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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.
Občianske združenie Brána do života - ako dobrovoľná nezisková organizácia s cieľom
poskytovať sociálne služby tým občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, bolo prvým
poskytovateľom pomoci daným cieľovým skupinám – matky s deťmi a obete domáceho násilia
v Bratislave.
Hlavným zámerom združenia je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento druh
pomoci nemá žiadny ziskový charakter a 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 Krízového
centra Brána do života a krízového strediska pre mladých dospelých Dom na pol ceste.
Dôvodom poskytovania sociálnej pomoci Občianskeho združenia Brána do života je
možnosť pomôcť tam, kde pomoc chýba alebo je nedostatková. Naša činnosť je neziskového
charakteru.
Činnosť Občianskeho združenia Brána do života je opodstatnená vzhľadom
k regionálnym potrebám. Kapacita objektu je neustále vyťažená a dopyt po našich službách
vyšší, než často dokážeme uspokojiť. Aktívne spolupracujeme s odbormi sociálnych služieb
jednotlivých mestských častí v Bratislave. 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, alebo umiestnenie odchovanca detského domova, ktorý má sociálne zázemie
v bratislavskom kraji/. Primárne pracujeme a poskytujeme starostlivosť najmä klientom z územia
Bratislavského kraja.
Odbory sociálnych služieb, úrady práce a iné predmetné inštitúcie s nami intenzívne
spolupracujú pri umiestňovaní klientov.
Občianske združenie Brána do života poskytuje svoje služby v objektoch bývalej
materskej školy, ktoré má v dlhodobom prenájme od mestskej časti Bratislava – Petržalka do
roku 2021 za symbolickú korunu.
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Občianske združenie Brána do života zriadilo 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:





zariadenie núdzového bývania s kapacitou 19 miest s celoročným poskytovaním
starostlivosti,
útulok podľa s kapacitou 5 miest s prechodným poskytovaním
starostlivosti,
krízové stredisko pre mladých dospelých v kríze podľa s kapacitou 21 miest
s celoročným poskytovaním starostlivosti
Detský domov s kapacitou 6 miest

Chceli by sme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí podporili aktivity Občianskeho združenia
Brána do života v roku 2012 a nielen im, ale aj tým, ktorí nás podporovali počas uplynulých
rokov našej existencie, či už to boli malé či väčšie finančné dary, menšie či väčšie projekty, ale
rovnako všetkým dobrovoľným spolupracovníkom, všetkým dobrým ľuďom, ktorým nie sú
ľahostajné osudy ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii.
Poďakovanie za spoluprácu patrí aj :
Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny
Fond sociálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Bratislavský samosprávny kraj
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Mestská časť Petržalka

Vám všetkým menovaným aj nemenovaným patri naše veľké a úprimné
ĎAKUJEME

A nezabúdajme:
„ Len život , ktorý žijeme pre ostatných , stojí za to.“
( Albert Einstein )

Mgr. Viera Stráňavová, štatutárny zástupca OZ
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Orgány občianskeho združenia Brána do života
Správna rada:
predseda
členovia

Mgr. Braňo Prieložný
MUDr. Stanislav Janota
JUDr. Gabriela Janíková
Mgr. Katarína Štepková

Štruktúra zamestnancov OZ Brána do života

štatutárny zástupca, riaditeľka OZ
ekonómka, účtovníčka

Mgr.Viera Stráňavová / interne
Bc. Janka Prelovská / externe

Krízové centrum a Detský domov :
Riaditeľka KC a DeD, odborný garant

Mgr. Daniela Gáliková / interne

SOCIÁLNY ÚSEK :
 sociálna pracovníčka
 sociálna pracovníčka
 psychológ , terapeut

Mgr. Monika Kakalíková/ interne
Mgr. Petronela Blahovcová/ interne
Mgr. Barbara Bohony / interne

ÚSEK VÝCHOVY
 vychovávatelia

PaedDr. Miroslava Jánošíková /interne
Mgr. Eva Adamcová /interne
Mgr. Juraj Muncner
Jana Dobiášová

