
                           

Výročná správa

Občianske združenie
Brána do života 

za rok 2008

V Bratislave, dňa 4.5. 2009



Občianske združenie Brána do života vzniklo na základe iniciatívy pani 
Márie Prieložnej dňa 23. februára 2000. Jej hnacím motorom ako matky bola 
túžba  zabezpečiť  čo  najväčšiemu  počtu  opustených,  alebo  inak  poznačených 
detí, život plný farieb, lásky a bezpečia. Túto ideu prezentovala aj 1. marca 2001 
pri  otvorení  nášho  najväčšieho  projektu  Krízového  centra  Brána  do  života 
v Petržalke, kedy na otázku prečo sa rozhodla pre vybudovanie práve takéhoto 
zariadenia,  odpovedala:  „Neviem  pochopiť  človeka,  ktorý  dokáže  ublížiť 
bezbrannému dieťaťu“. Myslím, že mnohí z nás majú tento pocit, ale len ona, 
ako jedna z mála, dokázala dať svojmu postoju reálnu podobu.

Krízové centrum Brána do života je nástrojom, ktorým sa snažíme otvárať 
“bránu“ všetkým, ktorým život nedal to, na čo majú a musia mať právo, tým, 
ktorí sú najslabší a najzraniteľnejší. Deťom a ich matkám. Nie je frázou, že deti 
sú  bohatstvom národa  a keď  dopustíme,  že  takéto  krízové  centrá  budú  plné 
zbitých  detí  môžeme  sa  po  ekonomickej  a hospodárskej  stránke  snažiť 
akokoľvek, ostaneme tým najchudobnejším štátom. 

Iróniou osudu je, že Majka Prieložná už nemôže vidieť usmiate tváre detí 
a matiek, ktoré vďaka nej našli útočisko, domov a pomoc ľudí, pre ktorých je 
práca  koníčkom.....nemôže  vidieť  naplnenie  svojho  ďalšieho  sna,  pomôcť 
mladým dospelým, odchovancom detských domovov pri štarte a zaradení sa do 
života. Bolo rozhodnuté, že svoju úlohu už splnila. Verím ale, že každý z nás má 
svojho anjela strážneho a my sme si nemohli priať nikoho lepšieho.

A nezabúdajme:

          „ Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“



Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity Občianskeho združenia 

Brána do života v roku 2008 dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými 

darmi a tým čo poskytli 2% daň zo svojho príjmu.

Bez vašej podpory by sme nedokázali urobiť všetko to, čo si môžete prečítať vo 

výročnej správe za rok 2008.

Poďakovanie za spoluprácu patrí týmto partnerom: 

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny

Bratislavský samosprávny kraj

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
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Projekt č. 1: Krízové centrum a Detský domov  Brána do života

Miesto poskytovania soc. služby  

Medveďovej č. 4, 851 03 Bratislava - Petržalka  

Hlavné a čiastkové ciele

Občianske združenie Brána do života prevádzkovalo v roku 2008 v súlade so zákonom 
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle  zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej  ochrane  detí  a  o sociálnej  kuratele  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe akreditácie:

1) zariadenie  núdzového  bývania  podľa  §  29 s kapacitou  19  miest  s celoročným 
poskytovaním starostlivosti,

2) útulok podľa § 26 s kapacitou 5 miest s prechodným poskytovaním starostlivosti,
3) zariadenie  dočasnej  starostlivosti  o  deti  podľa  §  32 s kapacitou  6  miest 

s prechodným poskytovaním starostlivosti,
 4)  detský  domov  podľa  §  49 s kapacitou  6  miest  s celoročným  poskytovaním 

starostlivosti

Poskytovanie  sociálnych  služieb  prebiehalo  v roku 2008 v nezmenenej  podobe a  v 
priebehu  celého  roka  2008  boli  tieto  zariadenia  plne  obsadené   klientmi,  ktorých  život, 
zdravie  alebo  riadna  výchova  sú  v ohrození.  Prevádzka  v  uvedených  zariadení  je  24  – 
hodinová a je zabezpečená odborným personálom. 

          V roku 2008 sme okrem poskytovania sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, 
právneho poradenstva, asistencie, sociálnej prevencie, psychologickej a terapeutickej pomoci, 
výchovnej  starostlivosti,  liečebno-výchovnej  starostlivosti,  nevyhnutnej  starostlivosti 
(stravovanie,  bývanie,  zaopatrenie)  a osobného  vybavenia,  ak  ho  klient  nemá  poskytovali 
vybrané  formy pomoci  aj  359 ambulantným klientom,  z toho  sociálnu intervenciu  197 
ambulantným klientom a psychologickú podporu 162 klientom. Psychologická a sociálna 
telefonická podpora bola vyjadrená 162 klientom a informovanie  klientov  /  telefonicky / 
o zariadeniach poskytujúcich sociálne, psychologické, právne služby a podporu na Slovensku 
sme poskytli 165 záujemcom.

