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Občianske združenie

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.
Občianske združenie Brána do života v septembri 2006 otvorilo svoje brány aj Krízovému
stredisku Dom na polceste pre odchovancov detských domovov a mladých dospelých
v kríze. Snažíme sa reagovať na situáciu , ktorá sa dotýka našich mladých spoluobčanov,
ktorí po odchode z detských domovov veľakrát nemajú kam ísť, nemajú sa na koho obrátiť
a ostávajú na ulici bez akejkoľvek pomoci.

Občianske združenie Brána do života je mimovládna nezisková organizácia a je
širokospektrálnou a nezávislou iniciatívou občanov zameranou na pomoc tým, ktorí to
najviac potrebujú. Taktiež poskytuje vybrané formy pomoci opusteným a týraným matkám
s deťmi, maloletým a tehotným ženám v sociálnej núdzi.
Prvou aktivitou občianskeho združenia Brána do života bola kúpa rodinného domu
v Handlovej, ktorý bol následne prenajatý profesionálnej rodine Kožinovcov, ktorá
vychováva deti umiestnené v detskom domove. Uvedená rodina je aj naďalej finančne
podporovaná združením.
Druhou aktivitou bola rekonštrukcia objektu bývalej materskej škôlky a následné zriadenie
Krízového centra Brána do života, ktoré začalo fungovať dňa 1. marca 2001 na Medveďovej
č. 4 v Bratislave - Ovsišti. Cieľom tohto projektu je poskytovanie ambulantnej a
inštitucionálnej starostlivosti hlavne obetiam domáceho násilia a súčasne zvyšovanie
povedomia občanov o problematike domáceho násilia a koordinovanie činnosti kľúčových
profesionálov a organizácií pre obete násilia.
Dom na pol ceste ( krízové stredisko ) vznikol ako tretí projekt občianskeho združenia Brána
do života. Samotný vznik Krízového strediska Dom na pol ceste bol inšpirovaný ideou zriadiť
nie ďalšiu ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite
skutočného domova. Filozofiou zariadenia je rozvíjať samostatnosť mladých ľudí a
poskytnutie pomocnej ruky pri zapojení sa do bežného života.

Občianske združenie Brána do života na dosiahnutie svojho cieľa - celoplošnej pomoci
občanom v sociálnej núdzi, zriadilo Krízové centrum Brána do života a Krízové stredisko
Dom na polceste pre odchovancov z detských domovov, ktoré v zmysle zákona č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zlučuje tieto zariadenia sociálnych služieb:
a)
b)
c)
d)
e)

stanica opatrovateľskej služby
domov pre osamelých rodičov
detský domov
útulok
krízové stredisko pre odchovancov detských domovov a mladých dospelých v kríze

Krízové centrum Brána do života sa nachádza v Bratislave - Petržalke na Medveďovej č. 4 a
tento objekt v minulosti slúžil ako materská škola a neskôr ako osobitná škola. Občianske
združenie Brána do života ho dostalo do prenájmu za symbolickú 1 Sk od Mestskej časti
Petržalka na obdobie 15 rokov. Rekonštrukcia interiéru prebiehala svojpomocne a boli
použité materiálne a finančné dary členov občianskeho združenia Brána do života a ďalších
sponzorov.
V roku 2006 sme dali do prevádzky aj Krízové stredisko pre odchovancov DeD a mladých
dospelých v kríze. Toto zariadenie sa nachádza v tom istom areály na Medveďovej č. 2
Komu poskytuje služby Krízové centrum Brána do života
V Krízovom centre Brána do života sa poskytuje starostlivosť najmä:
1. maloletému
a) ktorého výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená,
b) ktorý je týraný, pohlavne zneužívaný a zanedbávaný alebo u ktorého je dôvodné
podozrenie z týrania, zanedbávania, pohlavného zneužívania a zo šikanovania
2. osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život
alebo zdravie sú ohrozené,
3. osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdze spôsobenej stratou rodinného
prostredia,
4. osamelej žene, ktorej život alebo zdravie je ohrozené.
Aké služby poskytuje Krízové centrum Brána do života
Krízové centrum Brána do života
a) poskytuje:
1. výchovnú starostlivosť na predchádzanie sociálno - patologických javov a na ich
zmiernenie, ktorá spočíva v pôsobení na citový, rozumový a mravný vývoj dieťaťa, ako aj vo
vštepovaní základných hodnôt,
2. liečebno - výchovnú starostlivosť, ktorou je špecializovaná odborná činnosť zameraná na
odstránenie alebo na zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu
dieťaťa,

