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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 prvého 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 v roku 2001 jedným prvých poskytovateľov 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
Dôvodom poskytovania sociálnej pomoci Občianskeho združenia Brána do
života je možnosť pomôcť tam, kde pomoc chýba alebo je nedostatková.
Činnosť Občianskeho združenia Brána do života je opodstatnená vzhľadom
k regionálnym potrebám. Poskytujeme sociálne služby v Krízovom centre (
Zariadenie núdzového bývania, Útulok ) v rámci zákona o sociálnych službách
448/2018, ďalej v rámci zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č.
305/2005 a to v Detskom domove a Krízovom stredisku DOM pre mladých
dospelých v kríze.
Kapacita našich zariadení je neustále vyťažená a dopyt po našich službách
vyšší, než často dokážeme uspokojiť.
Aktívne spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom, MČ
Bratislava Petržalka, ale aj s ostatnými odbormi sociálnych služieb jednotlivých
mestských častí v Bratislave, s detskými domovmi, resocializačnými zariadeniami.
Taktiež spolupracujeme aj s inými zariadeniami podobného zamerania v BSK, ale
aj v iných krajoch, nakoľko typ sociálnej služby si v niektorých prípadoch čo najďalej
od miesta bydliska, alebo umiestnenie mladého dospelého z detského domova,
ktorý má sociálne zázemie v Bratislavskom kraji. Ďalej sú to odbory sociálnych
služieb, úrady práce a iné .
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 .
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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:
Krízové stredisko pre mladých dospelých v kríze DOM
s celoročným poskytovaním starostlivosti

s kapacitou 21 miest

Detský domov s kapacitou 6 miest
V Krízovom centre poskytujeme tieto sociálne služby :



Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 19 miest s celoročným
poskytovaním starostlivosti,
Útulok s kapacitou 5 miest s prechodným poskytovaním
starostlivosti,

V roku 2014 zahájilo a 2015 pokračovalo Občianske združenie Brána do života
v realizácii projektu „Bezpečný ženský dom.
Projekt Bezpečný ženský dom je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva
prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Partnermi projektu je OZ Domov Dúha, Bratislavská samosprávny kraj, OZ Brána do
života a nórsky partner Glåmdal krisesenter
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V mene Občianskeho združenia,zamestnancov ale aj klientov by sme chceli
touto cestou zo srdca poďakovať všetkým, ktorí podporili aktivity Občianskeho
združenia Brána do života v roku 2015 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
Bratislavský samosprávny kraj
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Mestská časť Petržalka
Nórsky finančný mechanizmus a Úrad vlády SR
Vám všetkým menovaným aj nemenovaným patri naše veľké a úprimné
ĎAKUJEME

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

Mgr.Viera Stráňavová / interne
Mgr. Janka Prelovská / externe
Blažena Ragačová/ interne ½ úväzok

Krízové centrum a Detský domov :
Riaditeľka KC a DeD, odborný garant
Sociálny úsek :
 sociálna pracovníčka
 sociálna pracovníčka
 psychologička , terapeutka
 psychologička – práca s deťmi
úsek výchovy
 vychovávatelia

Mgr. Daniela Gáliková / interne

Mgr. Monika Kakalíková/ interne
Mgr. Broňa Korec Terenová/ interne
Mgr. Barbara Bohony / interne
Mgr. Zuzana Hricíková

Mgr. Lucia Frisová /interne
Mgr. Eva Adamcová / interne
Mgr. Juraj Muncner/ interne
Jana Dobiášová / interne

Krízové stredisko DOM:
Riaditeľka KS DOM

Mgr. Jana Bahulová / interne

Sociálny pracovník, terapeut
Sociálna pracovníčka, odborný garant KS

Mgr. Dariusz Gleb/ interne
Mgr.Paulína Dedíková /interne
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Finančná správa o hospodárení za rok 2015
Príjmy za rok 2015
1. Účelovo viazané prostriedky :




Finančné dotácie poskytnuté BSK Bratislava
Dotácia ÚPSVaR
NFM/ projekt Bezpečný ženský dom

