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1. Úvod
Milí priatelia!
Čítate druhú výročnú správu Občianskeho združenia Domov – Dúha. Je
rekapituláciou práce ľudí v zariadení, ktoré pomáha deťom a matkám s deťmi v
situácii, z ktorej nevedia nájsť sami východisko a riešenie ich krízového stavu
vyžaduje

pomoc. Naša starostlivosť patrí najmä zanedbávaným, týraným

a zneužívaným deťom a matkám s deťmi ohrozeným domácim násilím.
Našou prácou chceme prispieť k vytvoreniu optimálneho prostredia pre ľudí, ktorí
sú na našu pomoc odkázaní, poskytnúť im kvalitné odborné služby a nahradiť im
aspoň z časti stratené zázemie.

2. Identifikácia organizácie
Názov :
Adresa :
Tel.:
Fax :
E-mail :

Občianske združenie DOMOV – DÚHA
Pavlovova 5, 821 08 Bratislava
02/ 4552 3077
0918 824 247
02/ 4552 3077
domovduha@domovduha.sk

Štatutárny zástupca:

PhDr. Dagmar Povodová

Občianske združenie DOMOV – DÚHA je nezisková mimovládna 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 UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom poradenstve,
sociálno-právnej poradne a ambulantného krízového strediska.
V roku 2006 získalo občianske združenie na svoju činnosť akreditáciu – MPSVaR
č. rozhodnutia : 14168/2006 – I/21AK.

Predstavenstvo OZ:
predseda
PhDr. Dagmar Povodová
členovia predstavenstva
Ing. Eva Dzurindová
PhDr. Katarína Trlicová
členovia kontrolnej komisie
Ing. Ľudmila Václavová
Ing. Hana Moravčíková
MUDr. Ivan Zábojník
členovia
PeadDr. Zuzana Forróová
PhDr. Dagmar Kubíčková
Mgr. Pavel Povoda
Predstavenstvo OZ DOMOV – DÚHA sa stretlo

v roku 2006

4 - krát

oficiálne a v priebehu roka sa stretlo operatívne niekoľkokrát – podľa potreby.
V roku 2006 malo OZ:




9 členov
12 zamestnancov
3 externých spolupracovníkov

3. KS DÚHA – poslanie
Zriaďovateľ: Občianske združenie DOMOV – DÚHA.
Cieľ:
Prevádzkovať celoročné, celodenné krízové stredisko pre deti a deti
s matkami s kapacitou 24 lôžok. Starostlivosť o deti je poskytovaná v zmysle
Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 a Zákona o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele Z.z. č. 305/2005.
Cieľová skupina:
 Deti – od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých
práva sú ohrozené, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, maloletí
z dysfunkčných rodín, maloletí, u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania,
pohlavného zneužívania alebo zanedbávania
 Deti od 0 – 18 rokov s rodičom (prevažne matka), u ktorých je ohrozený
život alebo zdravie, ktorí sú vystavení násiliu zo strany blízkej osoby žijúcej
v spoločnej domácnosti

Formy poskytovania pomoci:
1. Zvládnutie akútnej krízy
- psychologická podpora
- diagnostikovanie akútnej krízy - psychologické
- sociálne
2. Nevyhnutná starostlivosť – ubytovanie, strava, ošatenie
3. Dlhodobá starostlivosť o dieťa a matku s dieťaťom
- špecificky cielená diagnostika - psychologická
- sociálna
- individuálna a skupinová terapia
- práca s rodinou
4. Sociálne poradenstvo, sociálna asistencia
5. Výchovná a liečebno – výchovná starostlivosť zameraná na formovanie
osobnosti dieťaťa, zmiernenie alebo ovplyvnenie porúch správania
dieťaťa, zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom...
6. Zabezpečenie vzdelávania
7. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
8. Právne poradenstvo
9. Katamnestické sledovanie klienta a rodiny

4. Zdroje a prostriedky na dosiahnutie zámeru :
Priestorové a materiálne vybavenie:
Krízové stredisko je umiestnené v priestoroch Centra sociálnej pomoci na
Stavbárskej ul. č. 6 v Bratislave spolu s Detským domovom Pohoda, na ktorý
v roku 2006 prešla správa budovy. Na základe tejto skutočnosti uzavrel s nami
Detský domov Pohoda novú nájomnú zmluvu v zmysle pôvodnej zmluvy
uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Symbolické
nájomné máme vyplatené na celý čas trvania nájomnej zmluvy.
Priestorové podmienky spĺňajú zákonné požiadavky na:
- primerané ubytovanie a stravovanie pre 24 klientov (10 izieb) - v plnej
miere
- prácu s klientom (odborný trakt)
- diagnostické materiály a pomôcky, kancelárske vybavenie, nábytok –
takmer v plnej miere