3. poradenstvo - v predmetnom zariadení sa vykonáva najmä pre rodiny a osamelých
rodičov odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej
núdze, na poskytnutie informácií o možnostiach jej riešenia a na usmernenie občana pri voľbe
a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci, v prípade potreby sa odporučí poskytnutie odborných
poradenských služieb špecializovanými inštitúciami,
4. sociálnu prevenciu - v predmetnom zariadení sa vykonáva odborná činnosť zameraná na
predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch
psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu občana
5. výchovné poradenstvo rodinám, z ktorých boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej
funkcie rodiny
6. nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, zaopatrenie),
7. osobné vybavenie, ak ho klient nemá
b) vytvára podmienky na záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity t.j.:
1. organizovanie prednášok, besied, záujmových krúžkov, kresbu, maľbu, plastiku
(arteterapia),
2. pôsobenie pomocou umeleckej literatúry alebo hudby (podoba v organizovaní čítania
vybraných textov alebo individuálneho čítania odporúčaných kníh resp. spievania, hra na
hudobných nástrojoch, počúvanie vybranej hudby - muzikoterapia), návšteva kina, divadla,
spoločenské hry, tanec, turistika, športové hry
c) zabezpečuje vyhľadávanie: uskutočňuje sa v rámci terénnej sociálnej práce, ktorá sa
vykonáva v prirodzenom sociálnom prostredí jednotlivca a to:
1. korešpondenčne
2. osobným kontaktom
3. prostredníctvom linky
d) zabezpečuje krízovú intervenciu
1. maloletí, osamelí rodičia maloletých, osamelé tehotné ženy a osamelé ženy v kríze musia
čeliť mnohým problémom a preto potrebujú niekoho, kto by ich vypočul, podporil a pomohol
pri riešení. Aktívne počúvanie zmierni ich pocit izolácie. Sociálni pracovníci strávia
s klientmi dostatočný čas a pomôžu im rozpoznať možnosti, ktoré majú k dispozícií.
e) poskytuje inštitucionálnu starostlivosť
1. Ubytovanie sa poskytuje na základe zhodnotenia celkovej situácie klientov (bytovej,
rodinnej....).
2. Stravovanie: klienti, ktorí sú umiestnení v domove pre osamelých rodičov sa stravujú
individuálne, pričom majú k dispozícii zariadenú kuchyňu. Klientom umiestneným
v krízovom stredisku, detskom domove a v stanici opatrovateľskej služby sa poskytuje
nevyhnutná starostlivosť, ktorou je aj stravovanie.
Komu poskytuje služby Krízové stredisko Dom na polceste
Dom na pol ceste poskytuje sociálnu pomoc a všeobecne prospešné služby podľa platnej
legislatívy (zb. zákonov č. 305/2005) najmä: bývalému klientovi detského domova a
reedukačného domova pre mládež, ktorému sa zrušila ochranná ústavná výchova po
dosiahnutí jeho plnoletosti. Veková hranica klientov krízového strediska Dom na pol ceste je
vymedzená vo veku od 18 do 26 rokov.

Aké služby poskytuje Krízové stredisko Dom na polceste
Dom na pol ceste poskytuje
1. bývanie na základe zhodnotenia celkovej situácie odchovanca detského domova a
reedukačného domova pre mládež;
2. sociálne 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;
3. 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;
- arteterapiu
4. osobné vybavenie
ak ho odchovanec nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim príjmom a príjmom zo svojho
majetku zabezpečiť;
Dom na pol ceste utvára podmienky
1. 1. na pracovné uplatnenie:
- poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní zamestnania;
- poradenstvo a pomoc pri absolvovaní rekvalifikačných kurzov a zvyšovania si odbornosti,
či ďalšieho štúdia;
2. na prípravu stravy
- klienti sa stravujú individuálne, pričom majú k dispozícii zariadenú kuchyňu - každá bunka
má svoju vlastnú, okrem toho je zriadená kuchyňa pre spoločné varenie v rámci osvojovania
si zručností;
3. na ďalšie individuálne potreby každého klienta
Občianske združenie Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok spolupracuje
najmä s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

orgánmi miestnej štátnej správy
samosprávnymi orgánmi
políciou
Centrom poradensko - psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu
zariadeniami sociálnych služieb
Diagnostickým centrom
detskými a reedukačnými detskými domovmi
zdravotníckymi zariadeniami
náhradnými rodinami
ďalšími mimovládnymi organizáciami

