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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 2013 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. Broňa Korec terenová/ interne
Mgr. Barbara Bohony / interne

ÚSEK VÝCHOVY
 vychovávatelia

Mgr.. 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 2013

Príjmy za rok 2013

339 523,00 €

Z toho :
Účelovo viazané prostriedky :
Finančné dotácie poskytnuté BSK Bratislava
Dotácia ÚPSVaR




Ostatné príspevky:


4 540,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %

Príspevky od fyzických osôb :




167 540,00 €

132 899,00 €

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 2013

32 968,00 €
1 576,00 €

312 003,00 €

Z toho :
Spotreba materiálu






10 276,00 €

Spotrebný materiál a kancelársky materiál
Potraviny
Odevy
Drogéria
Školské potreby

Spotreba energie a ostatné neskladovateľné dodávky

53 347,00 €

Opravy a udržovanie

1 592,00 €

Cestovné

2 095,00 €
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Náklady na reprezentáciu
32,00 €
Služby v tom :
 Telefonické poplatky
 Stravné služby
 UPC, Internet, Poštovné
 Odvoz odpadu, Školenia a tréningy
 Poštovné
 Letný pobyt dieťaťa
 Školské výlety
 Školské poplatky
 Osobné potreby pre dieťa
 Pestúnska rodina
 Poistenia budov a dopravných prostriedkov
 Vreckové
 Lekár – poplatky
 Ostané služby

39 550,00 €

Ostatné náklady
2 068,00 €
Dary fyzickým osobám

Mzdové náklady a zákonné sociálne náklady
Odpisy

556,00 €

199 902,00 €
2 585,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2013

27 520,00 €

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
k 31.12.2013

21 988,00 €

Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2013






5 176,00 €

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

Stav dlhodobých pohľadávok k 31.12.203

0,00 €

Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2013

0,00 €







Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s inšt.soc.zabezp.
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
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Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2013
Finančné účty stav k 31.12.

3 940,00 €
54 332,00 €

Priemerný počet zamestnancov za rok 2013

21

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013

21
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Krízové stredisko pre mladých
dospelých v kríze
DOM
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Krízové stredisko pre mladých dospelých v kríze 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.
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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;

4. osobné vybavenie:
•

ak ho mladý dospelý nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim príjmom a príjmom zo
svojho majetku zabezpečiť;
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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
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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 Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok

spolupracuje najmä

s:
1.

orgánmi miestnej štátnej správy

2.

samosprávnymi orgánmi

3.

políciou

4.

zariadeniami sociálnych služieb

5.

detskými a reedukačnými detskými domovmi

6.

zdravotníckymi zariadeniami

7.

ďalšími mimovládnymi organizáciami

8.

resocializačnými zariadeniami
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Správa o činnosti krízového strediska pre mladých dospelých DOM za rok
2013

V období od 1.1 2013 do 10.12.2013 sme poskytli sociálnu pomoc a poradenstvo
v rezidenciálnej starostlivosti 44 klientom a 196 ambulantným klientom (osobne, telefonicky,
mailom).

Počet klientov v zariadení v roku 2013
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Priemerný počet klientov v zariadení na 1 mesiac je 20,7.

Percentuálne využite kapacity zariadenia v roku 2013
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Priemerné využite kapacity zariadenia na 1 mesiac je 97,6%
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Prehľad činnosti
Január:
Aj v tomto

roku sme pokračovali v spolupráci s Nadáciou Pontis a Poisťovňou

Slovenskej sporiteľne v projekte s názvom Lepší život (začiatok 10/2012), ktorého
aktivitami boli :
-

finančné poradenstvo ( od 10/2012) pre klientov, s názvom Spornička do života,
ktorí majú záujem nadobudnúť poznatky ohľadom financií a zároveň cieľom je
naučiť ich pravidelne šetriť peniaze. Na konci tohto polročného úsilia boli
odmenení finančnou hotovosťou zamestnancami Poisťovne Slovenskej sporiteľne

-

„Ovocná pošta“ – počas celého roka zamestnanci Poisťovne Slovenskej
sporiteľne prinášali ovocie pre klientov zariadenia.