           Hlavným zameraním Krízového centra Brána do života v roku 2008 bolo poskytovanie 
poradenstva a sociálnej prevencie rodinám v kríze, sanácia rodinného prostredia, odstránenie, 
resp. zmiernenie traumy spôsobenej týraním alebo zneužívaním a taktiež poskytnutie a 



zabezpečenie dočasného bývania pre týrané ženy a matky s deťmi, ako aj tehotné ženy, ktoré 
sa ocitli v sociálnej núdzi a obetiam obchodovania s ľuďmi.

Motivácia  poskytovať sociálnu pomoc  

Cieľom  Krízové  centra  a Detského  domova  Brána  do  života  bolo  v roku  2008 
poskytovať sociálne služby tým občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Krízové centrum 
Brána do života bolo prvým poskytovateľom pomoci daným cieľovým skupinám – matky 
s deťmi a obete domáceho násilia v Bratislave.  Našim hlavným zámerom je pomáhať tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Tento druh pomoci je orientovaný pre tých, ktorí si sami nevedia 
pomôcť a zabezpečiť primeraný životný štandard v krízovej životnej situácii. Uvedený druh 
sociálnej služby bol a stále je veľmi aktuálny, čo vyplýva aj z neustále naplnenej kapacity.

Činnosť  Krízového  centra  a Detského  domova  Brána  do  života  je  opodstatnená 
vzhľadom k regionálnym potrebám.  Kapacita  objektu  bola  v roku 2008 neustále  vyťažená 
a dopyt  po našich službách vyšší,  než často dokážeme uspokojiť. Aktívne spolupracujeme 
s odbormi sociálnych služieb jednotlivých mestských častí v Bratislave, ktorí nám posielajú 
klientov /aj ambulantných/. Taktiež spolupracujeme aj s inými zariadeniami podobného typu 
v BSK, ale aj v iných krajoch, nakoľko typ tejto služby si v niektorých prípadoch uvedené 
vyžaduje  /ak je potrebné umiestnenie  ženy od tyrana  čo najďalej  od miesta  jej  bydliska/. 
Primárne  pracujeme  a poskytujeme  starostlivosť  najmä  klientom  z územia  Bratislavského 
kraja. 

Príslušné  odbory  sociálnych  služieb  a iné  predmetné  inštitúcie  s nami  intenzívne 
spolupracujú pri umiestňovaní klientov. 

Cieľová skupina  

a)  ktorého výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená,
b)  ktoré  je  týrané,  pohlavne  zneužívané  a  zanedbávané  alebo  u  ktorého  je 

dôvodné  podozrenie  z týrania,  zanedbávania,  pohlavného  zneužívania  a  zo 
šikanovania

c)  bez akejkoľvek starostlivosti, ak je jeho život alebo zdravie ohrozené

Hlavným zámerom Krízového centra a Detského domova je pomáhať tým, ktorí  to 
najviac potrebujú. Tento druh pomoci je orientovaný pre tých, ktorí si sami nevedia pomôcť 
a zabezpečiť primeraný životný štandard v krízovej životnej situácii. Uvedený druh sociálnej 
služby  bol  aj  v priebehu  roku  2008  veľmi  aktuálny,  čo  vyplýva  aj  z neustále  naplnenej 
kapacity Krízového centra a Detského domova Brána do života. Schválená kapacita je 36 

• matky s deťmi, na ktorých je páchané psychické, fyzické, sexuálne alebo ekonomické 
násilie,

• ženy, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi
• ženy, na ktorých je páchané psychické, fyzické, sexuálne alebo ekonomické násilie,
• deti, na ktorých je páchané psychické, fyzické alebo sexuálne násilie,
• osamelé tehotné ženy v sociálnej núdzi.
• dieťa



miest, ale dopyt po našich službách bol minulý rok neúmerne vyšší  ako nám dovoľuje už 
uvedená kapacita.

