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1. Úvod

Milí priatelia!
Predkladáme Vám v poradí už štvrtú výročnú správu Občianskeho združenia
DOMOV – DÚHA, ktorá je krátkou rekapituláciou roku 2008 v už pomerne dobre
zabehnutom zariadení, v ktorom sa skupina oduševnených pracovníkov snaží
pomôcť tým, ktorí ich pomoc naozaj potrebujú.
Našu pozornosť v roku 2008 sme plánovali plne sústrediť na odbornú prácu,
zviditeľnenie

zariadenia

a budovanie

kontaktov,

ktoré

sú

potrebné

pre

zabezpečenie jeho chodu. Žiaľ, príchod nového roku nám priniesol neočakávané
finančné problémy, celý rok sa niesol v horúčkovitom hľadaní náhradných
finančných zdrojov a v prísnom finančnom režime, čo malo za následok zvýšenú
fluktuáciu pracovníkov. Našou prvoradou snahou bolo, aby sa táto skutočnosť
neodrážala na potrebách našich klientov. Tým, ktorí sa o to pričinili, patrí srdečné
poďakovanie.

2. O našej organizácii

Názov :
Občianske združenie DOMOV – DÚHA

Adresa :
Pavlovova 5, 821 08 Bratislava

Tel.:
02/ 4552 3077

0918 824 247

Fax :
02/ 4552 3077

E-mail :
domovduha@domovduha.sk

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.

Zloženie Občianskeho združenia DOMOV - DÚHA:

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

čestní členovia

PhDr. Eva Havelková
Dennis Miller

Predstavenstvo OZ DOMOV – DÚHA sa stretlo v roku 2008 3 - krát oficiálne
a v priebehu roka sa jeho členovia stretávali operatívne niekoľkokrát – podľa
potreby.
V roku 2008 malo OZ:


9 členov



2 čestných členov




11 zamestnancov
4 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 sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Z.z. č. 305/2005.

Miesto:
Krízové stredisko DÚHA sa nachádza v priestoroch Detského domova
Pohoda na Stavbárskej ulici č.6, v Bratislave – Vrakuni. Nájomná zmluva je
uzavretá do roku 2015 za symbolické nájomné.

Cieľová skupina:
 Deti – od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých práva
sú ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, 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 rodičom a dieťaťom...

6.

Zabezpečenie vzdelávania

7.

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

8.

Právne poradenstvo

9.

Katamnestické sledovanie klienta a rodiny

Personálne obsadenie:
-

riaditeľ (1)

-

prevádzkar (1)

-

mzdárka (ext.)

-

účtovník (ext.)

-

vychovávatelia (4)

-

sociálni pracovníci (2)

-

psychológovia (2)

-

gazdinka (1)

Finančné prostriedky na prevádzku:
-

podpora BSK

-

podpora ÚPSVaR

-

granty

-

sponzorské dary

-

príjmy od klientov

-

2% z daní

4. Aktivity v roku 2008
Začiatok roka 2008 sa niesol v znamení nečakanej zmeny v tabuľkovom
prerozdelení finančných príspevkov Bratislavského samosprávneho kraja. Táto
skutočnosť pre nás znamenala pokles príspevku zo 185 000 Sk/lôžko/rok na
80 000 SK/lôžko/rok. V konečnom dôsledku sme zaznamenali zníženie financií
o vyše 1,2 milióna, čo vyzeralo na začiatku priam likvidačne. A tak sme všetky sily
sústredili na hľadanie náhradných finančných zdrojov, čo sa podarilo len čiastočne.
Všetky sponzorské zdroje, ktoré v minulosti slúžili na „prilepšenie“ našim klientom
(výlety, rekreácie, tábory pre deti, podpora a finančné úľavy pre matky v absolútnej
núdzi pri nástupe do zariadenia, zveľadenie strediska...) sme použili na
dofinancovanie základnej prevádzky a aj tak sme mnohé dôležité položky boli
nútení odsunúť do ďalšieho kalendárneho roka (predpísané revízie, doplnenie
obnova zničeného vybavenia...). Snažili sme sa, aby hlavne naši

inventáru a

klienti nijako nepocítili túto skutočnosť, ktorá sa v konečnom dôsledku odrazila
najviac v mzdovej politike . Neschopnosť valorizácie miezd a odmien sa prejavilo
vo zvýšenej fluktuácii najmä vychovávateľov. Odišlo nám niekoľko pracovníčok
a na jeseň rozviazal svoj pracovný pomer aj vedúci výchovy, ktorý bol s nami od
nášho vzniku.
Počet klientov, ktorým sme poskytli pomoc, vzrástol od otvorenia
krízového strediska v novembri 2005 do konca roka 2008 na 224. Z tohto počtu
bolo 95 umiestnených detí – 75 na predbežné opatrenie a 20 na dohodu
s rodičom. Matiek sa u nás od tohto dátumu vystriedalo 53 a tie mali spolu 96 detí.
Od

