnych služieb ambulantnou formou

Odborné skupinové a individuálne aktivity

Najlepšiu príležitosť
na rozvoj majú deti, ktoré
môžu navštevovať naše
zariadenie každý deň.
Ak uvažujete nad využitím
naších služieb, radi vám
odpovieme na vaše otázky
a poradíme ako postupovať
pri vybavení finančného
príspevku na poskytovanie
sociálnej služby.

sú zamerané na rozvoj viacerých oblastí:

Naše východiská

• Alternatívna forma komunikácie cez gestá,

CHCELI BY STE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ?

piktogramy, komunikátory
Pridajte sa k nám. Súčasťou nášho

ODBORNÝ PRÍSTUP
Štrukturovanou a pravidelnou prácou prinášame deťom
nové podnety na spoznávanie kreatívnym spôsobom,

• Orientácia v čase, dňoch, ročných obdobiach,
uvedomenie si seba, uvedomenie si kolektívu
• Socializácia v rámci skupiny i návštevy
a vychádzky do blízkeho okolia

nú aktivitu dieťaťa, čím prispievame k jeho väčšej miere

• Lepšia kvalita pitia (trénovanie rôznych techník,
úchop, držanie pohára, pitie z fľaše)

prevodom na účet našej organizácie
SK45 0900 0000 0051 1179 3851
alebo oskenovaním QR kódu.

samostatnosti. Socializáciou v aktívnom spoločenstve
sú deti lepšie pripravené na reálny život.

Ak chcete podporiť našu činnosť
finančným darom, môžete tak spraviť

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA
Podporujeme rozvoj detí v bežných činnostiach a vlast-

praxujúci študenti v odbore liečebná
alebo špeciálna pedagogika.

čo im pomáha napredovať. Zohľadňujeme individuálne
možnosti a potreby.

kolektívu sú aj dobrovoľníci alebo

• Jedenie (podpora držania lyžice a vedenie k ústam,
samostatné jedenie nakrájaného pečiva, slovné

DIALÓG S RODIČMI

vedenie pri kŕmení)

Počúvaním a otvorenou komunikáciou spoznávame dieťa
prostredníctvom dialógu s rodičmi. To nám umožňuje

• Hygiena (umývanie rúk, používanie WC s redukciou

efektívne pracovať s dieťaťom. Deťom to zároveň prináša

namiesto nočníkov, pred prebalením sú deti vysádzané

pocit bezpečia a prijatia.

na WC)

Veríme, že každé dieťa môže
napredovať a najlepším
motivátorom detí je radosť.