V roku  2008  sme  poskytli  inštitucionálnu  starostlivosť  a komplexné  poradenstvo 
60 ženám a ich 96 deťom, čo je v porovnaní s rokom 2007 nárast o 7,4 % (v priebehu roka 
2007 bolo umiestnených 56 žien). Z uvedeného počtu bolo  70 % žien prijatých z dôvodu 
domáceho násilia  a z uvedeného počtu boli 4 ženy obeťami obchodovania s ľuďmi a 30% 
žien malo bytový problém. Rozdiel medzi týmto percentuálnym vyjadrením a rokom 2007, 
kedy bolo 75 % žien prijatých z dôvodu násilia v rodine a svoju problematickú bytovú otázku 
riešilo  u  nás  25  %  žien,  je  5  %.  Z daného  číselného  vyjadrenia  a aj  na  základe  našich 
celoročných skúseností vyplýva, že v roku 2008 vyhľadalo a potrebovalo našu pomoc viac 
žien, ktoré sa ocitli z rôznych dôvodov bez prístrešia ako žien, ktoré riešili problém násilia 
páchaného na sebe alebo svojich deťoch..  15 % žien  sa po ukončení pobytu u nás  vrátilo 
späť  k partnerovi,  čo  je  v porovnaní  s minulým rokom pokles o 1  % a 76,6  % našich 
klientiek  riešilo svoj problém alternatívnym bývaním (napr. návrat k rodičom, ubytovne, 
iné DOR-ky).  V tomto bode by sme chceli  upozorniť na číslo  33,3 %, nakoľko vyjadruje 
počet žien, ktoré museli svoj problém s bývaním po ukončení pobytu u nás riešiť tým, že sa 
len  presunuli  do  zariadenia  rovnakého  typu  ako je  to  naše,  t.j.  len  43,3  % žien  si  našlo 
adekvátne dlhodobé a vhodnejšie bývanie pre seba a svoje deti. O pobyte 8 % žien nie sme 
k dnešnému dňu informovaní.

 Klientky  sú  s  deťmi  ubytované  v hornej  časti  objektu  v samostatných  izbových 
bunkách + kuchyňa, herňa, jedáleň, práčovňa, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť.

V zariadení  dočasnej  starostlivosti  o deti  sme  v roku  2008  poskytli 
svoju dočasnú komplexnú starostlivosť 17 deťom. Dôvodom ich umiestnenia 

bolo odcestovanie alebo hospitalizácia rodičov.

Detský domov Brána do života poskytuje dočasný domov a kompletnú nevyhnutnú 
starostlivosť 6-tim deťom, ktoré sú tu umiestnené na základe právoplatných rozhodnutí súdu o 
nariadení  ústavnej  starostlivosti  alebo  predbežného  opatrenie  súdu.  Deti  sú  ubytované 
v prízemnej časti objektu v samostatných izbách + kuchyňa, práčovňa spoločenská miestnosť, 
učebňa, hygienické zariadenia, arteterapeutická a terapeutická miestnosť. V roku 2008 sme  tu 
mali  umiestnených 7  detí.  Z toho jednému  mladému  dospelému  bola  v  septembri  2008 
ukončená  ústavná  starostlivosť  z dôvodu  ukončenia  prípravy  na  zamestnanie  (úspešná 
maturita)  a  zároveň bolo  vydané  rozhodnutie o poskytnutí  jednorázového  príspevku  na 
uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému. 

Predpokladané výstupy projektu krátkodobého, dlhodobého charakteru 

Výstupy projektu:

Krízové  centrum  a Detský  domov  poskytovalo  v roku  2008   služby,  ktoré  sú  najmä 
dlhodobého charakteru. 

                        

 



Krátkodobé výstupy sú minimálne vzhľadom k     typu poskytovaných služieb, sú     to najmä:  

- poskytovanie krízovej intervencie ambulantným klientom,
-  poskytovanie  pomoci  SOS  –  Zariadenie  dočasnej  starostlivosti  o deti  (Stanica 
opatrovateľskej služby),
- poskytovanie telefonického poradenstva.

Dlhodobé výstupy projektu:

- skvalitnenie života klientom v kríze,
- poskytovanie prístrešia klientom,
- zvýšenie sociálnej adaptability klientov, právneho vedomia, pracovných návykov a pod.,

- dlhodobá psychoterapeutická práca s klientom, zvýšenia sebavedomie klientov, 
- štatistické výstupy /počty klientov za rok, vekové aspekty a pod./,
- pomoc klientom pri začlenení sa do života.

Harmonogram realizácie projektu:

Prevádzka Krízového centra Brána do života pracuje v nepretržitom 24-hodinovom režime. 

Spôsob merania kontroly a     účelnosti v     roku 2008:  

Odborná činnosť:
- štatistické metódy,
- metódy  overenia  /skupinová  terapia,  individuálna  psychoterapia,  podporné 

terapeutické metódy, porady, tímové stretnutia/,
Finančné riadenie:

- účtovné riadenie projektov,
- finančné správy členom správnej rady,
- výkaz ziskov a strát,
- výročná správa,
- vyúčtovanie a kontrola prostriedkov VÚC a iných donorov.

Aktivity a projekty Krízového centra a Detského domova Brána do života 
za rok 2008

1. V rámci zimných mesiacov (december 07, január 08, február 08) prebehla čiastočná 
rekonštrukcia  budovy –  výmena  okien  a  dverí  za  plastové  a vybudovanie  novej  vstupnej 
brány, ktorá prebiehala vďaka finančnej podpory talianskeho Enel Cuore Onlus z Ríma.  

