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Výročná správa 2005

1. Úvod
Milí priatelia!
Čítate prvú výročnú správu Občianskeho združenia Domov – Dúha. Je
rekapituláciou práce ľudí, ktorí prispeli k vzniku zariadenia, s cieľom pomáhať
deťom a matkám s deťmi v nepriaznivej životnej situácii, z ktorej nevedia bez
cudzej pomoci nájsť východisko a riešenie.
Veríme, že počet ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy druhých, sa v našich
radoch rozrastie a o rok budeme môcť uvádzať správu obsažnejšiu a hlavne
bohatšiu na počet klientov, ktorým sme pomohli.
2. Poslanie
Celková spoločenská situácia, narastajúci tlak existenčného zabezpečenia rodiny,
spôsobuje vytláčanie a odsúvanie záujmov a potrieb detí niekam na okraj
a nástrojom riešenia problémov sa neraz stáva agresivita a násilie.
Našou snahou je prispieť svojou prácou k vytvoreniu tolerantnej a ústretovej
spoločnosti, v ktorej bude systém starostlivosti o opustené, týrané a zneužívané
deti posunutý do stredu záujmu riešiť dôsledne túto situáciu.
3. OZ DOMOV - DÚHA ako organizácia
Občianske združenie DOMOV – DÚHA je nezisková organizácia, ktorá vznikla 9.
3. 2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR (pod č. VVS/1 – 900/90 – 23419).
Jeho vznik a následné zriadenie krízového strediska iniciovala Linka detskej istoty
pri SV pre UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom
poradenstve. Pracovníci linky neraz vystúpili z anonymity a priamo v teréne riešili
krízovú situáciu detí a matiek s deťmi. Tak vznikla myšlienka zriadiť vlastné
krízové stredisko, nakoľko kapacita už existujúcich zariadení často nestačila.
Štruktúra občianskeho združenia
predseda
PhDr. Dagmar Povodová
členovia predstavenstva
Ing. Eva Dzurindová
PhDr. Katarína Trlicová
členovia
PeadDr. Zuzana Forróová
PhDr. Dagmar Kubíčková
Mgr. Pavel Povoda
predstavenstvo sa stretlo v roku 2005 päťkrát oficiálne a v priebehu roka sa
členovia stretávali operatívne niekoľkokrát do mesiaca – podľa potreby

4. Krízové stredisko DÚHA
Krízové stredisko DÚHA je prvokontaktné a preventívne zariadenie sociálnych
služieb, ktoré slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia,
života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa, alebo mladistvého. Jeho poslaním je na
jednom pracovisku, spájajúcom odborníkov rôznych profesií, vytvoriť bezpečné
miesto, schopné poskytnúť útočisko pre dieťa. Svoju činnosť sme zahájili v auguste
2005 v zrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej školy na Stavbárskej ulici č.
6, Bratislava – Vrakuňa, ktorú poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na 10
rokov za symbolické nájomné – 1 Sk ročne.
Kapacita krízového strediska je 24 lôžok. Starostlivosť o deti je poskytovaná v zmysle
Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Prvých
klientov sme prijali 2.11.2005 a k 31. decembru využívalo naše služby 16 klientov,
z čoho vychádza vyťaženosť 67% po dvojmesačnej prevádzke.
Cieľová skupina
 Deti – od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých práva sú
ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, ktorí zanedbávajú povinnú školskú
dochádzku, maloletí, u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného
zneužívania alebo zanedbávania.
 V prípade nutnosti deti s rodičom (prevažne matka) od 0 do 18 rokov,
u ktorých je ohrozený život alebo zdravie, ktorí sú vystavený násiliu zo strany
blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti
Časový rámec poskytovaných služieb
Prevádzka krízového strediska je celodenná a celoročná. Dĺžka pobytu je 3 mesiace,
v odôvodnených prípadoch aj dlhšie – maximálne však 6 mesiacov. Je to doba,
potrebná na zmapovanie problému a nájdenie jeho riešenia, či už v smere návratu do
prirodzeného prostredia dieťaťa, alebo alternatívneho riešenia - umiestnenie do
detského domova, náhradnej rodiny, či pestúnskej starostlivosti. Našou prvoradou
snahou je urobiť všetko pre to, aby sa dieťa, nám zverené, mohlo vrátiť domov.
V takýchto prípadoch poskytujeme následne ambulantné služby, aby sa
minimalizovalo riziko recidívy. Naše ambulantné služby môže však využiť okrem
našich klientov a jeho rodinných príslušníkov ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc.