Personálne obsadenie:
-

riaditeľ
prevádzkar
ekonóm
sociálni pracovníci (2)
vychovávatelia (6)
liečebný pedagóg
psychológ (2)
gazdinka

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, Curel, Rhapis, Koratex, Vendastav, Nitrainvest, Kappa
a ďalšími podnikovými a súkromnými darcami
Finančné prostriedky na prevádzku:
-

podpora BSK
podpora ÚPSVaR
granty
sponzorské dary
2% z daní

5. Aktivity
Nakoľko sme prevádzku krízového strediska zahájili koncom roka 2005 rok
2006 sa niesol v znamení dozariaďovania priestorov a dobudovávania odborného
teamu. Na konci roka 2006 sme mohli s potešením skonštatovať, že zariadenie je
v plnej miere vybavené všetkým, čo pre svoje fungovanie nevyhnutne potrebuje.
Aj kolektív pracovníkov sa podarilo stabilizovať tak, aby bola zabezpečená
dlhodobá odborná starostlivosť o klientov. V rámci nadviazania spolupráce
s úradmi práce – s pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany detí – sme zorganizovali
„deň otvorených dverí“, aby sme predstavili seba aj naše zariadenie.
K našej snahe dať deťom plnohodnotnú náhradnú starostlivosť patrí okrem
vytvorenia príjemného prostredia, zabezpečenia / v dostupnej miere/ všetkého, čo
deti potrebujú a poskytovanie kvalitnej odbornej starostlivosti aj vhodné vyplnenie
ich voľného času pestrými aktivitami. V tomto nám v nemalej miere pomáha
skupina dobrovoľníkov, ktorí sa celý rok aktívne podieľali voľnočasovými
aktivitami na kultúrnom a športovom vyžití detí, na rozvíjaní ich kreativity
a sebapoznania ako aj na podpore ich vedomostného rastu. V uplynulom roku
naši klienti navštívili 8 predstavení SND, predstavenie baletu Boľševo teatra Labutie jazero, videli predstavenie Cirkusu ALEX, letecký deň „Lietajúci cirkus“,
6–krát navštívili kino, absolvovali 8 veľkých turistických výletov, boli opakovanými
navštevníkmi ZOO, ako aj Bratislavského hradu a hradu na Devíne. Pri ich
vlastivedných vychádzkach nechýbalo Národné múzeum, galérie, výstavy, či
novorealizované stavby v meste. Zúčastnili sa viacerých akcií, či súťaží
usporiadaných mestom – napr. Deň vodníkov, Bratislava pre všetkých, vianočné
trhy... Ku dňu detí sme zorganizovali súťažné odpoludnie s veľkým nákupným
bazárom a diskotékou, ktorá sa pre veľký úspech niekoľkokrát v roku zopakovala.
Priebežne sa venovali záujmovým krúžkom (počítačový, tanečný, divadielko pre
najmenších, krúžok šikovných rúk), jazykovým krúžkom (nemecký, anglický)
a športovým aktivitám. Počas školských prázdnin sa nám podarilo pripraviť pre
klientov nášho strediska 2 liečebno – výchovné pobyty : Myjava – Kunovská
priehrada a Javorinka na Starej Turej, kde okrem ozdravného a oddychového
efektu mali možnosť intenzívneho kontaktu s deťmi z iných zariadení.

Realizáciou projektu „Vybudovanie oddychovej zóny v krízovom stredisku“
sme mysleli aj na mamičky umiestnené v našom zariadení. V celej časti nami
užívaného areálu sme osadili lavičky a vysadili okrasné kríky, parkové rastliny
a kvety. Súčasťou tohto projektu bolo aj osadenie záhradného krbu, ktorý môžu
využívať aj deti z detského domova. Veľký úspech mala aj návšteva známeho
hudobníka v našom zariadení, ktorý prišiel mamičkám a deťom zahrať príjemné
melódie, ktoré im umožnili na chvíľu zabudnúť na starosti.
V neposlednom rade sme nezabudli ani na našich zamestnancov, pre
ktorých sme zorganizovali rad odborných prednášok a seminárov, priebežné
stretnutia s kolegami z podobných zariadení za cieľom výmeny skúsenosti
z práce s ohrozenou klientelou ako aj víkendový výlet a neformálne posedenia na
utuženie dobrej pracovnej atmosféry.