2.  V rámci  projektu  „Školiace  centrum“  schváleného  z ESF boli  našim 
zamestnancom  v priebehu  mesiaca  januára  a februára  zabezpečené  odborné  výcviky 
a školenia,  ktoré  následne  absolvovali  a svoje  novozískané  skúsenosti  využívajú  pri  práci 
s klientmi (trh práce, kariérne poradenstvo, arteterapia, pohybová terapia, filiálna terapia, atď.



Súčasťou  uvedeného  projektu  bolo  aj  vybudovanie  arteterateutickej  miestnosti  a 
zrekonštruovanie terapeutickej  miestnosti,  ktoré  v súčasnosti  slúžia  nielen  klientom  nášho 
zariadenia, ale aj deťom z okolia. 

3. Na základe výzvy od organizácie Slovenské elektrárne, a. s. sme v máji 2008 vypracovali 
projekt  Skvalitnenie bývania klientov Krízového centra a Detského domova Brána do 
života,  ktoré  cieľom  bola  rekonštrukcia  strechy  a  fasády  a následne  nám  bol  projekt 
schválený a finančne podporený.

4. Dňa 8. júna 2008 sme pripravili ako po každý rok veľkú záhradnú párty, oslavu Dňa detí, 
ktorej sa zúčastnili nie len deti z nášho Detského domova a Krízového centra Brána do 
života, ale aj deti našich bývalých klientiek, deti z blízkeho okolia ako aj deti z  Detského 
domova Malacky a naši kamaráti z Úsmevu ako Dar. Pre deti bol okrem darčekov, nanukov, 
zmrzliny a iného pohostenia pripravený program, v ktorom vystupovali tanečná skupina GIL, 
Karol  Zajac, kúzelník  Ivan,  tanečná  skupina  MODANS, tanečná  skupina  BSG,   
Maltézsky rytieri, atď.

5. Účasť na projekte „Naša Bratislava“.
V dňoch 12. – 13. septembra 2008 sa naše krízové centrum a detský domov zúčastnili 

projektu Naša Bratislava, ktorý organizovala Nadácia Pontis. Jednalo sa o projekt firemného 
dobrovoľníctva,  v ktorom  zamestnanci  zúčastnených  firiem  vymenia  obleky  za  monterky 
a v rámci dvoch dní pomáhajú organizáciám s rôznymi pracovnými aktivitami.

Našimi určenými aktivitami bola maľovanie a obnova základného a povrchového náteru na: 
- balkónových zábradliach
- nadjazdových zábradliach
- kamenných záhradných kvetináčoch
-

Na  realizáciu  aktivít  sme  získali  grant  na  zakúpenie  potrebných  farieb,  štetcov, 
šmirglových papierov a kief, valčekov, atď. 

6. Účasť na „Trhovisku neziskových organizácií“
V nadväznosti na projekt Naša Bratislava sme sa zúčastnili dňa 13. septembra 2008 

v poobedňajších hodinách na Tyršovom nábreží - Trhoviska neziskových organizácií. Tu sme 
využili priestor a odprezentovali sa prostredníctvom našej tanečnej skupiny GIL pod vedením 
vychovávateľky  Mgr.  Beáty  Pekajovej,  ktorá  zožala  obrovský  potlesk  a otvorila  celé 
podujatie. Taktiež sme sa snažili ľuďom priblížiť aj prostredníctvom stánku Brána do života, 
kde sme ponúkali a vystavovali výrobky, ktoré v rámci arteterapie vyrábajú naši klienti pod 
vedením vychovávateľky Mgr. Janky Blaškovej. Naša snaha bola na konci podujatia ocenená, 
nakoľko sme vyhrali súťaž o najkrajší stánok a taktiež sme cez noviny SME a televíziu TA 3 
medializovali naše zariadenie.

7. Zapojenie sa do projektu „Zachráňme životy“ – ako poskytovatelia sociálnych   
          služieb.

http://www.domovmalacky.wz.cz/
http://www.domovmalacky.wz.cz/
http://www.usmev.sk/


8. Inštalácia nových lavičiek od firmy Bovis Lend Lease, s. r. o. v záhrade KC 

 9. Predvianočná charitatívna aukcia 
Dňa  29. novembra 2008 sme za veľkej finančnej a materiálnej podpory sponzorov 

zorganizovali  prvý  ročník  CHARITATÍVNEJ  AUKCIE,  ktorá  bola  spojená  s výstavou 
umeleckých diel, ktoré na spomínanú akciu venovali slovenskí výtvarníci:
-  akad. mal. Milan Laluha
-  akad. mal. Tomáš Krčméry
-  majster Pavol Potoček

Aukcia,  ktorej  výťažok  bol  určený  pre  našich  malých  a mladých  klientov,  sa 
uskutočnila  v priestoroch DIVADLA  V PODPALUBÍ  na LODI  ADYHO  HAJDU 
A ROMANA  LUKNÁRA  a záštitu  nad  celým  priebehom  prevzal ZVRCHOVANÝ 
MALTÉZSKY RÁD, zbor dobrovoľníkov Slovenska.
V samotnej  dražbe bolo ponúknutých sedem obrazov, ktoré sa všetky za výdatnej  slovnej 
podpory licitátora PhDr. Bohumíra Bachratého vydražili. 