2. Ostatné príspevky


Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %

399 822,39 €
190 241,19 €
32 853,36 €
70 200,00 €
87 187,83 €
13 187,68 €
13 187,68 €

3. Príspevky od fyzických osôb

95 546,83 €

4. Ostatné príspevky a dary právnických osôb

99 200,21 €

5. Iné ostatné výnosy

Výdavky za rok 2015
1. Spotreba materiálu

1 646,48 €

388 645,09 €
40 372,68 €

Spotrebný materiál a kancelársky materiál

41 134,68 €

2. Spotreba energie a ostat. neskladovateľ. dodávok

4 592, 06 €







Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

3. Služby v tom :













Telefonické poplatky
Stravné služby
UPC, Internet, Poštovné
Odvoz odpadu
Školenia a tréningy
Letný pobyt dieťaťa
Školské výlety
Školské poplatky
Osobné potreby pre dieťa/vreckové/
Poistenia budov a dopravných prostriedkov
Lekár – poplatky
Ostatné služby

19 884,28 €
729,95 €
33,01 €
61 983,00 €
2 070,52 €
438,14 €
572,47 €
3 520,87 €
75,00 €
2 957,93 €
1 023,38 €
2 990,15 €
1 461,90 €
1 991,26 €
96,47 €
25 046,91 €
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Ostatné služby NFM

4. Ostatné náklady

19 738,00 €
2 987,09 €

5. Dary fyzickým osobám
6. Mzdové náklady a zákonné sociálne náklady
7. Odpisy

0,00 €
225 477,84 €
2 585,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2015

11 177,30 €

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
k 31.12.2015

27 940,51 €

Stav krátkodobých pohľadávok k 31.2.2015

0,00 €

Pohľadávky z obch. styku
Ostatné pohľadávky( Byt. Podnik)
Zúčtovanie s inšt. soc. zabezp.
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €







Stav dlhodobých pohľadávok k 31.12.2015
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2015

0,00 €
329, 06 €

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

0,00 €
329,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2015

809,05 €

Finančné účty stav k 31.12.2015
Z toho:
 BDŽ
 BSK/ KC
 Projektový účet
 UPSVaR/DeD
 KS DOM
 Projekt Bezpečný ženský dom/ NFM
 Pokladnica

96 114,59 €







66 545,43 €
- 3,49 €
- 3,17 €
- 3,50 €
2,92 €
23 540,15 €
6 036,25 €

Priemerný počet zamestnancov
za rok 2015

17

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2015

14
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Krízové centrum Brána do života
Bezpečný ženský dom
 Zariadenie núdzového bývania
 Útulok

Riaditeľka KC :

Mgr. Daniela Gáliková

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Monika Kakalíková
Mgr. Bronislava Korec Terenová

Psychologička:

Mgr. Barbara Bohony
Mgr. Zuzana Hricíková
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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 1SK od Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Od jeho vzniku sa poskytlo
ubytovanie približne 500 ženám.

Krízové centrum Brána do života pracuje v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke
v zmysle platných predpisov a legislatívy. Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy
a samosprávy a s mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v danej oblasti. V našom
zariadení pracuje stabilný tím, ktorý poskytuje pomoc a službu aj ambulantným
klientkam, vrátane telefonických konzultácií v nepretržitej prevádzke. Pracovní tím
tvorí riaditeľka, 2 sociálne pracovníčky, psychologička na prácu so ženami
a psychologička na prácu s deťmi.

Krízové centrum Brána do života disponuje 12 obytnými jednotkami pre ženy a ich
deti, veľkou

kuchyňou, obývačkou, herňou pre deti, práčovňou a vonkajšou

záhradou s detským ihriskom.