Krízové stredisko DOM:
Riaditeľka KS DOM

Mgr. Jana Bahulová / interne

Sociálny pracovník
Sociálna pracovníčka, odborný garant KS
Psychológ, terapeut

Mgr. Dariusz Gleb/ interne
Mgr.Paulína Dedíková /interne
MUDr. Peter Ohrablo/ externe

Vrátnici

Eva Janečková
Helena Urlandová
Helena Mezeiová
Ivan Krywult
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Finančná správa o hospodárení za rok 2012
Príjmy za rok 2012

340 720,77 €

Z toho :
Účelovo viazané prostriedky :
 Finančné dotácie poskytnuté BSK Bratislava
 Dotácia ÚPSV a R
Ostatné príspevky:
 Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %
.Príspevky od fyzických osôb :
 Príspevky od klientov KC
 Príspevky od klientov DOM
 Príspevky od fyzických osôb – ostatné
Ostatné príspevky a dary právnických osôb :
Iné ostatné výnosy:

Výdavky za rok 2012

168 528,40 €

3 977,58 €

127 608,41 €

37 641,63 €
2 964,75 €

314 085,38 €

Z toho :
Spotreba materiálu
 Spotrebný materiál a kancelársky materiál
 Potraviny
 Odevy
 Drogéria
 Školské potreby

11 785,11 €

Spotreba energie a ostatné neskladovateľné dodávky

50 524,01 €

Opravy a udržovanie

5 456,27 €

Cestovné

573,46 €

Náklady na reprezentáciu

279,23 €

Služby v tom :
 Telefonické poplatky
 Stravné služby
 UPC, Internet, Poštovné
 Odvoz odpaduŠkolenia a tréningy
 Poštovné
 Letný pobyt dieťaťa
 Školské výlety
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Školské poplatky
Osobné potreby pre dieťa
Pestúnska rodina
Poistenia budov a dopravných prostriedkov
Vreckové
Lekár – poplatky
Ostané služby

Ostatné náklady
Dary fyzickým osobám
Mzdové náklady a zákonné sociálne náklady
Odpisy

1 343,01 €
0,00 €
198 601,12 €
2 485,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2012

26 635,39 €

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
k 31.12.2012

19 399,64 €

Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2012






3 104,43 €

Pohľadávky z obch. styku
Ostatné pohľadávky
Zúčtovanie s inšt. soc. zabezp.
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky

Stav dlhodobých pohľadávok k 31.12.2012

0,00 €

Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2012

0,00 €







Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s inšt.soc.zabezp.
Daňové záväzky
Ostatné záväzky

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2012
Finančné účty stav k 31.12.2012

3 150,01 €
27 553,92 €

Priemerný počet zamestnancov
za rok 2012

18,25

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2012

19
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Krízové centrum
Brána do života

Mgr. Daniela Gáliková, riaditeľka
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Krízové centrum Brána do života
Krízové centrum Brána do života bolo založené v roku 2001 ako jedno z prvých zariadení
tohto druhu na Slovensku. Poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia – ženám,
matkám s deťmi. Základnou ideou bolo poskytnúť pomoc a podporu práve v tejto oblasti,
poukázať na závažnosť problematiky domáceho násilia a pomôcť prelomiť bludný kruh tým, že
týraná či zneužívaná žena má možnosť aspoň na určitý čas sa niekam uchýliť, a to aj so svojimi
deťmi. Sídlime v priestoroch bývalej Materskej školy, ktoré sme získali do dlhodobého prenájmu
za symbolickú 1 korunu od Mestskej časti Bratislava – Petržalka.
Počas kalendárneho roku 2012 team KC a DeD Brána do života pracoval aj na získavaní
finančných grantov na rekonštrukciu a obnovu priestorov. Vysoká obsadenosť krízového centra
počas celého času jej existencie si vyžadovala aj získanie kapitálových prostriedkov. Môžeme
konštatovať, že naše úsilie a ambícia vytvoriť dôstojné a útulné spoločné priestory sa nám
podarila. Rekonštrukcie prebiehali počas plnej prevádzky.

Rekonštrukčné práce
Máj 2012 rekonštrukcia miestnosti na umývanie riadu.
Od International women´s club sme získali finančné prostriedky na obnovu a rekonštrukciu
miestnosti, ktorú naše klientky využívajú na umývanie špinavého riadu. S

Pred

Po
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Jún 2012 rekonštrukcia kuchyne

Od Nadácie J&T sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu kuchyne.