10. Vianočná kampaň Attrattivo
V čase  od  1.12.2008  –  25.  12.  2008  prebiehala  v rádiu  Jemné  Melódie  kampaň 

Vianoce v Attrattivo – Vianočná zbierka pre Krízové centrum Brána do života, kedy boli 
pre naše zariadenie zbierané finančné prostriedky – z každého predaného kusu oblečenia išli 3 
eura pre naše centrum. 

11. Vypracovanie a zrealizovanie Projektu na vybudovanie vrátnice – výzva Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 829,85 €  (25 000, - Sk).

12. Vypracovanie a zrealizovanie projektu na zakúpenie malých chladničiek na každú izbu 
pre klientky KC, na ktorý finančne prispela Americká obchodná komora. 

13. Zapojenie sa do festivalu „Čarovné dni v Auparku“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. – 
17.  decembra  2008 a k dispozícií  sme  mali  stánok,  kde  sme  prezentovali  našu  činnosť  a 
výrobky.   

14. Aupark – Vianočný projekt
- získanie vianočných darčekov pre deti a vianočnej výzdoby – stromček

Na záver tejto správy a aj roka 2008 by sme chceli vyjadriť našu nesmiernu vďaku 
všetkým sponzorom, firmám a dobrovoľníkom, ktorí nás v roku 2008 podporovali finančne, 
materiálne ale aj svojou prácou a pozitívnou motiváciou a takto nám pomáhali napĺňať naše 
motto: 

“Len život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to”.
                                                                                                             Albert Einstein
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Rok  2008 je za nami. Bolo to obdobie úspechov aj pádov, radosti aj smútku.

Ak by sme ho mali vystihnúť slovami, boli by to možno rekonštrukcia, zariaďovanie, pomoc, 

či  úspech.  Rekonštrukcia  bola  pokračovaním  z minulých  rokov,  pretože  budova,  v ktorej 

sídlime  bola  budova bývalej  materskej  škôlky a tieto  úpravy si  vyžadovala.  Zariaďovanie 

priestorov a izieb pre našich mladých dospelých novým nábytkom, bolo našim veľkým snom. 

Snažili sme sa ,aby sa aj oni spolupodieľali pri zariaďovaní, aby si prehlbovali svoje estetické 

cítenie, ale zároveň aby si aj vážili to čo sme im zabezpečili  vďaka sponzorom s veľkým 

srdcom. 

Pomoc patrila všetkým, ktorí prišli a žiadali o ňu. No nie všetci ju vedeli prijať. Na 

druhej strane sú aj takí, pri ktorých môžeme použiť slovo úspech. Sú to tí, ktorí prijali našu 

pomocnú ruku a naštartovali sa do samostatného života. A pre týchto mladých ľudí je určené 

krízové stredisko. Pretože keď sa čo i len jednému z nich podarí prelomiť bariéru  a začlení sa 

do spoločnosti, má naša práca a fungovanie krízového strediska zmysel.

Od nášho vzniku sme poskytli pomocnú ruku pobytovou formou 51 klientom. 

K 31.12.2008 bolo u nás ubytovaných  17 klientov.



                                                                

                                                                 

Na  začiatku  roka  sa  spustil  dlho  pripravovaný  projekt  v  rámci  ESF  s názvom „Školiace 

centrum“, ktorý nám umožnil zriadiť počítačovú miestnosť a  tak si za pomoci lektora mohli 

klienti  osvojiť   základné  počítačové  znalosti.  Cieľom  bolo  zvýšiť  zručnosti  a pomáhať 

rozvíjať  schopnosti  klientom pri  hľadaní  práce,  udržaní  si  práce,  alebo  návratu  do  práce 

a poskytovať komplexnú pomoc, ktorú potrebujú klienti pri zvládnutí týchto zmien vo forme 

kariérneho poradenstva, či pomoci ohľadom zákonníka práce. V rámci aktivít projektu sa tiež 

zriadila terapeutická miestnosť zameraná na realizáciu komunikačných,  psycho-sociálnych, 

terapeutických a iných odborných tréningov a školení

V tomto  období sme tiež  dokončovali  výmenu plastových okien ,  ktorú uskutočnila firma 

Kalypso,  čím  sa  veľmi  zvýšila  kvalita  bývania.  Najmä  v zimnom  období  bola  táto 

rekonštrukcia neoceniteľná.  Po tejto rekonštrukcií neodmysliteľne patrí aj vymaľovanie izieb 

a spoločných priestorov.  O výmenu  podláh sa  postaralo  vydavateľstvo  Jaga a časopis  Môj 

dom  a vďaka  nim  sme  získali  moderné  laminátové  podlahy  od  spoločnosti  Juba  Zvolen 

a nadviazali kontakt na OD KIKA. Prostredníctvom obchodného domu KIKA sme zariadili 

izby našich klientov a kancelárie personálu. 