Február:
Vymaľovali sme chodbu na prízemí KS DOM.
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V priebehu tohto mesiaca sme robili propagáciu 2% .
Dostali sme dar od reštaurácie v rámci ich projektu – Dobrý skutok,
kedy zamestnanci priniesli obedy našim klientom.

Marec:
Podali sme projekt na J&T – s názvom Terapeutická skupina sebapoznania
a sebahodnotenia . Projekt nebol podporený .
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne finančne podporila účasť našich
klientov na bežeckých maratónoch a štafetách .
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Apríl:
Každoročne v jarnom období organizujeme brigádu na záhrade v
spolupráci s resocializačným zariadením Retest .
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V rámci projektu Lepší život, ktorý je realizovaný Nadáciou Pontis a Poisťovňou
Slovenskej sporiteľne mali klienti možnosť chodiť na tréningy ku kondičnému trénerovi
zo Slovenského silového inštitútu a zúčastniť sa hipoterapie.
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So zahraničnými dobrovoľníkmi z Európskej dobrovoľníckej mládeže Youth Service
sme zorganizovali brigádu v rámci jarnéh upratovania.

Netradičným spôsobom sme svojpomocne zrenovovali schodisko, položením dlažby
a rekonštrukciou steny .
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Máj:
Zabezpečili sme orez stromov, ktoré ohrozovali strechu budovy.
V rámci projektu Lepší život, realizovaný Nadáciou Pontis a Poisťovňou Slovenskej
sporiteľne mali klienti možnosť chodiť bezplatne na plaváreň.
Podali sme projekt Naše Mesto, cez Nadáciu Pontis, na revitalizáciu záhrady.
Príprava projektu - Netradičný teambuilding s Erste bank .
Prezentácia a účasť zamestnancov KS DOM na stretnutí STRECHA v Detskom
Mestečku Zlatovce - Trenčín, kde sa stretli organizácie pomáhajúce mladým dospelým
po odchode z DeD .
Ukončenie polročného projektu finančné poradenstvo za účasti zamestnancov z Nadácie
Pontis a Poisťovne Slovenskej sporiteľne.
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Jún:
Klienti skupiny pre abstinujúcich drogovo závislých

sa zúčastnili so sociálnym

pracovníkom 3-dňového stretnutia resocializačných zariadení zo strednej Európy na
Komunita Cup v Borskom Sv. Jáne

Nadácia Pontis nám schválila projekt na úpravu areálu v rámci dobrovoľníckeho hnutia
NAŠE MESTO, ktorého sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov
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Samotná realizácia pripravovaného projektu Netradičný teambuilding s Erste bank –
zamestnanci Erste

bank zakúpili, postavili a natreli

záhradný

altánok, vytvorili

v exteriéri mozaiku z kachličiek , zhotovili lavičku – spojili príjemné s užitočným.
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Júl:
Trojdňová 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.

August:
V našom zariadení sme privítali netradičnú návštevu,

zahraničných sociálnych

pracovníkov. Prezentovali sme naše zariadenie a navzájom sme si vymieňali skúsenosti.
Na stretnutí zamestnancov Krízového strediska, Nadácie Pontis a Poisťovne Slovenskej
sporiteľne sme pripravovali aktivity na druhý polrok.

September:

Podali sme žiadosti o štipendium na Úsmev ako dar pre študujúcich klientov.
Svojpomocne sme vymaľovali dve kancelárie.
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Zahájili sme 2. kolo finančného poradenstva v rámci projektu Lepší život pre klientov
krízového strediska, aby získali základne poznatky ohľadom financií. Projektu sa
zúčastnilo 17 klientov.

Október:
Svojpomocne sme vymaľovali a zrekonštruovali

ďalšie kancelárske priestory

a vybudovali sme archív.
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Revitalizovali sme web stránku svojimi návrhmi a podnetmi.

V rámci projektu Lepší život navštívili klienti krízového strediska predstavenie SND.
Zamestnanci KS absolvovali workshop s názvom Pomáhajúci vzťah – prenos a
protiprenos

Podali sme projekt Darujte Vianoce cez nadáciu Orange. Projekt nebol podporený.