Pred


Po
August-september 2012 rekonštrukcia herne a vybudovanie nového detského
ihriska.

Nadácie Pontis a Nový čas vyhlásili grantové kolo Srdce pre deti. Náš projekt bol jedným zo
štyroch vybraných a prefinancovaných projektov.

Pred

Po
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Sociálno-právne poradenstvo , psychologická činnosť.
Domáce násilie zahŕňa fyzické, ako aj psychické, ale aj sexuálne zneužívanie. Zažité alebo
pozorované násilie, najmä ak ide o blízku osobu, je natoľko dramatický a ťažký zážitok, že
ovplyvní celú osobnosť človeka - jeho sebavedomie, integritu, vzťahy s druhými ľuďmi a
schopnosť žiť vlastný život alebo starať sa o deti. Nezanedbateľné sú aj problémy pri
dlhodobých rodinných konfliktoch a to najmä predrozvodové, rozvodové a porozvodové spory o
deti, ktoré sú touto situáciou taktiež ťažko zasiahnuté.
Štatistické údaje za rok 2012.
- Počet klientiek za rok: 31
- Počet detí za rok: 45
- Ambulantné poradenstvo:75

Výkaz počtu žien a detí za mesiac v roku 2012
25
20
15
počet žien

10

počet detí
5
0

Miesta odchodu klientiek z KC
sociálna ubytovňa komerčná
neudané 5%
ubytovňa
5%
9%
iné KC
24%

k partnerovi
19%

podnájom
19%
späť do
vlastného bytu
14%
podnájom s
partnerom
5%
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Prehľad sociálnoprávneho poradenstva za rok 2012

predmet
návrh na predbežné opatrenie
návrh na rozvod a zverenie detí do osobnej
starostlivosti
návrh na výživné na deti, na plnoleté dieťa,
príspevok na výživu rozv. manž.
návrh na určenie otcovstva
návrh na zákaz styku
návrh na zákaz vstupu do bytu
návrh na exekúciu, odpor
oslobodenie od súdnych poplatkov
poradenstvo v trestnom konaní
potvrdenie o ubytovaní v KC
žiadosti na úrady, mestské časti, na matriku,
poisťovne, polícia, súdy, OP
sociálne správy
žiadosti na nadácie o podporu
žiadosti na ubytovne, krízové centrá, soc.
ubytovne, soc. byty, nájomné byty, súkromná
inzercia - byty
žiadosti a správy na školy a škôlky
podporné služby a spolupráca s inými
organizáciami
sprevádzanie na úrady, na súdy,
k lekárovi...
kariérne poradenstvo, hľadanie uplatnenia na
trhu práce
PC zručnosti

počet
5
5
6
1
3
1
9
3
12
39
43
19
26
58

44
32
23
28
13

Psychologická podpora-54 žien a 26 detí.
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Práca s detským klientom.
Práca s deťmi našich klientiek sa nám ukazuje ako veľmi potrebná. Naše klientky sú vo vysokej
miere zo sociálne slabého, znevýhodneného prostredia. Takmer všetky prežívali vlastné
problémové detstvo (detské domovy, rodič - alkoholik, domáce násilie v rodine...), čo spôsobuje,
že ako matky mnohokrát sami nevedia vytvoriť podnetné a stimulujúce prostredie pre svoje deti.
Tým posúvajú transgeneračný problém na ďalšiu generáciu. Deti týchto matiek pri nástupe do
detského kolektívu často nespĺňajú základné kritériá bežnej sociálnej interakcie a tým sa
vyčleňujú zo skupiny detí, dostávajú sa do sociálneho vylúčenia, ktoré ich potom žiaľ sprevádza
po celý život. Z uvedeného dôvodu sme sa zamerali na vytvorenie priestoru v ktorom si budú
môcť rozvíjať svoje zručnosti, ktoré im budú nápomocné na lepšie zvládnutie a začlenenie sa do
predškolského a školského kolektívu - zlepšenie ich sociálnych, motorických, verbálnych
zručností.
 vybudovanie vonkajšieho detského ihriska
 rekonštrukcia herne, ktorá je rozčlenená na úložnú časť, časť so stolíkom na kreslenie,
relaxačnú časť s tuly vakmi, s domčekom na hranie a so sedením pre ich matky, ktoré ich
majú pod dohľadom.
 Vytvorenia priestoru na učenie pre školopovinné deti. Každý pondelok prichádzajú dve
dobrovoľníčky, ktoré sa venujú deťom pri príprave na vyučovanie. Pomáhajú vytvárať
projekty do škôl a ako najviac potrebné sa ukázalo doučovanie anglického jazyka.