V lete sme spustili projekt „ športové leto“, kedy sa tento projekt uskutočnil vďaka podpore 

zamestnanca Spoločnosti Siemens Slovensko pani Ing. Jane Kuchárikovej. Na tento projekt 

sme získali finančné prostriedky na nákup športových potrieb a spoločenských hier a tým sme 

mohli zabezpečiť našim klientom zmysluplne strávený čas počas letných prázdninových dní

Jeseň sa niesla v znamení príprav na najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. Vo voľnom čase 

naši klienti  vyrábali rôzne vianočné, či darčekové predmety,  ktoré sami predávali na akcii 

zrealizovanej nadáciou Pontis s názvom Trhovisko neziskových organizácií, ktorá sa konala 

na  Tyršovom  nábreží  a neskôr  v predvianočnom  období  v OD  KIKA.  Výťažok  z týchto 

predajných akcií bol rozdelený medzi klientov, ktorí sa aktívne zapájali do príprav.

Mikulášsky večierok nám pripravila spoločnosť Bepon, s množstvom prekvapení, darčekov, 

občerstvenia a samozrejme bohatým programom. Milým prekvapením tejto spoločnosti bol aj 

spoločný darček  pre našich zverencov – rúra na pečenie, po ktorej veľmi túžili, ale vzhľadom 

na nedostatok finančných prostriedkov sme ju nemohli zabezpečiť.    



                                                                    

Ďalším príjemným prekvapením bol dar od finančného managera tejto spoločnosti, ktorý nám 

zabezpečil do každej kuchynky našich klientov rýchlovarnú kanvicu, čím splnil nejednému 

z nich vianočné prianie.

Príjemné  vianočné  sviatky  nám  pomohla  vytvoriť  aj  obchodná  spoločnosť  s  textilom 

z Dunajskej Stredy, ktorá darovala nové značkové oblečenie našim klientom.  Pomohla tak 

najmä tým, ktorí  si momentálne nemôžu sami zabezpečiť  osobné vybavenie.  Na spoločnú 

štedrovečernú  večeru  tiež  prispela  finančnou  čiastkou  aj  firma  Slovpack  Bratislava,  spol. 

s.r.o., vďaka čomu si mohli naši mladí dospelí sadnúť k spoločnému stolu a zažiť tak spoločne 

príjemnú atmosféru Vianoc.

Niekoľko  krát  do  roka  k nám zavítajú  mladí  ľudia  zo  Slovenska  aj  zo  zahraničia.  Sú  to 

dobrovoľníci, ktorí sú na výmenných programoch, alebo študenti, ktorí si nájdu čas urobiť 

niečo pre druhých. Cieľom je podporovať dobrovoľníctvo mladých ľudí a prispieť vlastnou 

prácou  k skrášleniu  prostredia,  kde  žijeme.  Stretávanie  a spoločná  práca  mladých  ľudí  zo 

zahraničia a zo Slovenska pomáha budovať priateľstvá a vzájomné porozumenie.

 Pomôžu nám práca pri úprave okolia aj interiéru skrášliť okolie ale tiež stráviť čas s klientmi 

nášho  zariadenia.  Koordinátorom  akcií  je  Martin  Alexy  a  partnermi  sú  Európska 

dobrovoľnícka mládež a Youth Service Initiative z Holandska.

„Prísť sem a zažiť ako to funguje v takomto centre bolo pre mňa niečím úplne novým. 

Aj keď nehovoríme rovnakým jazykom, hudba je spôsob ako si rozumieť a ako sa 

spojiť. Sama skladám hudbu a píšem texty a bolo to skvelé, že sme spolu s ľuďmi 

z centra hrali a spievali. Veľmi sa mi páči vaša pieseň Loď do neznáma."

Grace z Holandska

„Veľmi sa mi páčilo tanečné vystúpenie detí z detského domova. Bola som rada, že 

som ich spoznala a že sme všetci spolu aj s pár ostatnými dobrovoľníkmi tancovali pre 

Mikuláša."