Orgány občianskeho združenia Brána do života
SPRÁVNA RADA

predseda
členovia

SEKRETARIÁT
štatutárny zástupca, riaditeľka OZ
riaditeľka KS Dom na polceste
riaditeľka KC
ekonómka, účtovníčka

Mgr. Braňo Prieložný
MUDr. Stanislav Janota
JUDr. Gabriela Janíková
Mgr. Katarína Štepková
Viera Stráňavová / interne
Mgr. Jana Bahulová /interne
Mgr. Gabriela Cabanová/ interne
Janka Prelovská / externe

Štruktúra zamestnancov
Krízového centra Brána do života
a
Krízového strediska- Dom na polceste pre odchovancov DeD
Krízové centrum:
SOCIÁLNY ÚSEK

vedúci
soc. pracovníčka
psychológ
terapeut

ÚSEK VÝCHOVY

Bc. Martin Kubalec / interne
Mgr. Renáta Macková / interne
Mgr. Štefan Vanko /externe
Mgr. Viera Šedivá/ interne
Mgr. Valéria Marková /interne
Mgr. Beata Pekajová /interne
Mgr. Janka Blašková / interne
Mgr. Juraj Muncner /interne

Krízové stredisko Dom na polceste:
Riaditeľka KS dom na polceste
Sociálny pracovník

Mgr. Jana Bahulová / interne
Dariusz Gleb/ interne

Občianske združenie Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 Bratislava

Analýza sociálnych služieb
Krízové centrum

Brána do života
(1.1.2007 – 31.12.2007)

Vypracoval:

Bc. Martin Kubalec

Schválil:
Mgr. Gabriela
Cabanová
Štatutárny zástupca : Viera Stráňavová

DOR
Domov pre osamelých rodičov

Stav k 31.12.2007
KLIENT

DOBA
POBYTU
1 m + 3 d 7. 1. 2006 –
9.4.2007
1 m + 2 d 1.4.2006 –
11.4.2007
1 m + 3 d 13.9.2006 –
2.1.2007

DOVOD POBYTU
- domáce násilie
- domáce násilie
- domáce násilie

NÁVRH RIEŠENIA
- sociálne poradenstvo
- psych. intervencia
- sociálne poradenstvo
- psych. intervencia
- sociálne poradenstvo
- právne poradenstvo
- psych. intervencia
- sociálne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo
- psych. Intervencia

ZÁVER
ubytovňa
vlastné bývanie
návrat
k partnerovi

1 m + 3 d 12.10.2006 –
12.2007

- bytový problém

1 m + 1 d 13.10.2006 –
1.3.2007

- domáce násilie

1m + 3d 7.11.2006 –
24.1.2007

- domáce násilie

1 m + 2 d 16.11.2006 –
13.3.2007

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo býva u matky
- psych. Intervencia

1m + 3d 2.12.2006 –
26.5.2007

- domáce násilie

1m + 1d 2.1.2007 –
25.6.2007

- domáce násilie

1m + 1

5.1.07 –
6.1.2007
1 m+ 3d 11.1.2007 –
31.1.07

- domáce násilie

1m + 1d 22.1.2007 –
11.4.2007

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo ubytovňa
- právne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo podnájom
- právne poradenstvo
- psych. Intervencia
- sociálne poradenstvo návrat
k partnerovi
- sociálne poradenstvo ubytovňa
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo ubytovanie u
- psych. Intervencia
rodičov

1m + 4d 22.1.2007 -

- domáce násilie

1m + 1d 23.1.2007 –

- domáce násilie

- domáce násilie

klientka si našla
podnájom
presun do útulku
pre ženy
našla si podnájom

- sociálne poradenstvo
- právne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo ubytovňa

30.6.2007

KLIENT

DOBA
POBYTU
1m + 1d 31.1.2007 –
1.2.2007
1m + 2d 2.2.2007 –
4.2.2007
1m + 1d 2.2.2007 –
2.3.2007