Zabezpečenie aktívneho využitia voľného času. S Centrom Nádej- OZ Pomoc
ohrozeným deťom , ktoré taktiež pracuje s obeťami domáceho násilia, sa vytvorila detská
skupina. Schádza sa každý utorok o 16.00 a pre deti sú zabezpečené kvalitné programy,
ktoré sú zamerané na odbúravania stresov, nevypovedaných emócii a hravou formou
ponúknuté alternatívne formy správania sa. ( bubnovačka, arteterapia, hranie divadiel )
Každú stredu prichádzajú dobrovoľníčky z organizácie Úsmev ako dar, ktoré sa venujú
deťom. Program si vytvárajú sami.
Adra Slovensko– každú druhú nedeľu dobrovoľníci prichádzajú do krízového centra
a detského domova a zabezpečia deťom poobedňajší program plný hier.
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Pracovné skupiny
V roku 2012 sme sa zaradili do už rozbehnutej pracovnej skupiny, ktorá bola v roku 2010
vytvorená Bratislavským samosprávnym krajom. Výsledkom pracovnej skupiny má byť
vytvorenie Regionálneho akčného plánu na elimináciu domáceho násilia.
Pracovníci krízového centra sa počas celého roka zúčastnili školenia a seminárov ohľadom
domáceho násilia- SARA- odhad opakovaného útoku a Aliancia žien Slovenska - Práca
s páchateľmi domáceho násilia.
Ďalšie projekty:
Od nadácie Pontis cez nadačný program Nového času Srdce pre deti sme získali financie na
nákup psychologických testov zameraných na detského klienta.
Počas roka 2012 sme sa nahlásili do programu advokáti Pro Bono, ktorú zastrešuje nadácia
Pontis . Jedná sa o program, ktorý poskytuje neziskovým organizáciám a ich klientom
kvalifikované bezplatné právne poradenstvo.
Mediálne výstupy
- Január 2012 – TA3 – Mgr. Daniela Gáliková –téma Nórske fondy –Bezpečný ženský
dom
- Júl 2012- Báječná žena -Mgr. Barbora Bohony – rozhovor s psychologičkou Brány do
života
- Október 2012 –Markíza – Mgr. Daniela Gáliková – Teleráno
- Október 2012-Markíza, STV - hlavné spravodajstvo
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Detský domov
Brána do života

Mgr. Daniela Gáliková
riaditeľka- odborný garant
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Detský domov Brána do života
Zakladateľom detského domova je Občianske združenie Brána do života.
Sme neštátny detský domov a poskytujeme starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku
podľa Zákona č. 305 / 2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne im nahrádzame ich
prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie . Na svoju činnosť máme
udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne sa staráme o 4
deti a 2 mladé dospelé - študujúce slečny.
Najmladší chlapec (11 ročný) navštevuje Základnú školu na Prokofievovej ul. a je integrovaný
do špeciálnej triedy pre deti s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom- forma autizmu.
V triede je 5 žiakov.
Ďalšie naše 3 slečny (15r., 13r.,13r.) navštevujú Špeciálne základné školy na Žehrianskej ul. a na
Karpatskej ul. v Bratislave.
Dve študujúce slečny- jedna si ukončuje maturitné štúdium na Strednej odbornej škole, odbor
kaderníčka na Svätoplukovej ul. a druhá začala študovať právo na Karlovej univerzite v Prahe.
Sídlime v Petržalke na Medveďovej 4. Svoju činnosť vykonávame pobytovou formou.
V detskom domove má každé dieťa samostatnú izbu, pri ich zariadení prihliadame na názor
a vkus dieťaťa, majú spoločnú obývaciu izbu, miestnosť na učenie a počítač, miestnosť pre
vychovávateľov, kúpeľňu a sociálne zariadenia.
O deti sa starajú vychovávatelia, odborný a pomocný personál. Snažíme sa život detí priblížiť
životu v rodine (stravovanie, vzdelávanie, záujmové aktivity, zapájanie detí do bežných
domácich prác).
Naše „malé“ deti začali chodiť na krúžky k Saleziánom na Mamateyovu ul. Každé z nich chodí
na dva krúžky – jeden športový (futbal, vybíjaná, tanečný) a jeden tvorivý (spev, tvorivé dielne,
kreslenie).
Dve deti, ktoré boli umiestnené u profesionálneho rodiča sa 07. 11. 2012 vrátili späť do
detského domova. S našou kolegyňou profesionálnym rodičom sme uzavreli dohodu o ukončení
pracovného pomeru dohodou ku dňu 30.11.2012.
Našim cieľom je pomáhať deťom a rodinám v čase ich krízy. Deťom, ktorým sa napriek snahe
zainteresovaných pracovníkov nepodarí návrat do biologickej rodiny, prípadne náhradnej rodiny,
sa snažíme vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý psychický i fyzický vývin a
ich následné zaradenie do spoločnosti.
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Rekonštrukčné práce.
 Január 2012 – prerobená kuchyňa v detskom domove