November:
Opäť sme zorganizovali jesennú brigádu na záhrade krízového strediska v spolupráci
s RZ Retest.
Svojpomocne sme vymaľovali terapeutickú miestnosť, zrekonštruovali a vymaľovali dve
izby a bunku pre klientov.
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Členky klubu FIT CURVES urobili zbierku potravín pre našich klientov v núdzi.
Podali sme žiadosť do spoločnosti Lenovo. V rámci zvyšovania kvality a efektivity práce
sociálnych pracovníkov sme požiadali o technickú podporu vo forme PC , alebo
notebookov.
Poďakovali sme Nadácii J&T za finančnú pomoc pre klientku v núdzi s psychiatrickou
diagnózou.

December:

Mikuláš z Nadácie Pontis priniesol balíčky pre klientov.
Spoločnosť Lenovo odovzdala 3ks notebookov pre zamestnancov krízového strediska.
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Nadácia J&T uskutočnila v období vianočných sviatkov finančnú zbierku, ktorá bola
určená pre KS DOM.
Tradične sme si pripravili Vianočnú večeru vďaka našim dlhoročným priateľom –
zamestnancom firmy Kinstellar Business Services s r.o., GEO IGS s.r.o. a UIPŠ.
Bohatého Ježiška pre našich klientov nám pomohli pripraviť zamestnanci SLSP, firma
AVON a naši dobrovoľníci za čo im ešte raz ďakujeme.

Vo vianočnom čase sme sa stretli so zamestnancami Nadácie Pontis a SLSP
a pripravovali sme spoluprácu na rok 2014.
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Ambulantná starostlivosť o klientov
01.01 - 31.12.2013
Ambulantní klienti

Sociálna
intervencia
a poradenstvo

Psychologická
podpora
a psychoterapia

Muži
Ženy
Deti
Spolu

95
101
0
196

82
67
0
149

Špecializované
poradenstvo pre
abstinujúcich
závislých
480
384
0
864

Počet všetkých intervencií ambulantným klientom: 1 209

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

50

44

94

Mgr. Jana Bahulová
riaditeľka KS DOM
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Krízové centrum
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Milí priatelia!

Opätovne nám rýchlo ubehol kalendárny rok a my Vám predkladáme Výročnú
správu za rok 2013, prostredníctvom ktorej by sme Vás radi informovali o našej činnosti
v Krízovom centre a v detskom domove Brána do života.
Zameriavame sa na pomoc obetiam domáceho násilia, ako aj matkám s deťmi, osamelým
a tehotným ženám v sociálnej núdzi a deťom v ústavnej starostlivosti. Sídlime v priestoroch
bývalej materskej školy, ktoré sme získali do dlhodobého prenájmu za symbolickú sumu
od Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Naši zamestnanci počas roka navštevovali
odborné semináre, prednášky, workshopy podľa vlastného výberu. Počas roku 2013 sme sa
s jednou kolegyňou sociálnou pracovníčkou rozlúčili a prijali sme novú sociálnu
pracovníčku. Naše úsilie s podporou úradov a inštitúcii a pomocou sponzorov sa mení už
trinásty rok svojej existencie na dobre fungujúci systém pomoci.

Mgr. Daniela Gáliková
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Krízové centrum Brána do života

Našou cieľovou skupinou sú ženy - obete domáceho násilia, ktoré sú vystavené násiliu,
a neprimeraného správania zo strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Obracajú sa
na nás o pomoc aj matky s deťmi, osamelé ženy a tehotné ženy, ktoré sa ocitli v nepriaznivej
životnej situácii z dôvodu bytového problému. Poskytovanie pomoci naším klientkam zahŕňa
komplexnú starostlivosť. Naším spoločným cieľom je zlepšenie kvality ich života, ako aj života
ich detí. Spoločne hľadáme riešenia pre ich krízovú situáciu. Súčasťou starostlivosti okrem
ubytovania je psychologická starostlivosť a poskytovanie sociálneho poradenstva. V krízovom
centre nachádzajú klientky bezpečie a akceptujúce prostredie. S klientkami sme sa pravidelne
stretávali na komunitných stretnutiach, ktoré sa zameriavajú na riešenie problémov
a vylaďovanie vzťahov medzi klientkami, ktoré sú ubytované v našom krízovom centre,
problémy pri výchove detí, preberali sme tam organizačno-prevádzkové informácie
a v neposlednom rade slúžia aj na podporu do ďalšieho týždňa. Počas roka 2013 sme mali
v krízovom centre ubytovaných 35 žien a 41 detí. Trvalý pobyt v Bratislave malo 28 klientiek
a 7 klientiek bolo s trvalým pobytom mimo Bratislavy.