DOVOD POBYTU

- právne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
NÁVRH RIEŠENIA

ZÁVER

- bytový problém

- sociálne poradenstvo ubytovňa

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo návrat
k partnerovi
- sociálne poradenstvo návrat k biol.
- psych. Intervencia
rodine

- domáce násilie

1m + 2d 2.2.2007 –
7.6.2007
1m + 2d 13.2.2007 –
14.2.2007
1m +3d 5.3.2007 –
17.5.2007

- bytový problém

- sociálne poradenstvo podnájom

- domáce násilie

1m + 1d 12.3.2007 –
14.4.2007

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo návrat
k partnerovi
- sociálne poradenstvo návrat
- psych. Intervencia
k partnerovi
- výchovne
poradenstvo
- sociálne poradenstvo návrat
- psych. Intervencia
k partnerovi
- osobná asistencia

1m +3d 16.3.2007 –
26.7.2007

- bytový problém

1m+2d

19.3.2007 –
23.3.2007
1m + 2d 19.3.2007 –
30.3.2007

- domáce násilie

1m + 1d 2.4.2007 –
5.4.2007

- domáce násilie

1m + 2d 11.4.2007 –
2.6.2007
1m + 1d 12.4.2007 –
25.4.2007
1m +2d 13.4.2007 –
30.6.2007

- bytový problém

1m + 1d 20.4.2007 –
23.4.2007
1m + 2d 25.4.2007 –
31.10.2007

- bytový problém

- sociálne poradenstvo ubytovňa

- domáce násilie

1m + 2d 29.5.2007 –
4.6.2007

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo ubytovňa
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo návrat
k partnerovi

- domáce násilie

- domáce násilie

- domáce násilie
- bytový problém

- sociálne poradenstvo ubytovňa
- psych. Intervencia
- osobná asistencia
- sociálne poradenstvo alternatívne
bývanie
- sociálne poradenstvo vlastné bývanie
- psych. Intervencia
- sociálne poradenstvo k biologickým
- psych. Intervencia
rodičom
- pomoc pri hľadaní
bývania
-sociálne poradenstvo ubytovňa
- sociálne poradenstvo návrat
k partnerovi
- sociálne poradenstvo návrat k biol.
- psych. Intervencia
rodičom

1m + 1d 30.5.2007 –
10.6.2007
KLIENT
DOBA
POBYTU
1m + 3d 8.6.2007 –
8.10.2007
1m + 2d 15.6.2007 –
22.7.2007
1m + 1d 4.7.2007 –
10.7.2007
1m + 3d 4.7.2007 –
1.9.2007

- bytový problém
DOVOD POBYTU

- sociálne poradenstvo alternatívne
bývanie
NÁVRH RIEŠENIA
ZÁVER

- bytový problém

- sociálne poradenstvo presun do DOR

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo podnájom

- bytový problém

- sociálne poradenstvo iná alternatíva

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo alternatívne
- psych. Intervencia
bývanie

1m + 1d 8.7.2007 –
9.7.2007
1m + 1d 20.7.2007 –
17.12.2007

- bytový problém

1m + 3d 26.7.2007 –
31.8.2008
1m + 2d 2.8.2007 -

- bytový problém

- sociálne poradenstvo alternatívne
bývanie
- sociálne poradenstvo návrat
- psych. Intervencia
k manželovi
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo alternatívne
bývanie
- sociálne poradenstvo

1m + 1d 23.8.2007 –
3.9.2007

- domáce násilie

1m +1d 31.8.2007 –
3.9.2007

- bytový problém

1m + 3d 6.9.2007 -

- domáce násilie

1m + 1d 23.9.2007 –
25.9.2007
1m + 1d 25.9.2007 –
31.10.2007
1m + 1d 26.9.2007 –
15.12.2007
1m + 1d 3.8.2007 –
8.12.2007

- bytový problém

- sociálne poradenstvo
- psych. Intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo ubytovňa

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo podnájom

- bytový problém

- sociálne poradenstvo ubytovňa

- domáce násilie

- sociálne poradenstvo ubytovňa
- psych. Intervencia

1m + 1d 5.11.2007 -

- bytový problém

- sociálne poradenstvo

- domáce násilie

- bytový problém

- sociálne poradenstvo k biologickým
- psych. Intervencia
rodičom
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo návrat k matke
- psych. Intervencia

Stav v Domove pre osamelých rodičov k 31.12.2007 je 4 matky a 10 detí.