Bezpečný ženský dom
Z multi-inštitucionálnej platformy, ktorá vznikla na Bratislavskom samosprávnom kraji
RAP a program Pomoc ženám zažívajúcich násilie sa vyvinula spolupráca medzi
Bratislavským samosprávnym krajom, občianskym združením Dúha a naším
občianskym združením Brána do života na zriadenie Bezpečného ženského domu na
území Bratislavského samosprávneho kraja.
Projekt

Bezpečný ženský dom bol podporený z programu Domáce a rodovo

podmienené násilie financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. Jeho
správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky
Občianske združenie Brána do života zvýšila

projektom Bezpečný ženský dom

štandard svojho už existujúceho zariadenia na európsku úroveň a sprístupnila svoje
priestory aj handicapovaným klientkám.
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Naším spoločným zámerom bolo zriadenie Bezpečného ženského domu a rozšíriť
nový typ sociálneho zariadenia pre týrané ženy a deti. V Bezpečnom ženskom dome
je pri poskytovaní pomoci a podpory ženám a ich deťom

vnímané násilie

páchaného na ženách, ako ľudsko-právny a rodový problém. Kľúčovým prvkom,
ktorý Bezpečné ženské dom ženám a ich deťom poskytuje, je ich posilnenie k tomu,
aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Ženy a deti, ktoré žijú v Bezpečnom
ženskom dome, by sa mali cítiť bezpečne. Pocit bezpečia a prijatia poskytuje
klientkam,

možnosť zotaviť sa a získať energiu pre budovanie nového

života.

Bezpečný ženský dom by mal dočasne nahrádzať domov. Preto by mal poskytovať
okrem „strechy nad hlavou“ ženám a deťom aj komplexnú starostlivosť, ktorá odráža
ich špecifické potreby. Špecifikom Bezpečného ženského domu je, že sa poskytujú
bezplatné komplexné služby. Psychologické poradenstvo, sociálne aj právne
poradenstvo. Nemenej dôležité je tiež vytváranie priestoru pre spoločné aktivity,
podporné skupiny a pre ďalšie vzdelávanie. Všetky aktivity smerujú k tomu, aby ženy
mali priestor, kde sa môžu postupne uzdraviť z tráum a ďalších dôsledkov násilia,
ktoré v minulosti zažili.
V roku 2015 sme prijali do pracovného pomeru novú kolegyňu psychologičku, ktorá
sa venuje detskému klientovi ( detskému svedkovi). Venuje sa deťom, ktoré sú u nás
ubytované spolu so svojimi matkami. Pracuje s nimi počas individuálnych sedení.
Najčastejšie problémy resp. témy s ktorými deti ku nej prichádzajú je zmätok
a nepochopenie situácie v ktorej sa ako rodina ocitli. Medzi ďalšie problémy s ktorými
sa stretáva a s deťmi na nich pracuje sú často poruchy správania, poruchy učenia,
poruchy reči. Často prepája klientky na špecializované zariadenia, ktoré vedia ich
deťom s konkrétnym problémom ešte viac pomôcť, napr.: CPPPaP, školský
psychológ, logopéd, detský psychiater a pod. S deťmi pracuje aj skupinovo, kedy
využíva rôzne arteterapeutické techniky na rôzne témy. Z rámci svojej práce sa
venuje aj klientkam samotným, s ktorými prebieha individuálne poradenstvo ohľadom
ich detí a ich správania. Taktiež koordinuje dobrovoľníkov, ktorí deti doučujú, hrajú sa
s nimi alebo im vypĺňajú voľný čas výletmi alebo prechádzkami.
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Problémy, s ktorými ženy prichádzajú do BŽD


Zdravotné problémy, následky po útoku alebo dlhodobo zažívanom DN



Symptómy traumy (akútna stresová reakcia, akútna stresová porucha, PTSP)



Poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti, disociatívne poruchy,
osobnostné zmeny po dlhodobej traumatizácii



Stres v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním, súdnym procesom



Existenčná neistota



Chýbanie zdrojov podpory v rámci primárnej a širšej rodiny



Traumatizované dieťa, detský svedok, obeť násilia



Problémy vo vzťahu matka – dieťa

Pracovný tím

na začiatku spolupráce zvažuje vhodnú intervenciu podľa situácie

klientky.