Počet žien a detí za mesiac v roku 2013.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

počet žien
počet detí
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Sociálne pracovníčky sa pravidelne s klientkami stretávali v rámci individuálnych sedení. Boli
nápomocné klientkam pri hľadaní a sformulovaní ich požiadaviek a očakávaní. Stanovovali si
ciele na ktorých spoločne pracovali, aby si klientka krok po kroku riešila svoju situáciu, ktorá ju
k nám priviedla.

Štatististika prieniku problémových okruhov
v KC za rok 2013
bytový problém

prienik problémov

37%

násilie v rodine

40%

23%
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Prehľad sociálno – právneho poradenstva za rok 2013
návrh na predbežné opatrenie

10

návrh na rozvod a zverenie detí do osobnej

6

starostlivosti
návrh na výživné na deti, na plnoleté dieťa,

5

príspevok na výživu rozv. manž.
návrh na určenie otcovstva

/

návrh na zákaz styku

/

návrh na zákaz vstupu do bytu

/

návrh na exekúciu, odpor

31

oslobodenie od súdnych poplatkov

5

poradenstvo v trestnom konaní

16

potvrdenie o ubytovaní v KC

4

žiadosti na úrady, mestské časti, na matriku,

36

poistovne, polícia, súdy, OP
sociálne správy

18

žiadosti na nadácie o podporu

15

žiadosti na ubytovne, krízové centrá, soc.

32

ubytovne, soc. byty, nájomné byty, súkromná
inzercia - byty
žiadosti a správy na školy a škôlky

10

podporné služby a spolupráca s inými

24

organizáciami
sprevádzanie na úrady, na súdy,

12

k lekárovi...
kariérne poradenstvo, hľadanie uplatnenia na

22

trhu práce
PC zručnosti

7
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Naše sociálne pracovníčky a psychologička boli počas roka nápomocné aj ambulantným
klientkam. Kontakt bol buď jednorazový (telefonické poradenstvo, emailová komunikácia),
opakovaný, ale aj dlhodobý.

telefonické poskytovanie
informácií ohľadom

22

domáceho násilia

telefonické informovanie
o zariadeniach

86

poskytujúcich sociálne,
psychologické, právne
služby a podporu

sociálno-právne poradenstvo

58

psychologické poradenstvo

26

komunikácia s inými

48

organizáciami

e-mailová komunikácia

85
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Miesta odchodu klientiek KC
neudané
4%

k rodine obecný byt
4%
4%

komerčná
ubytovňa
4%

sociálna
ubytovňa
11%

iné KC
19%

podnájom
27%
k partnerovi
12%

späť do
vlastného bytu
11%

podnájom s
partnerom
4%

Psychologička zariadenia pracovala s klientkami v individuálnej terapii, ktorej zámerom bolo
pomôcť pri zvládnutí náročného životného obdobia. Taktiež pomôcť klientke zvládnuť pocity
úzkosti, beznádeje, stresu, ktoré súvisia s ich prežitým životným príbehom. Psychologička svoju
prácu zameriavala aj na posilnenie vzťahov medzi matkou a dieťaťom.
Počas roku 2013 bol náš projekt Zlatá brána otvorená

podporený

Nadáciou

pre deti

Slovenska – Hodina deťom. Projekt „Zlatá brána otvorená“, je zameraný na detského klienta
v krízovom centre. Vytvorili sme