Krízové stredisko poskytuje najmä:
a) nevyhnutnú starostlivosť - stravovanie, bývanie, zaopatrenie a obslužné činnosti
na čas potrebný na úpravu výchovných a sociálnych pomerov maloletého alebo
mladistvého
b) krízovú intervenciu – pomoc pri zvládnutí akútnej krízy
c) výchovnú starostlivosť – pôsobenie na citový, rozumový a mravný život dieťaťa
d) pomoc pri príprave na vyučovanie
e) liečebno – výchovnú starostlivosť
f) psychologicko - terapeutickú starostlivosť - odstránenie porúch psychického,
emocionálneho, osobnostného vývinu a sociálneho vývinu
g) sociálne poradenstvo - poskytovanie informácií o možnostiach riešenia krízovej
situácie s cieľom zlepšenia klientovho života

h) sociálnu prevenciu - predchádzanie a zabraňovanie príčinám vzniku,
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického alebo sociálneho
vývinu maloletého s cieľom integrácie do prirodzeného alebo náhradného sociálneho
prostredia
i) sociálnu a psychologickú diagnostiku - za cieľom vypracovania podrobného
posudku, ktorý nahrádza diagnostiku dieťaťa v diagnostickom stredisku v prípade
umiestnenia do detského domova
Ďalej vytvára podmienky pre:
a) záujmovú a kultúrnu činnosť
d) prípravu stravy
Zabezpečuje najmä:
a) zdravotnú starostlivosť
b) vzdelávanie a prípravu na povolanie

Priestorové a materiálne vybavenie
Priestorové podmienky spĺňajú zákonné požiadavky na
- primerané ubytovanie a stravovanie 24 klientov (10 izieb) v plnej miere
- prácu s klientom (odborný trakt)
- diagnostické materiály a pomôcky, kancelárske vybavenie, nábytok –
takmer v plnej miere
Členenie priestorov:
a) obývacie - 6 dvojlôžkových izieb pre maloletých
- 4 trojlôžkové izby pre matky s deťmi
- 1 spoločenská miestnosť
- kuchyňa a jedáleň
b) odborné - prijímacia kancelária s predvstupovou miestnosťou
- terapeutická miestnosť
- miestnosť psychológa
- miestnosť vychovávateľov
c) administratívne - miestnosť riaditeľa
- miestnosť ekonóma
- miestnosť prevádzkara
d) sociálne a technické
- kúpeľne
- práčovňa
- toalety
- sklady

Personálne obsadenie
V Krízovom stredisku DÚHA pracuje:
- 1 riaditeľ
- 2 sociálni pracovníci (á ½ úväzok)
- 1 psychológ (½ úväzok)
- 5 vychovávateľov

-

1 prevádzkar
1 ekonóm (½ úväzok)
1 gazdinka

Spolupráca
Krízové stredisko DÚHA spolupracuje hlavne s:
- Linkou detskej istoty pri SV pre UNICEF
- Samosprávnymi orgánmi
- Orgánmi miestnej štátnej správy
- Zdravotníckymi zariadeniami
- Políciou
- Krajskou ped.-psych. poradňou
- Centrom pre liečbu drogových závislostí
- Diagnostickým strediskom
- Krízovými centrami
- Detskými domovmi
Finančné podmienky:
Materiálne vybavenie strediska bolo zabezpečené v spolupráci s Linkou detskej
istoty pri SV UNICEF s podporou Canada Found, IKEA Slovensko, Amrop Jenewein
Group, Baumit, Rhapis, Koratex, Vendastav, Nitrainvest, Kappa a ďalšími
podnikovými a súkromnými darcami
Finančné prostriedky na prevádzku:
-

finančný príspevok z Úradu bratislavského samosprávneho kraja
financie získané z grantov
sponzorské dary

Hospodárenie v roku 2005

1.