V ktorej fáze sa žena aktuálne nachádza?



Aké problémy vníma ako najakútnejšie?



Ktoré je ochotná riešiť a má na ne dosah?



Aké sú naše možnosti pomoci a kde môžeme hľadať príp. ďalšiu pomoc pre
klientku?



Možnosti intervencie: krízová intervencia, poradenstvo, terapia pre matku,
práca na vzťahoch v systéme matka – deti, psychoterapia dieťaťa, detská
skupina, diagnostika, správa pre úrady, súd, hľadanie odbornej pomoci –
psychiater, poradňa, pro bono advokát



identifikácia hlavných problémov v spolupráci s klientkou



zadefinovanie si časového harmonogramu spolu s klientkou pri riešení jej
životnej situácie



postupná práca na odstraňovaní, resp. zmierňovaní problémových okruhov u
klientky



motivácia a povzbudzovanie klientky pri riešení problémov
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Prehľad sociálno- právneho poradenstva za rok 2015
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, zapretie 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

3
5
5
2
1
6
3
3
21
37

sociálne správy
žiadosti na nadácie o podporu

16
15

žiadosti na ubytovne, krízové centrá, soc. ubytovne,
soc. byty, nájomné byty, súkromná inzercia - byty

22

žiadosti a správy na školy a škôlky

2

podporné služby a spolupráca s inými organizáciami

18

sprevádzanie na úrady, na súdy,
k lekárovi...

17

kariérne poradenstvo, hľadanie uplatnenia na trhu
práce

13

PC zručnosti

3
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Štatistika

Počet žien a detí v Bezpečnom ženskom dome v roku 2015
Počet žien..........................37
Počet detí..........................38
Priemerná dĺžka pobytu klientiek v krízovom centre za rok 2015 je 108 dní.

25

20

15

10

počet žien
počet detí

5

0
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Trvalý
pobyt
klientky

Bratislavský kraj

Ba
I
Ženy,
ktoré boli
v KC bez
detí
Počet
žien
s jedným
dieťaťom
Počet
žien
s dvoma
deťmi
Počet
žien
s tromi
deťmi
Počet
žien so
štyrmi
deťmi

Ba II

Ba
III

Ba
IV

1

1

1

1

2

1

TT
kraj

Ba V

Baokol
ie

3

1

6

4

TN
kraj

ZA
kraj

BB
kraj

1

1

2

1

Zahra
ničie

SPOLU

1

5

21

1

1

5

1

1

2

1

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA

7

2

Strana 14

Miesta odchodu klientiek KC

podporný pobyt
19%

podnájom s
partnerom
7%
iné zariadenie
4%

podnájom
11%

obecný byt
4%
k rodine, známym
7%

k partnerovi
18%

do svojho
bytu
4%

iné KC
26%

Ambulantné klientky v roku 2015:


sociálnoprávne poradenstvo : 40



psychologické poradenstvo : 21

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Pravidelné aktivity v Bezpečnom ženskom dome.


Komunita s klientkami a s pracovným tímom



Detská skupinka na zvládanie hnevu u detského svedka



Počas roka 2015 sa realizovala v pravidelných týždňových intervaloch detská
skupinka. Je zameraná na detského klienta (detského svedka) v krízovom
centre. Vytvorili sme detskú skupinku, ktorá je zložená z detí ubytovaných
v krízovom centre spolu so svojimi matkami. Pracovný tím sa stretával
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. Pracovníčky , ktoré skupinku
vedú využívajú metodiku ART v ktorej boli vyškolené.



Doučovanie detí



Zabezpečili sme taktiež pravidelné doučovanie pre deti, ktoré sú u nás



ubytované spolu so svojimi matkami. Máme skupinu 6 dobrovoľníkov



Tanečná škola Hip-Hop



Voľno časové víkendové aktivity



Dobrovoľníckou prácou na spestrenie voľnočasových aktivít počas víkendov
nám pomáhali dobrovoľníci z ADRA Slovensko. Prichádzali dvakrát mesačne
počas víkendov a spolu s deťmi si vytvárali program.