6. Bilancia
V čase od 1.1.2006 do 31.12.2006 sme poskytli pomoc pobytovou formou
72 klientom. Z toho bolo 24 detí bez rodiča, umiestnených na základe
rozhodnutia súdu, resp. dohody o umiestnení uzavretej s rodičom. Osemnásť
klientov boli matky, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a ktoré boli umiestnené spolu
s (celkovo) 30 deťmi.
Dôvodmi pre umiestnenie detí boli nedostatočné, alebo žiadne bývanie
(41%), nedostatočná až ohrozujúca starostlivosť (25%), domáce násilie (25%)
a osirenie (9%).
Krízová situácia v prípade matiek s deťmi sa prejavovala dvomi
spôsobmi: domáce násilie (77%) - páchané prevažne partnermi (v menšej miere
inými rodinnými príslušníkmi) a nedostatočné bývanie, resp. jeho náhla strata
(23%).
Vo

všetkých

komplikovaná,

že

si

prípadoch
vyžadovala

bola

situácia

intervenciu

našich
tak

klientov

natoľko

sociálno-právnu

ako

psychologickú, v mnohých prípadoch i špecializované výchovné poradenstvo (pre
rodičov).
V prípade detí umiestnených samostatne sme v rámci možností pracovali
s celou rodinou. Úspešní v zmysle zotrvania detí v rodinnom prostredí sme boli
trojakým spôsobom: 17% detí sa vrátilo späť k rodičovi (rodičom), 17% detí bolo
zverených do starostlivosti iných príbuzných a 17% detí sa dostalo do iného
zariadenia spolu s rodičom (tu bol dôvod umiestnenia u nás práve bytový
problém).

Nariadením ústavnej výchovy bolo u nás ukončených 25%

prípadov, u 4% došlo k osamostatneniu po dovŕšení 18 roku života a 20%
prípadov zostalo ku koncu roka neuzavretých.
Matky s deťmi riešili svoju situáciu väčšinou nájdením náhradného
bývania v ubytovni či podnájme (33%) alebo odchodom do iného zariadenia, po
uplynutí maximálnej možnej doby pobytu (33%), zväčša do iného krízového
centra. Niektoré matky volili návrat do pôvodného prostredia (17%) a jednu matku
sme museli vylúčiť pre obzvlášť hrubé porušenie Domového poriadku KS.
Ostatné prípady (11%) zostali ku koncu roka otvorené.

7. Hospodársky výsledok

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 31.12.2006

Príjmy
Príspevok bratislavskej samosprávy

2 488 798

Príspevok Úradu práce

1 768 792

Dary od právnických a fyzických osôb
Príspevky na projekty

796 063
60 000

Príjmy od klientov

139 415

PRÍJMY CELKOM

5 253 068

Financovanie Domova Dúha za rok 2006
Príjmy od klientov
3%
Príspevky na projekty
1%
Dary od právnických a
fyzických osôb
15%

Príspevok úradu práce
34%

Príspevok bratislavskej
samosprávy
47%

Výdavky
Prevádzkové náklady

496 863

(energie, voda, telef., pošt. a prev. služby, revízie zariadení, OLO, preprava)

Materiál (potraviny, ošatenie, školské a kanc. potreby, ost. materiál)

514 616

Nákup majetku (zariaďovanie krízového strediska)

220 939

Poistenie zodpovednosti organizácie

5 062

Služby (cestovné detí, stravovanie v ŠJ, vstupenky, semináre a i.)

199 053

Mzdy zamestnancov a dohody o VP

2 215 999

Zákonné odvody do poisťovní

688 002

VÝDAVKY CELKOM

4 340 534

Výdavky Domova Dúha za rok 2006

Zákonné odvody do poisťovní
16%

Prevádzkové náklady
11%
Materiál
12%

Nákup majetku
5%

Mzdy a dohody o VP
51%

Poistenie zodpovednosti
0%
Služby
5%

8. Kolektív spolupracovníkov Krízového strediska DÚHA

riaditeľka
PhDr. Dagmar Povodová

psychológovia
Mgr. Iveta Klčová
PhDr. Dagmar Kubíčková

sociálni pracovníci
Mgr. Marián Klein
Mgr. Eva Zsolnaiová

vychovávatelia
PhDr. Dušan Galbavý
Mgr. Katarína Čajkovičová
Mgr. Lucia Grossová
Mgr. Kristína Hromadová
Bc. Janka Macková
Anka Zelizňáková
liečebný pedagóg
Mgr. Jana Staníková

vedúci prevádzky
Mgr. Pavel Povoda

ekonóm
Ing. Ľubica Šoulová

gazdinka
Viera Diková

9. Poďakovanie
Naša vďaka za pomoc v roku 2006 patrí:
SV pre Unicef – LDI
Úrad bratislavského samosprávneho kraja
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Hydrotour
Orange Slovensko
Baumit
Rhapis – výzdoba interiéru
Triv – sťahovanie
Cukráreň Family – F. Machats
ČSOB Stavebná sporiteľňa
Lenka Šoóšová
Ing. Miloš Jaroška
Marek Berky
B4B.sk
Komunitná nadácia Bratislava
Úsmev ako dar
a ďalším darcom a dobrovoľníkom

Ešte raz : Veľmi pekne ďakujeme!

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