Jún 2012 – príprava izby pre naše nové dieťa-mladú slečnu

November 2012-vymaľovanie ostatných detských izieb
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Projekty:


SPP projekt : Individuálny plán rozvoja pre našu maturantku, ktorý obsahoval:

-Intenzívne kurzy nemeckého jazyka
-Vodičsky preukaz
 SPP projekt : Individuálny plán rozvoja pre našu prváčku na vysokej škole, ktorý
obsahoval:
-Vodičsky preukaz
-Podpora v štúdia na Karlovej univerzite Praha-právo
 Firma NEUROPEA –podpora detí v DeD


Letný tábor – deti sa zúčastnili tábora počas letných prázdnin , ktoré organizovalo OZ
Bublina



Zimný tábor – deti prežili prázdninový čas po Vianociach v Silvestrovskom tábore,
ktoré organizovalo OZ Bublina

Dobrovoľníctvo cez firmy pre KC a DeD Brána do života


Apríl 2012
Ozvali si nám pracovníci z firmy Hewlet Packard. Raz mesačne prichádzala k nám
skupina cca 10-15 ľudí , ktorá sa nám starala o záhradu.



Máj 2012
Projekt Naše Mesto. Za veľkej pomoci zamestnancov firmy DELL a AT&T sme dali do
poriadku našu záhradu.
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September 2012
Začala sa spolupráca s Poisťovňou Slovenskej sporiteľni – zabezpečujú voľnočasový
program pre klientky a ich deti a pre deti z DeD.
Október 2012 - návšteva
ZOO

December 2012 – Deň želaní – Christmass Wish Tree Day – Deň želaní



Úsmev ako dar – počas celého roka každú stredu prichádzajú dobrovoľníčky, ktoré
s deťmi aktívne trávia voľný čas.



Adra Slovensko – každú druhú nedeľu dobrovoľníci prichádza do krízového centra
a detského domova a zabezpečia deťom poobedňajší program plný hier.
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Krízové stredisko pre mladých
dospelých v kríze
DOM

Mgr. Jana Bahulová, riaditeľka KS
Mgr. Paulína Dedíková , odborný garant
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Krízové stredisko pre mladých dospelých DOM, Medveďovej 2,
851 03 Bratislava

Krízové stredisko DOM vznikol ako tretí projekt občianskeho združenia Brána do života.
Samotný vznik Krízového strediska bol inšpirovaný ideou zriadiť nie ďalšiu ochrannú inštitúciu,
ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova a podporuje
autonómiu mladých dospelých. Filozofiou zariadenia je rozvíjať samostatnosť mladých ľudí,
podporovať ich vlastné schopnosti a poskytnúť pomocnú ruku pri zapojení sa do bežného života.
Krízové stredisko DOM poskytuje sociálnu pomoc a všeobecne prospešné služby 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, resocializačného zariadenia a mladým dospelým v kríze. Veková hranica
klientov krízového strediska je vymedzená vo veku od 18 rokov.