Príjmy : Krízové stredisko získalo financie z troch zdrojov . Najviac
finančných prostriedkov získalo z BSK / 972 000,- Sk / a ku
koncu kalendárneho roku, v čase pred vianočnými sviatkami
prispeli aj sponzori /257 700,- Sk / Malou čiastkou na ubytovanie
prispeli ubytovaní klienti – matky / 16 470,- Sk./

2. Výdavky : Občianske združenie čerpalo finančné prostriedky podľa
zmluvy č. 73./2005.bodu 2 „ Účel použitia finančného príspevku „
-

-

-

Poistenie zodpovednosti uzavrelo v poisťovni Kooperatíva, a.s., kde výška
poistnej platby bola 5062,- Sk
Krízové stredisko sídli v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
ÚPSVaR prenajal občianskemu združeniu priestory za symbolické
nájomné vo výške 1,- Sk za rok. Po dohode bolo v roku 2005
uhradené nájomné na 10 rokov vopred vo výška 10,- Sk.
Mzdy a dohody zamestnancov boli čerpané tak, aby výška hrubej mzdy
účtovaná BSK neprekročila 8 100,- Sk .Hrubá mzda , ktorá prekročila túto
hranicu bola vydotovaná zo sponzorských finančných prostriedkov. Spolu
bolo čerpané na Mzdy a dohody 261 945 ,- Sk.
Odvody boli čerpané celkovo vo výške 70 657,- Sk.
Prevádzkové náklady boli v rozsahu 21667,- Sk
Nákup majetku – zariaďovanie krízového strediska 417 295 ,- Sk .
Spotrebný a ostatný materiál potrebný na výkon činnosti – 222 364 ,- Sk

Zapísala : Šoulová

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 31. 12. 2005

Príjmy
Finančné prostriedky poskytnuté VÚC Bratislava

972 000

Príspevky a dary od sponzorov

257 700

Príspevky od klientov

PRÍJMY CELKOM

16 470

1 246 170

Výdavky
Prevádzkové náklady ( telef., drobný nákup, odevy )

21 667

Nákup majetku – zariaďovanie krízového strediska

417 295

Spotrebný materiál a energie ( olo, el. en., kanc. potreby )

222 364

Poistenie majetku
Nájomné

5 062
10

Mzdy zamestnancov a Dohody

261 945

Zákonné odvody do poisťovní

70 657

VÝDAVKY CELKOM

999 000

Veľmi si vážime pomoc všetkých, ktorí podporili KS DÚHA v roku 2005
dobrovoľnou prácou, finančnými i nefinančnými darmi.
Naša vďaka patrí okrem mnohých ďalších aj :















SV pre UNICEF je nositeľom myšlienky zriadenia krízového strediska
a odborným garantom celého projektu
Canada Fund – poskytol prostriedky na zariadenie obytnej časti KS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý zrekonštruoval a dal do úžívania
priestory KS.
Úrad bratislavského samosprávneho kraja – poskytol finančný príspevok
na úhradu prevádzkových nákladov
firma Baumit – darovala kancelársky nábytok a poskytla finančný príspevok
firma Jenewein – darovala kancelársky nábytok
firma IKEA – darovala kuchynskú linku
firma KORATEX – poskytla podlahovú krytinu
firma Vendastav – venovala finančný príspevok
firma Nitrainvest – sponzorsky vyrobila štúdiové sedenie do obývacieho
priestoru a venovala finančný príspevok
firma Kappa consulting – venovala finančný príspevok
firma Rhapis – poskytla izbové a záhradné rastliny na zútulnenie prostredia
ČSOB – stavebná sporiteľňa – venovala finančný príspevok
Firma Whirlpool – darovala chladničku s mrazničkou

Finančný príspevok poskytli:






pani K. Volková
pani G. Ferenčáková
pani Mgr. P. Masácová
pani Ing. J. Tkáčová
pán M. Jaroška

Bez vašej pomoci a podpory by sme neurobili to, o čom ste si prečítali v tejto
správe. Ešte raz:: veľmi pekne ďakujeme!

Kolektív spolupracovníkov Krízového strediska DÚHA

riaditeľka
PhDr. Dagmar Povodová

psychológovia
Mgr. Iveta Klčová
PhDr. Dagmar Kubíčková

vedúci sociálny pracovník
Mgr. Marián Kliein
sociálna pracovníčka
Mgr. Eva Zsolnaiová

vedúci výchovy
PhDr. Dušan Galbavý

vychovávatelia
Mgr. Katarína Čajkovičová
Mgr. Kristína Hromadová
Janka Macková
Anka Zelizňáková

vedúci prevádzky
Mgr. Pavel Povoda

ekonóm
Ing. Ľubica Šoulová

gazdinka
Viera Diková

Kontakt
telefónne čísla : 02/ 4552 3077
0918 824 247
e-mail : www.domovduha@domovduha.sk
a nájdete nás vo Vrakuni na Stavbárskej ulici č. 6