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

dobrovoľníckymi aktivitami.

spríjemniť

život

naším

klientkam

a ich

deťom

V roku 2015 sme sa stretli pri tradičnom maľovaní

veľkonočných vajíčok, návštevy kina. Oslávili sme MDD v Areáli Divokej vody
v Čuňove, v lete sme navštívili hrad Červený kameň a mali sme spoločný vianočný
večierok. V spolupráci s Poisťovňou Slovenská sporiteľňa sa nám podarilo
prichystať aj bezberiérovú izbu s kúpeľňou pre handicapovanú klientku, resp.
dieťa.

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Bezbariérová izba

Taktiež sa nám vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu ( NFM ) a Úradu vlády
podarilo debarierizovať celú budovu vrátane bezbariérovej plošiny.

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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V roku 2015 sme vytvorili PC miestnosť pre klientky. Klientky, ktoré majú záujem sa
môžu zdokonaľovať v PC zručnostiach počas individuálnych stretnutiach
s dobrovoľníkmi z LEAF Slovensko. PC miestnosť sme vytvorili z prostriedkov NFM
a finančného príspevku – zbierka zamestnancov firmy LeasePlan Slovensko.

Vďaka podpore Avon Slovensko, Dary Rollins prostredníctvom súťaže RTVS „ Čo
ja viem? “ sa nám podarilo zabezpečiť 2 veľké nové vstavané skrine na šatstvo,
posteľnú bielizeň, ako aj menšiu vstavanú skriňu na čistiace prostriedky.

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Vďaka podpore AVON Slovensko sme aj namontovali ventily na reguláciu teploty na
všetky radiátory, vymaľovali sme izby, ako aj spoločné priestory.

Každoročne sa zapájame do dobrovoľníckeho dňa Naše Mesto, ktoré organizuje
Nadácia Pontis. S pomocou firemných dobrovoľníkov sa nám podarilo upratať
záhradu a spríjemniť naše prostredie.

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Detský domov
Brána do života

Riaditeľka , odborný garant : Mgr. Daniela Gáliková
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Strana 20

Zriaďovateľom 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 (14 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
(17r., 17r.,16r.) - dve študujú na Stredných školách na Drotárskej ul a Švabinského
ul. Rozhodli sa pre odbory manikérka-pedikérka, cukrárka.Dve študujúce slečny
(23r., 21 r.)- Ukazujú mladším deťom na skupine, že svojou vôľou a húževnatosťou
sa dajú dosiahnuť veľké veci. Obe študujú na vysokej škole. Jedna slečna študuje
tretí ročník odbor sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave a druhá
slečna študuje štvrtý 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). „Malé“ deti na skupine

počas roka navštevovali záujmové krúžky podľa

vlastné výberu. A tak sa počas roka 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.

Mediálne výstupy: Denník N, Petržalské TV, STV Čo ja viem, STV Večera
s Havranom, Petržalské noviny, TV Bratislava, magazín Radar

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Krízové stredisko
pre mladých dospelých v kríze
DOM

Riaditeľka KS DOM :
Sociálni pracovníci :

Mgr. Jana Bahulová
Mgr. Paulína Dedíková, odborný garant
Mgr. Dariusz Gleb
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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;
4. osobné vybavenie:
• ak ho mladý dospelý nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim
príjmom a príjmom zo svojho majetku zabezpečiť;

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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Krízové stredisko DOM utvára podmienky:
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

Krízové stredisko DOM je:
• Občianske združenie Brána do života zriadilo Krízové stredisko pre mladých
dospelých DOM 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.

OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 BRATISLAVA
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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 domovmi
6. zdravotníckymi zariadeniami
7. ďalšími mimovládnymi organizáciami
8. resocializačnými zariadeniami

V období od 1.1 2015 do 31.12.2015 sme poskytli sociálnu pomoc a
poradenstvo v rezidenciálnej starostlivosti

34 klientom. V rámci ambulantnej

starostlivosti sme poskytli 164 sociálnych a psychologických intervencií individuálnou
formou a 480 intervencií v skupine. 107krát sme poskytli psychologickú podporu
a podali informácie telefonickou a elektronickou formou.