De.D.
Detský domov

Stav k 31.12.2007

KLIENT
1d

DOBA
POBYTU
25.3.02-

1d

24.5.0215.10.2007

1d

27.7.2004 –

1d

31.8.2004 –

DOVOD POBYTU

NÁVRH RIEŠENIA

- celodenná komplexná
sociálna a výchovná
starostlivosť
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť
- ohrozená výchova
- celodenná komplexná
sociálna a výchovná
starostlivosť
- hľadanie
vhodnej
brigády
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť
Presun dieťaťa z De. D.
- celodenná
do De.D.Brána do
komplexná
života
sociálna a výchovná
starostlivosť
- hľadanie
vhodnej
brigády
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť
- ohrozená výchova
- celodenná komplexná
- zanedbávanie matkou sociálna a výchovná
dieťaťa
starostlivosť
- hľadanie
vhodnej
brigády
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť

ZÁVER

- ohrozená výchova

chovankyňa sa
osamostatnila

KLIENT
1d

DOBA
DOVOD POBYTU
POBYTU
13.10.2004 – - ohrozená výchova

1d

15.10.2004 –

-

ohrozená
výchova

2d

7.11.2007 -

-

ohrozená
výchova

Stav v Detskom domove k 31.12.2007 je 7 deti.

NÁVRH RIEŠENIA
- celodenná komplexná
sociálna a výchovná
starostlivosť
- hľadanie
vhodnej
brigády
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť
- celodenná
komplexná
sociálna a výchovná
starostlivosť
- hľadanie
vhodnej
brigády
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť
- celodenná
komplexná
sociálna a výchovná
starostlivosť
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
- psychologická
starostlivosť

ZÁVER

ÚTULOK

Stav k 31.12.2007
KLIENT
1ž

DOBA
POBYTU
1.12.2006 –
12.1.2007

DOVOD POBYTU

NÁVRH RIEŠENIA

bytový problém

pomoc pri hľadaní
bývania a zamestnania
- sociálne poradenstvo

1ž

25.12.2006 –
13.12.2007

bytový problém

1ž

15.5.2007 -

domáce násilie

1ž

bytový problém
vynútená prostitúcia

- sociálne poradenstvo

1ž

13.6.2007 –
16.6.2007
29.7.2007 –
2.7.2007
27.8.2007 –

- sociálne poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- sociálne poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
Bývania
- psychoterapia
- sociálne poradenstvo

domáce násilie

- sociálne poradenstvo

1ž

27.9.2007 –

vynútená prostitúcia

- sociálne poradenstvo

1ž

Stav v Útulku k 31.12.2007 je 3 ženy.

ZÁVER
našla si
alternatívne
riešenie svojho
bývania
bývanie
trvalejšieho
charakteru

k sestre
k biolog.
rodičom

SOS

Stav k 31.12.2007
KLIENT
2d
2d
1d
2d
1d
2d

DOBA
POBYTU
15.2.2007 –
18.2.2007
12.5.06 –
30.5.06
1.6.2007 –
13.6.2007
7.6.2007 –
19.6.2007
2.7.2007 –
14.7.2007
7.9.2007 –
7.11.2007

DOVOD POBYTU
Úradne odcestovaná
matka
Hospitalizácia matky
Hospitalizácia matky
Matka bola pracovne
odcestovaná
Hospitalizácia rodiča
Matka odcestovaná
kvôli pojednávaniu

NÁVRH RIEŠENIA

ZÁVER

Deti v SOS –
komplexná starostlivosť
Deti v SOS –
komplexná starostlivosť
Dieťa v SOS –
komplexná starostlivosť
Deti v SOS –
komplexná starostlivosť
Dieťa v SOS –
komplexná starostlivosť
Deti v SOS –
komplexná starostlivosť

Návrat matky

Stav v Stanici Opatrovateľskej Služby je k 31.12.2007 0 detí

Návrat matky
z hospi.
Návrat matky
Návrat matky
Návrat rodiča
s hospi.
Presun do
De.D.