detskú

skupinku, ktorá je zložená z detí ubytovaných

v krízovom centre spolu so svojimi matkami. Pracovný team v zložení psychologičky ako
terapeuta a ďalšieho koterapeuta sa v týždňových intervaloch stretávali s deťmi a cielenými
aktivitami sa zameriavali na rozvíjanie zručnosti detí, ktoré im budú nápomocné na lepšie
zvládnutie ich emócií a začlenenie sa do školského kolektívu a rovesníckej skupiny.
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Zabezpečili sme pravidelné doučovanie pre deti, ktoré sú u nás ubytované spolu so svojimi
matkami. Máme skupinu 5 dobrovoľníkov-doučovateľov z radov študentov Vysokej školy sv.
Alžbety zo 4. ročníka sociálnej práce, ktorí u nás vykonávajú svoju prax. Každý utorok, stredu
a štvrtok prichádzali študenti- doučovatelia v čase od 16.00 hod.- 18.00 hod. a venovali sa
deťom pri príprave na vyučovanie. Študenti si našli individuálny prístup ku každému dieťaťu.
Deti, ktoré využívali ich pravidelnú podporu zaznamenali v škole zlepšenie. S deťmi
v predškolskom veku, študenti veľa vyfarbovali, korálkovali, vystrihovali, aby sa rozvíjala ich
grafomotorika.
Spolupráca s Nadáciou Pontis a s dobrovoľníkmi Poisťovne Slovenská sporiteľňa sa stala
dôležitou súčasťou života krízového centra. Pred dvoma rokmi vznikla z ich strany iniciatíva
a chuť spríjemniť život naším klientkam a ich deťom dobrovoľníckymi aktivitami. Pri vytváraní
programu sme si určili prioritu a to vylúčiť pasívnu formu prijímania programu zo strany
klientiek. A tak sa naše spoločné popoludnia stali dynamickými, kreatívnymi a hlavne veľmi
obľúbenými, kde každý dostáva svoj priestor na sebavyjadrenie.. Spolu sa snažíme o aktívne
prežitý voľný čas, ktorý nám zanecháva príjemný pocit a spomienky. Občerstvenie pre deti,
dobrovoľníkov a pre seba pripravili naše klientky. Potraviny na občerstvenie pre nás zabezpečili
Carrefour Slovensko a Bratislavská pekárenská s.r.o.
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Marec 2013 Maľovanie veľkonočných vajíčok
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MDD 2013 Bubnovačka a hľadanie pirátského pokladu

September 2013 – Výstava v Detskom múzea zameraná na zmysli.
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December 2013 Christmass Wish tree
Vianočný večierok, kde zamestnanci Poisťovňa Slovenská sporiteľňa splnili detské vianočné
želania. Taktiež zabezpečili Mikulášske prekvapenie pre deti.

Pravidelnou súčasťou života krízového centra sú aj dobrovoľníci z ADRA Slovensko, ktorí
prichádzali do krízového centra vždy poslednú nedeľu v mesiaci a zabezpečili deťom
poobedňajší program plný hier.
Počas roku 2013 dostali naše klientky a ich deti možnosť od Nadácie Pontis-projektu Srdce
pre deti navštíviť predstavenie Circus de Soleil – Alegria. Vidieť naživo ich akrobatické umenie
v spojení s hudbou a krásnymi svetelnými efektmi bol ohromujúci zážitok.
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Počas roka 2013 nás podporil Universal-Maklérsky dom finančnou dotáciou. Z ich pomocou
sme zakúpili elektrospotrebiče, ktoré sa nám počas roka pokazili. Zakúpili sme nové
elektrospotrebiče :
3 malé chladničky do izieb klientiek
1 veľkú chladničku do spoločnej kuchyne klientiek
2 vysávače
1 žehličku