Počet klientov v zariadení v roku 2015
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Percentuálne využite kapacity zariadenia v roku 2015
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Prehľad činnosti

Január


Aj v tomto roku sme pokračovali v spolupráci s Nadáciou Pontis a Poisťovňou
Slovenskej sporiteľne, Vienna Insurance Group (ďalej len PSLSP) v
projekte s názvom Lepší život.



Zahájili sme propagáciu 2%.



Začiatkom roka nás nemilo prekvapila ďalšia havária potrubia, ktorá vytopila
a zničila podlahu na chodbe a v kancelárii, ktorú sme si svojpomocne
vydláždili a sprevádzkovali.
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Február



V rámci rekonštrukcií izieb sme vynovili izbu č 019 a opravili elektriku.



Firma KERAIN nám darovala podlahu a omietku na svojpomocné
rekonštrukcie.

Marec


Úsmev ako dar odovzdal štipendia študujúcej klientke nášho zariadenia.
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Naše pozvanie na návštevu prijali zástupcovia pána starostu pán Radosa
a pán Bučan z Mestskej časti Petržalka a následne sme

podali

žiadosť

o dotáciu na mestskú časť.


Dostali sme pozvanie od PSLSP na odovzdávanie cien v rámci ich
filantropického projektu a zároveň nás navštívili členovia dozornej rady PSLSP
a vedenie spoločnosti z Viedne.



V rámci projektu Lepší život podporila PSLSP účasť našich klientov na
športovom podujatí Národný beh Devín.

Apríl


Každoročne v jarnom období organizujeme brigádu na záhrade v spolupráci s
resocializačným zariadením Retest.
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V rámci získavania finančných prostriedkov sme podali žiadosť na podporu chodu
zariadenia spoločnosti TIPOS a Poisťovňu Allianz, ale ani jedna nepodporila náš
projekt.



Na konci mesiaca sme slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré finančne
podporila PSLSP a Nadácia Pontis, za účasti generálneho riaditeľa poisťovne.
Symbolickým prestrihnutím pásky sa začal turnaj medzi zamestnancami PSLSP
a klientmi nášho zariadenia. Podporili nás aj zahraniční dobrovoľníci z Európskej
dobrovoľníckej mládeže (Youth Service Initiative), ktorí sa zapojili do práce na
revitalizácii našej záhrady. Pri spoločnej práci sa veľa zhováralo, vymieňali sa
názory a skúsenosti, vznikli nové priateľstvá, ale najmä sa veľa športovalo.
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Ukončili sme 3.kolo finančného poradenstva pre klientov a slávnostne odovzdali
našetrené financie za prítomnosti predstaviteľov PSLSP a Nadácie Pontis.

Máj


Spoločnosť Mary Kay pre nás pripravila prekvapenie v podobe príjemného
popoludnia s vizážistkami, ktoré poskytli odborné rady v oblasti kozmetiky a
líčenia pre naše klientky. Zároveň každá dostala dar - kozmetický balíček
a naše zariadenie dostalo šek na sumu 550€.



Stretli sme sa so zástupcami firmy Kinstellar a prehĺbili sme dlhoročnú
spoluprácu v oblasti vzdelávania pre našich klientov. V rámci nej bola
podporená naša klientka výučbou cudzieho jazyka.

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, kde úspešne reprezentovali
naše zariadenie
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Od Nadácie PROVIDA sme dostali finančný dar na zariadenie izby, na mieru
zhotoveným nábytkom.
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Dobrovoľníci z poisťovne AXA nám prišli pomôcť pri „veľkom upratovaní“
spoločných priestorov a úprave okolia nášho zariadenia v rámci týždňa
spoločenskej zodpovednosti.
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V tomto čase sa každoročne zapájame do projektu Nadácie Pontis – Naše
mesto, kedy nám dobrovoľníci z rôznych firiem prídu pomôcť revitalizovať
našu záhradu
Aj tento rok odviedli kus práce.