Predmet činnosti

Krízové stredisko DOM poskytuje:

1. bývanie na základe zhodnotenia celkovej situácie klienta
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;
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4. osobné vybavenie:
• ak ho mladý dospelý nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim príjmom a
príjmom zo svojho majetku zabezpečiť;

Krízové stredisko DOM utvára 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, okrem toho je zriadená kuchyňa pre spoločné varenie v
rámci osvojovania si zručností;

na ďalšie individuálne potreby každého klienta

Krízové stredisko DOM je:





mimovládna nezisková organizácia pre podporu mladých dospelých v kríze: po ukončení
ústavnej starostlivosti, z reedukačného domova pre mládež a resocializačného zariadenia
poskytovateľ sociálnej pomoci a všeobecne prospešných služieb podľa platnej legislatívy
(zb. zákonov č. 305/2005) mladým dospelým v kríze. Veková hranica klientov krízového
strediska DOM je od 18. roku života
držiteľ akreditácie udelenej MPSVaR SR, číslo spisu 14211/2006 – I/21AK

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých
Úspešne pokračujeme v práci s terapeutickou skupinou 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.
Personálne obsadenie Krízového strediska DOM
Úseky:
riadenia: riaditeľka Krízového strediska (1)
sociálny a psychoterapeutický : sociálny pracovník (2) a psychoterapeut– externé (1)
prevádzkový: správca – vrátnik (1),vrátnik (3)
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Občianske združenie
spolupracuje najmä s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brána

do

života

prostredníctvom

svojich

prevádzok

orgánmi miestnej štátnej správy
samosprávnymi orgánmi
políciou
zariadeniami sociálnych služieb
detskými a reedukačnými detskými domovmi
zdravotníckymi zariadeniami
ďalšími mimovládnymi organizáciami
resocializačnými zariadeniami
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Správa o činnosti krízového strediska pre mladých dospelých DOM
za rok 2012

V období od 1.1 2012 do 10.12.2012 sme poskytli sociálnu pomoc a poradenstvo
v rezidenciálnej starostlivosti 52 klientom a 204 ambulantným klientom (osobne, telefonicky,
mailom).

Počet klientov v zariadení v roku 2012
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Percentuálne využite kapacity zariadenia v roku 2012
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Ambulantná starostlivosť o klientov
1.1.2012 – 31.12.1012

Ambulantní klienti

Sociálna
intervencia
a poradenstvo

Psychologická
podpora
a psychoterapia

Špecializované
poradenstvo pre
abstinujúcich
závislých

Muži
Ženy
Deti
Spolu

83
103
0
186

49
54
0
103

374
282
0
656

Počet všetkých intervencií ambulantným klientom : 945

Telefonická podpora
psychologická a sociálna
Informovanie klientov
/ telefonicky / a e-mailom
o zariadeniach
poskytujúcich sociálne,
psychologické, právne
služby a podporu na
Slovensku /
Spolu intervencií

56

57

113
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Prehľad činnosti
Január:








pomoc pri získavaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu nájomného bytu našej
klientky, ktorá ako prvá dostala od magistrátu hl. mesta SR Bratislava nájomný byt
Február:
podali sme projekt na ESF „Sociálna inklúzia na podporu znevýhodnených skupín
obyvateľstva“
na MPSVaR SR sme predstavili naše zariadenie a odprezentovali metódy a postupy pri
práci s klientom
Marec:
dobrovoľnícka brigáda klientov z resocializačného zariadenia RETEST nám pomohla pri
upratovaní záhrady
zahájenie rekonštrukcie izieb číslo 4 a 5 klientmi RETEST-u
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Apríl:
prezentácia nášho zariadenia na stretnutí so zástupcami detských domovov, pestúnskych
rodín a zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc



podanie projektu „Nie sme doma, maľujeme“ do nadácie TATRA banky







Máj:
pokračovanie vo výmene svietidiel v spoločných priestoroch za úsporné žiarovky v rámci
znižovania prevádzkových nákladov
zahájenie rekonštrukcie izby číslo 16, svojpomocne
dobrovoľnícka brigáda klientov z resocializačného zariadenia RETEST pri upratovaní
záhrady
rozposlanie žiadostí o sponzorský dar – obkladačky a dlaždice (plán – rekonštrukcia
vonkajších podporných stĺpov)
podpísanie Dohody o spolupráci s resocializačnými strediskami RETEST a NÁVRAT
Jún:




prezentácia nášho zariadenia na workshope resocializačných zariadení v rámci programu
pomoci abstinujúcim drogovo závislým
nadácia PONTIS nám schválila projekt na úpravu areálu v rámci dobrovoľníckeho
hnutia NAŠE MESTO, ktorého sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov

MED VEĎ OV EJ 4, 851 03 BRA TIS LAV A

Strana 26



klienti skupiny pre abstinujúcich drogovo závislých sa zúčastnili so sociálnym
pracovníkom 3-dňového stretnutia resocializačných zariadení Komunita Cup v Borskom
Sv. Jáne



ukončenie rekonštrukcie izby číslo 16
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Júl:




ukončenie rekonštrukcie izieb číslo 4 a 5
zahájenie projektu s nadáciou Deti Dunaja – zvyšovanie vzdelanosti – výuka anglického
jazyka, trvanie projektu 3 týždne
medzinárodná dobrovoľnícka brigáda – mladí dobrovoľníci z Európskej dobrovoľníckej
mládeže Youth Service Initiative nám pomohli pri obnove a revitalizácii našej záhrady.
Pri spoločnej práci sa veľa zhováralo, vymieňali sa názory a skúsenosti, vznikli nové
priateľstvá, ktoré pomohli ukázať mladým ľuďom v núdzi ich problémy z iného uhla
pohľadu, alebo len zažiť šancu stretnúť sa s rovesníkmi z celého sveta .
August:



prevzatie sponzorského daru na rekonštrukciu vonkajších podporných stĺpov a zahájenie
prác
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schválenie projektu z nadácie J&T - finančná podpora pre našu klientku s psychiatrickou
diagnózou
zahájenie rekonštrukcie izby číslo 6, svojpomocne
podpísanie dobrovoľníckej zmluvy s psychoterapeutkou – poskytovanie terapie
vybraným klientom






September:
v spolupráci s firmou HP sme zrealizovali jesennú údržbu záhrady
pokračovanie projektu s nadáciou Deti Dunaja - podpory študentov – štipendiá
ukončenie rekonštrukcie izby číslo 6
Október:



absolvovanie 3-dňovej terénnej terapie mimo Bratislavy
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zahájenie projektu LEPŠÍ ŽIVOT s poisťovňou Slovenskej sporiteľne– návšteva ZOO
podanie projektu Darujte Vianoce cez nadáciu Orange
November:
zahájenie rekonštrukcie horného vestibulu v rámci projektu s nadáciou TATRA banky
„Nie sme doma maľujeme“ - znižovanie stropov – v rámci úspory tepelnej energie
a znižovania prevádzkových nákladov, vysprávka a maľovanie stien

MED VEĎ OV EJ 4, 851 03 BRA TIS LAV A

Strana 30



pokračovanie projektu LEPŠÍ ŽIVOT– finančné
poradenstvo, dobrovoľnícka brigáda
 výmena pôvodnej podlahovej krytiny na schodisku – dlažba – svojpomocne
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ukončenie projektu J&T pre klientku s psychiatrickou diagnózou
December:



projekt LEPŠÍ ŽIVOT – návšteva výstavy Human Body a prevzatie Mikulášskych
balíčkov pre klientov, finančné poradenstvo







schválenie projektu Darujete Vianoce a prevzatie finančného daru na Vianočnú večeru
prevzatie gastrolístkov od nadácie PONTIS pre klientov a na Vianočnú večeru
Veľké vianočné upratovanie interiéru zariadenia za účasti klientov a dobrovoľníko
Vianočná večera
Dlhoročnému sponzorovi firme Kinstellar Business Services s r.o. a spoločnosti Telekom
sme vďačný za vianočné darčeky a spoločnosti Slovpack s.r.o. za finančný príspevok na
štedrovečerné menu.
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Veľká vďaka patrí aj súkromným osobám, priateľom
a dobrovoľníkom krízového strediska DOM.

Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí v roku 2012
pomohli.
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