Občianske združenie Vypestuj dobro podporovalo naše klientky sezónnym ovocím
a zeleninou. Cieľom projektu je dodávkou sezónneho ovocia a zeleniny pomôcť ľuďom v núdzi.
Občianske združenie Vypestuj dobro prerozdeľuje ovocie a zeleninu od súkromných
pestovateľov. Naše klientky a ich deti počas roka dostali 20 kíl jabĺk, 20 kg hrušiek, 21 kíl
zeleniny a 26 kg tekvíc.
Hlavne v predvianočnom období sa na nás obrátili jednotlivci, združenia aj firmy, ktorí chceli
pomôcť klientkam s potravinami.
-

Občianské združenie FIYO – Akcia Kilo 2013 – mix trvanlivých potravín

-

Edenred Slovakia – stravné lístky pre klientky

-

Carrefour Slovakia - potraviny na prípravu štedrovečernej večere

Tradične ako po iné roky sme sa aj v roku 2013 zapojili do Projektu Naše Mesto, ktoré
organizuje Nadácia Pontis. Za veľkej pomoci zamestnancov firmy IBM a Veľvyslanectva
Veľkej Británie, dokonca s osobnou účasťou veľvyslankyne sme pripravili našu záhradu na
leto.

MEDVEĎOVEJ 4, 851 03 BRATISLAVA

Strana 40

V roku 2013 sme sa pravidelne zúčastňovali pracovnej skupine RAP na Bratislavskom
samosprávnom kraji . Táto spolupráca vyústila do spoločného projektu BSK a KC Dúha a to
vybudovanie Bezpečného ženského domu. Projekt je podporený Nórskym finančným
mechanizmom. Realizácia projektu by sa mala začať v roku 2014.
Veľká vďaka parí LeasePlan Slovakia ,ktorí každoročne prispievajú finančnou zbierkou
zamestnancov pre Krízové centrum.

Mediálne výstupy:
-

Marec - Sme žena Daniela Gáliková

-

Máj – TV Bratislava Daniela Gáliková – Nórske fondy

-

Jún - Petržalské noviny – MDD –Bubnovačka

-

Jún – TV Markíza – Vylúčenie klientiek z KC Daniela Gáliková

-

Október – TV JOJ Barbora Bohony- Obete znásilnenia

-

Október – TV JOJ Daniela Gáliková – Prebratie daru „ Vypestuj dobro“
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Detský domov
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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 (12 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., 15r.,14r.) navštevujú Špeciálne základné školy na Žehrianskej ul. a na
Karpatskej ul. v Bratislave. Dve z nich sa si vyberali svoje budúce zameranie a vyberali si
stredné školy. Rozhodli sa pre odbory manikérka-pedikérka, cukrárka.
Dve študujúce slečny (19r., 20 r.)- Ukazujú mladším deťom na skupine, že svojou vôľou
a húževnatosťou sa dajú dosiahnuť veľké veci. Obe študujú na vysokej škole. Jedna slečna si
vybrala odbor sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave a druhá slečna študuje
druhý ročník práva na Karlovej univerzite v Prahe. Obe si plnia svoj detský sen a my im pritom
veľmi držíme palce.
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).
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„Malé“ deti na skupine počas roka navštevovali záujmové krúžky podľa vlastné výberu. A tak
sa počas roka spievalo, kreslilo, jazdilo na koni a učilo sa programovať na počítači.
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.

Rekonštrukčné práce.
Počas roku 2013 sme prerobili jednu dievčenskú detskú izbu a prispôsobili sme ju potrebám
mladej slečny.
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Projekty:
•

Nadácia pre deti Slovenska- Zlatá brána otvorená

-

Úhrada vysokoškolského internátu Hvezda v Prahe pre študentku práva

-

Podpora krúžkovej činnosti – počítačový krúžok, jazdecký krúžok

-

Tábory - deti sa zúčastnili tábora počas letných a vianočných prázdnin , ktoré
organizovalo OZ Bublina, denných táborov počas letných prázdnin – v ZOO, počítačový
tábor.

Mgr. Daniela Gáliková
Riaditeľka KC a DeD Brána do života
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ĎAKUJEME
Všetkým nadáciám, firmám, sponzorom,
dobrovoľníkom, súkromným osobám a priateľom,
ktorí pri nás stáli aj v roku 2013
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Občianske združenie Kôň ako koníček

FIRMA Ján Zapletal
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