Jana z Čiech

http://www.youthserviceinitiative.org/
http://www.yes.eu.sk/
http://www.yes.eu.sk/


                                                                      

„Som veľmi rada, že som tu mohla byť. Prišli sme pomôcť, natierali sme zábradlie na 

balkóne, lavičky v záhrade, steny a zárubne vo vnútri, lepili koberce, snažili sa to tu 

zútulniť. Prišlo mi to ako veľmi príjemná práca, hlavne vďaka tomu, že sme robili  

spolu s ľuďmi s centra. Mohli sme byť tvoriví a slobodní v tom ako veci zaranžovať.  

Často nám niekto v centre ponúkal kávu a koláče, Renáta pre nás varila super jedlá.

To najlepšie boli pre mňa spoločné večery. Bola som príjemne prekvapená, že sa 

k nám pridalo tak veľa ľudí z centra. Spievali sme spolu, hrali hry a netrvalo dlho kým 

sa mohli viac spriateliť. Sú to veľmi príjemní ľudia a je úžasné, že sú pozitívni aj keď 

to v detstve nemali práve najľahšie. Dúfam, že sa budem môcť čoskoro vrátiť späť."

Verena z Nemecka

Krízové stredisko Dom na pol ceste ako jeden z projektov občianskeho združenia 

Brána do života. bolo založené v roku 2006 so zámerom slúžiť predovšetkým odchovancom 

detských domovov, ale aj mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií. Chceme 

im  tak  pomôcť  prekonať,  alebo  zmierniť  sociálne  problémy,  ktoré  vznikajú  zrušením 

ochrannej ústavnej výchovy plnoletým. 

Cieľ krízového strediska

Pomôcť  prekonať,  alebo  zmierniť  sociálne  problémy  mladých  dospelých,  ktoré  vznikajú 

zrušením ochrannej ústavnej výchovy a poskytnúť pomocnú ruku pri zapojení sa do bežného 

života .

Filozofia krízového strediska

Rozvíjať samostatnosť mladých ľudí. 

Čo vieme poskytnúť:

1. bývanie  na  základe  zhodnotenia  celkovej  situácie  odchovanca  detského  domova  a 

reedukačného domova pre mládež  a mladým dospelým v kríze;



                                                                      

       1.     poradenstvo

- plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na riešenie   

- vzniknutého problému; 

- zistenie  rozsahu,  charakteru  a  príčin  vzniku  sociálnej  núdze  a  poskytovanie 

informácií o možnostiach jej riešenia; 

- usmernenie  klientov  pri  voľbe a  uplatňovaní  foriem sociálnej  pomoci,  v  prípade 

potreby sa odporučí poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými 

inštitúciami; 

2.    sociálnu prevenciu, psychoterapiu a krízovú intervenciu (za odbornej spolupráce s    

        psychológom a psychoterapeutkou);

- odborná činnosť zameraná na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku,    

- prehlbovania alebo opakovania porúch psychického alebo sociálneho vývinu; 

- formou individuálnej a skupinovej psychoterapie, poradenstva a krízovej 

- intervencie sa zameriava na osobnostný rast klientov;

3.    osobné vybavenie

- ak ho klient nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim príjmom a príjmom zo 

svojho 

- majetku zabezpečiť; 

Utvárame  podmienky:

na pracovné uplatnenie:

- poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní zamestnania; 

- poradenstvo  a  pomoc  pri  absolvovaní  rekvalifikačných  kurzov a  zvyšovania  si 

odbornosti, či ďalšieho štúdia; 

na prípravu stravy:



- klienti  sa  stravujú individuálne,  pričom majú  k dispozícii  zariadenú kuchyňu  - 

každá bunka má svoju vlastnú kuchyňu, okrem toho je zriadená kuchyňa pre

      spoločné varenie v rámci osvojovania si zručností; 

na ďalšie individuálne potreby každého klienta 

                                                                      

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých

V rámci sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie Krízové stredisko Dom na pol 

ceste sa rozhodlo otvoriť podpornú terapeutickú skupinu pre abstinujúcich drogovo závislých.

Podporná  terapeutická  skupina  je  dôležitým  preventívnym  faktorom  v  procese 

doliečovania drogovo závislých osôb. Skupina umožňuje vytváranie nových, nie rizikových 

sociálnych vzťahov a kontaktov, ktoré sú pre abstinujúcich veľmi dôležité. Veľakrát sú títo 

ľudia  nepochopení  majoritnou  spoločnosťou  a  preto  sa  ťažko do  nej  integrujú.  Podporná 

terapeutická skupina im má pomôcť sa ľahšie začleniť do spoločnosti.