Júl


Mladí zahraniční dobrovoľníci z Európskej dobrovoľníckej mládeže (Youth
Service Initiative) nás opäť navštívili a pomohli pri kosení našej záhrady
a vymaľovaní spoločných priestorov. Pri spoločnej práci sa vytvoril priestor pre
hlbšie poznanie a pochopenie života toho druhého....



Firma Siemens nám v rámci zamestnaneckého grantu darovala finančný dar,
ktorý bol využitý na prevádzku zariadenia.

August


Počas tohto mesiaca sme sa stretli s Nadáciou Pontis a PSLSP a spoločne
sme navrhli ďalšie aktivity na najbližšie obdobie v rámci projektu Lepší život.



Zrekonštruovali sme aj ďalšiu izbu – č. 04.
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September


Jedným z našich cieľov je podporovať mladých pri zvyšovaní si vzdelania.
Študujúci klienti sa stretávajú s finančnými problémami. Pri riešení finančnej
situácie im pomáha možnosť čerpať štipendium od spoločnosti priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar. Aj tento rok sme využili možnosť a klienti
podali žiadosti na štipendiá.



Pre veľký úspech sme odštartovali ďalšie, už 4. kolo finančného poradenstva
zamerané na finančné vzdelávanie klientov dobrovoľníkmi z PSLSP cez projekt
Lepší život.



Tradične sme zorganizovali jesennú brigádu na našej záhrade a športové
popoludnie za účasti resocializačného zariadenia Retest.

Október


So schválením od životného prostredia sme museli kvôli bezpečnosti odstrániť
na našej záhrade poškodený strom.
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November


Zamestnanci firmy Kinstellar opäť, ako každý rok vyzbierali finančné
prostriedky na spríjemnenie Vianoc pre klientov, ktorým chýba zázemie a trávia
tento čas v zariadení.



Opäť sme strávili sobotňajšie dopoludnie prácou na záhrade a popoludnie
volejbalovým zápasom s resocializačným zariadením Retest.
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Klientky nášho zariadenia ako prejav vďaky, upiekli medovníky pre našich
sponzorov.



Vďaka finančnému daru od PSLSP v rámci projektu Lepší život sme posledný
víkend mesiaca strávili v Senci na terénnej terapii.
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December


Vianočný čas sme využili na poďakovanie sa našim priateľom zariadenia,
partnerom a sponzorom.



Náš dlhoročný partner PSLSP nás opäť prekvapil sladkým Mikulášom.



....a kontinuálne pokračujeme v rekonštrukčných prácach - vymaľovanie
kúpeľne.
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Aj v tomto období sme sa museli popasovať s havarijným stavom.... prasklo
potrubie ústredného kúrenia a vytopilo nám ďalšiu chodbu.



Firma DB Schenker nám schválila zamestnanecký grant „ Zlatá rybka“.
Finančný dar bude použitý na kultiváciu záhrady v strede Petržalky, pre
oddych a regeneráciu.
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S blížiacim sa koncom roka sme úspešne ukončili projekty so subjektmi, ktoré
nás tento rok finančne podporili a vďaka nim sme mohli naďalej poskytovať
sociálne služby – Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Petržalka,
J&T, Kinstellar a Siemens



Tradične sme si pripravili Vianočnú večeru vďaka našim dlhoročným priateľom
- zamestnancom firmy Kinstellar Business Services s r.o. a finančným darom
fyzických osôb, za čo im ešte raz ďakujeme.
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ĎAKUJEME
Všetkým nadáciám, firmám, sponzorom,
dobrovoľníkom, súkromným osobám a priateľom,
ktorí pri nás stáli a podporovali nás po celý rok
2015
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Nadácia PROVIDA
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Občianske združenie Kôň ako koníček

SIEMENS Slovensko
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pán Ing. Róbert Zelenay
darcovia 2% dane z príjmu
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