Ambulantná starostlivosť o klientov

Ambulantí klienti
/rezidencionálna
starostlivosť + e-mail/
muži
ženy
deti
spolu
Súčet všetkých amb. klientov

Sociálna intervencia
6
46
3
55

3
21
15
39

94 klientov

telefonická podpora
psychologická a sociálna

128

Informovanie klientov
/ telefonicky / a e-mailom
o zariadeniach
poskytujúcich sociálne,
psychologické, právne
služby a podporu na
Slovensku /

161

spolu
289 klientov

Psychologická podpora
/ terapia/

Občianske združenie Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 Bratislava

Analýza sociálnych služieb
Krízového strediska pre odchovancov
DeD a mladých dospelých v kríze

Dom na pol ceste
(1.1.2007 – 31.12.2007)

Vypracoval: Dariusz Gleb
Schválila:
Mgr. Jana Bahulová
Štatutárny zástupca : Viera Stráňavová

Dom na pol ceste ( krízové stredisko ) vznikol ako tretí projekt občianskeho združenia
Brána do života. Samotný vznik Krízového strediska Dom na pol ceste bol inšpirovaný ideou
zriadiť nie ďalšiu ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite
skutočného domova. Filozofiou zariadenia je rozvíjať samostatnosť mladých ľudí a
poskytnutie pomocnej ruky pri zapojení sa do bežného života. Dom na pol ceste poskytuje
sociálnu pomoc a všeobecne prospešné služby podľa platnej legislatívy (zb. zákonov č.
305/2005) najmä: bývalému klientovi detského domova a reedukačného domova pre mládež,
ktorému sa zrušila ochranná ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti. Veková hranica
klientov krízového strediska Dom na pol ceste je vymedzená vo veku od 18 do 26 rokov.
Predmet činnosti
Dom na pol ceste poskytuje
5. bývanie na základe zhodnotenia celkovej situácie odchovanca detského domova a
reedukačného domova pre mládež;
6. sociálne 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;
7. 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;
- arteterapiu
8. osobné vybavenie
ak ho odchovanec nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim príjmom a príjmom zo svojho
majetku zabezpečiť;
Dom na pol ceste utvára podmienky
4. 1. na pracovné uplatnenie:
- poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní zamestnania;
- poradenstvo a pomoc pri absolvovaní rekvalifikačných kurzov a zvyšovania si odbornosti,
či ďalšieho štúdia;
5. na prípravu stravy
- klienti sa stravujú individuálne, pričom majú k dispozícii zariadenú kuchyňu - každá bunka
má svoju vlastnú, okrem toho je zriadená kuchyňa pre spoločné varenie v rámci osvojovania
si zručností;
6. na ďalšie individuálne potreby každého klienta
Personálne obsadenie Krízového strediska Dom na pol ceste
Úseky:
riadenia:
Riaditeľka Krízového strediska (1)
psychoterapeutický a sociálny:
Psychoterapeutka (1) a sociálny pracovník (1)

Občianske združenie Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok spolupracuje
najmä s:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

orgánmi miestnej štátnej správy
samosprávnymi orgánmi
políciou
Centrom poradensko - psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu
zariadeniami sociálnych služieb
Diagnostickým centrom
detskými a reedukačnými detskými domovmi
zdravotníckymi zariadeniami
náhradnými rodinami
ďalšími mimovládnymi organizáciami

Stav k 31.12.2007
KLIE
NT
1/M

DOBA
POBYTU
1.1. – 27.7.07

DOVOD POBYTU

NÁVRH RIEŠENIA

Psychická a sociálna
nezrelosť, neschopnosť
nájsť si zamestnanie

- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia

1.1.-31.12.07

Pokračovanie v štúdiu,
handicapovaná klientka

1/M

1.1. – 23.1.07

Bytová situácia

1/M

1.1. – 19.2.07

Bytová situácia

1/Ž

1.1. – 27.7.07

Rodič hospitalizovaného
dieťaťa na Kramaroch
v Bratislave

1/M

1.1. – 27.7.07

Dieťa po hospitalizácii

1/Ž

1.1.- 1.7.07

Bytová situácia

1/Ž

1/M

1.1.-1.7.07

Spolu s matkou

1/M

1.1.- 23.1.07

Bytová situácia

1/M

2.2. - 17.10.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

1/M

2.2. - 17.10.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

1/M

2.2. – 31.7.07

Sociálna nezrelosť,
bytová situácia

1/Ž

11.2. - 25.3.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

- soc. poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- soc. sprevádzanie
materiálová pomoc
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- soc. sprevádzanie
- materiálová pomoc
- soc. poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania

ZÁVER
Ubytovňa
Klientka zostáva
naďalej
ubytovaná v DpC
Ubytovňa
Ubytovňa
Ubytovňa
spolu s matkou
Ubytovňa
spolu s matkou
Ubytovňa
Ubytovňa

Ubytovňa

Ubytovňa

Ubytovňa

KLIE
NT

DOBA
POBYTU

DOVOD POBYTU

1/M

12.3. - 25.3.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

1/M

15.3. - 7.5.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

1/Ž

25.1. - 25.3.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

1/Ž

28.5. - 31.7.07

Bytová situácia

1/Ž

23.6 – 15.7.07

Bytová situácia

6.7.– 31.12.07

Sociálna nezrelosť,
bytový problém

1/M

1/M

31.7.– 1.12.07

1/M

13.9.-31.12.07

1/M

1/Ž

1/Ž
1/M

Problém so sociálnou
adaptáciou, bytový
problém
Psychická a sociálna
nezrelosť, bytová situácia

15.10.-31.12.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, problém so
sociálnou adaptáciou,
bytová situácia
Psychická a sociálna
nezrelosť, pokračovanie
v štúdiu, bytová situácia

21.10.-31.12.07

Psychická a sociálna
nezrelosť, pokračovanie
v štúdiu, bytová situácia

24.9.-31.12.07

Problém so sociálnou
1.11.-31.12.07 adaptáciou, bytový
problém

NÁVRH RIEŠENIA
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- soc. poradenstvo
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania
- psych. intervencia
- pomoc pri hľadaní
bývania

Stav v Dome na pol ceste k 31.12.2007 je 8 klientov

ZÁVER
Ubytovňa

Ubytovňa

Ubytovňa

Podnájom
Podnájom
Klient zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klient zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klient zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klient zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klientka zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klientka zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC
Klient zostáva
naďalej
ubytovaný v DpC

Ambulantná starostlivosť o klientov

Ambulantní klienti
muži
ženy
deti
spolu
Súčet ambulantných klientov:

Sociálna intervencia
a poradenstvo
59
44
0
103

Psychologická podpora
a psychoterapia
9
13
2
24

127

telefonická podpora
psychologická a sociálna

72

Informovanie klientov
/ telefonicky / a e-mailom
o zariadeniach
poskytujúcich sociálne,
psychologické, právne
služby a podporu na
Slovensku /
Spolu:

62

134 intervencii

Finančná správa o hospodárení
Občianske združenie Brána do života
Príjmy a výdavky obdobie 1- 12 /2007
Príjmy :
Úroky v banke
Prijaté dary a príspevky
/FO, PO, Deti Dunaja,
Granty, ENEL.....
Klientky BDŽ
Klienti DpC
Refundácie ÚPSVa R

45 740,82
6 541 370,87 ( výmena okien )
296 865,222 460,357 024,-

2%

829 399,-

Spolu

8 292 859,69

Dotácie BSK a ÚPSVaR

4 511 000,-

Spolu

12 803 859,69

Výdavky :
Spotrebný materiál
393 844,/spotr.mat., kancel.mat., lieky, potraviny, drogéria, odevy, škol.potreby, PHL auto/
Energie
242 783,Teplo, Voda, Stočné
820 288,47
Opravy
3 948 747,40 /Výmena okien, dofinancované v r. 2008..../
Cestovné
52 146,Telefóny
138 684,Stravné zamestn.
93 751,50
UPC
1 440,OLO
53 200,Stravné deti
101 024,20
Poštovné
3 736,Školenia zam.
5 044,Poistenie auto, budova
100 927,Vreckové deti
27 687,Ostané služby
271 409,40
/Vanko, pobyty deti,poplatky lekár, poplatky školské, služby ESF./
DHM
477 757,- / BDŽ, DPC,ESF/-drobný majetok
Mzdy
2 808 268,50
DoVP
594 714,Odvody
989 867,Sociálny fond
16 326,20
Poplatky
/notár, banka....../
50 827,60
Spolu

11 192 472,27