Krízové stredisko Dom na pol ceste je:

 mimovládna  nezisková  organizácia  pre  podporu  odchovancov  detských  domovov 

a mladých dospelých v kríze, ktorí dovŕšili 18 rokov

 poskytovateľ  sociálnej  pomoci  a  všeobecne  prospešných  služieb  podľa  platnej 

legislatívy (zb. zákonov č. 305/2005) najmä: bývalému klientovi detského domova, 

reedukačného domova pre mládež, ktorému sa zrušila ochranná ústavná výchova po 

dosiahnutí  jeho  plnoletosti  a mladým  dospelým  v  kríze.  Veková  hranica  klientov 

krízového strediska Dom na pol ceste je vymedzená vo veku od 18 do 25 rokov. 

 držiteľ akreditácie udelenej  MPSVaR SR, číslo spisu 14211/2006 – I/21AK

V krízovom stredisku Dom na pol ceste pracujú :

1   riaditeľka

2   sociálni pracovníci

1   psychoterapeutka  - externe



1   psychológ - externe

2  vrátnici + pomocný personál

                                                                      

počet všetkých klientov  v 2008 – 33
počet novo nastúpených klientov – 25
počet klientov k 31.12.2008 - 17 

Vývoj počtu nástupov r. 2006 - 2008

1
0

1
6

2
5

0

5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

ROK 
2006

ROK 
2007

ROK 
2008



                                                                      

Počet klientov v roku 2008
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Ambulantná starostlivosť o klientov

V rámci skupinovej ambulantnej starostlivosti  sa uskutočnilo  v období 1.1.2008 až 

31.12.2008 51 skupinových sedení, kde bolo poskytnutých 323 intervencií. Práce v skupine sa 

zúčastňuje 15 klientov. 

V rámci  individuálnej  ambulantnej  starostlivosti  (základné  sociálne  poradenstvo  a 

špecializované sociálne poradenstvo) sa uskutočnilo  v období 1.1.2008 až 31.12.2008 1389 

sedení.

V rámci  telefonickej  a internetovej  pomoci  a podpory  bolo  poskytnutých  182 

intervencii.

Psychoterapeutka uskutočnila 94 sedení so štyrmi klientmi.  

Psychológ uskutočnil 4 sedenia s tromi klientmi. 

Zastúpenie mužov a žien v roku 2008
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Finančná správa o     hospodárení za rok 2008  

Príjmy za rok 2008 445 621,32 € / 13 424 786,55 Sk/

1. Účelovo viazané prostriedky :  
- Finančné dotácie poskytnuté BSK Bratislava
- Dotácie ÚPSV a R      
- Dotácia ÚPSV a R 152 702,76 €    / 4 600 323,50 Sk/
 
2. Ostatné príspevky
   
- Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %                51 537,24 €  / 1 552 611,- Sk/

     
- Príspevky od klientov KC                                                     7 379,34 €  / 222 310,- Sk /
- Príspevky od klientov DpC    13 779,26 € / 415 114,- Sk /
- Príjmy ostatné      6 176,33 € / 186 068,05 Sk /
- Príspevky od fyzických osôb     1 831,09 € / 55 164,- Sk /
- Ostatné príspevky a dary právnických osôb             212 215,30 € / 6 393 196,- Sk /
/ Príspevky poskytnuté na rekonštrukciu, bežný chod BDŽ /

Výdavky za rok 2008         455 006,49 € / 13 707 525,30 Sk /

Spotreba materiálu              23 461,98 €   / 706 815,50 Sk /
- Spotrebný materiál a kancelársky materiál
- Potraviny
- Odevy
- Drogéria
- Školské potreby



Spotreba energie a ostat.neskladovateľ.dodávok           38 541,61 €  / 1 161 104,50 Sk /
Cestovné 1 137,14 €       / 34 257,50 Sk /
Služby v tom rekonštrukcia         177 533,08 €   / 5 348 361,70 Sk /

- Telefonické poplatky
- Stravné služby
- UPC, Internet, Poštovné
- Odvoz odpadu
- Technická asistencia
- Školenia a tréningy
- Poštovné
- Letný pobyt dieťaťa
- Školské výlety
- Poistenia budov a dopravných prostriedkov
- Rekonštrukcia
- Vreckové 
- Lekár – poplatky
- Ostané služby
- Drobný hmotný majetok
- Dary fyzickým osobám

Ostatné náklady 5 062,08 € / 152 500,10 Sk /

Mzdové náklady a zákonné sociálne náklady          209 270,60 €   / 6 304 486,- Sk /

Hospodársky výsledok za rok 2008    - 9 385,17 € / - 282 738,75 Sk /

Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2008          0,-
Dodávatelia                   0,-
Zamestnanci                     0,-      
Zúčtovanie s inšt.soc.zabezp.                   0,-
Daňové záväzky                   0,-
Ostatné záväzky                   0,-

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2008                                                         0,-
/ Prijaté krátkodobé finančné výpomoci /

Priemerný počet zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer 14 
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2008 14

Účtovníctvo je vedené podvojne v zmysle platných zákonov a účtovnej osnovy pre neziskové 
organizácie.




	          „ Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