roku

2007

poskytuje

Krízové

stredisko

Dúha

svoje

služby

aj ambulantnou formou práce (projekt „Prevencia násilia“), kde naši odborní
pracovníci

poskytujú

sociálne

a psychologické

poradenstvo,

psychologickú

diagnostiku a psychoterapiu nielen našim klientom, ale aj klientom prichádzajúcim
zvonka. Do konca roka 2008 túto novú službu využilo 116 klientov. Prichádzali
spontánne, na základe informácií o nás, alebo na odporučenie – zväčša pediatrov
z Mč Vrakuňa.
V roku 2008 sme pracovali v súčinnosti s Bratislavským samosprávnym
krajom na prípravnej fáze ďalšieho projektu „Rodina v kríze“, kde sa nám do
budúcnosti rozšíri naša práca o ďalšiu cieľovú skupinu, a to mladistvé matky. Táto
práca bude v sebe zahŕňať vyhľadávanie, podchytenie a prácu s mladými

dievčatami, ktoré sú vekovo, psychicky, sociálne a ekonomicky nezrelé na svoju
novú rolu matky.
Vďaka projektom a finančnej pomoci sponzorov absolvovali naše deti aj
tento rok 3 tábory, jednu letnú rekreáciu a niekoľko výletov do blízkeho okolia. Ani
tento rok nechýbala návšteva bratislavskej ZOO, cirkusu,

kín, múzea a

Slovenského národného divadla aj keď v trochu menšej miere, ako po predošlé
roky.
Zamestnanci firmy Western Union, ktorá nám v minulosti sponzorsky
vystavala krásne detské ihrisko a odvtedy pravidelne naše deti navštevujú,
pripravili pre deti oslavu MDD, milé posedenie s Mikulášom, starali sa celý rok
o narodeninové darčeky a usporiadali opakované finančné zbierky medzi svojimi
zamestnancami pre deti nášho KS.
Neodmysliteľnou pomocou v našej práci bola aj v tomto roku spolupráca
dobrovoľníkov zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
s našim zariadením.

Množstvo zaujímavých akcií, rozmanitý program pre deti,

záujem o deti a venovaný osobný voľný čas sú opakovane zárukou úsmevu,
radosti a pohody našich deti.
Tento rok sa o pohodu v čistých priestoroch

postarala ďalšia skupina

dobrovoľníkov organizovaná Nadáciou Pontis, ktorí

vymaľovali deťom izby

a ostatné obytné priestory.
Stalo sa už pravidlom, že na naše zariadenie klopú študenti s prosbou
o umožnenie študentskej praxe. Študentov prichádza stále viac, dokonca sa
opakovane vracajú. Sú to študenti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce, ktorí
si v kontakte s našimi deťmi a zamestnancami majú možnosť vyskúšať v praxi to,
čo sa teoreticky naučili v škole. Z radov týchto študentov sa potom neraz formujú
dobrovoľníci, ktorí aj po skončení praxe naďalej deti navštevujú a stávajú sa ich
kamarátmi. Tento rok sme umožnili prax 57. študentom.
Pre našich zamestnancov sme sa snažili aj počas roka 2008 organizovať
supervízne

stretnutia,

ktoré

považujeme

za

neodmysliteľný

predpoklad

profesionálnej práce. Bálintovských skupín bolo, vzhľadom na novovzniknutú
finančnú situáciu, o niečo menej,

odborné vzdelávanie na tému „Krízová

intervencia a práca s rodinou“ sme absolvovali vďaka pozvaniu Linky detskej istoty
pri SV pre Unicef. Účasť na konferenciách a seminároch si zamestnanci neraz
hradili z vlastných zdrojov.

5. Správa úseku výchovy Krízového strediska DÚHA za rok 2008
Aktivity, ktoré absolvovali maloletí klienti KS DÚHA počas roku 2008, boli
organizované jednak ako vlastná činnosť výchovného úseku, jednak ako aktivity
vládnych i mimovládnych organizácií (najčastejšie s dobrovoľníčkami z „Úsmevu
ako dar“, čo je mimovládna organizácia, spolupracujúca s našim zariadením
intenzívne a dlhodobo“), sponzorov, dobrovoľníkov a praktikantiek, absolvujúcich
vysokoškolské štúdium liečebnej či špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej
práce, ktorí s deťmi pracujú formou zážitkovo-didaktických a terapeutických
činností.
Z činností mimo priestorou nášho zariadenia možno spomenúť, že sme
navštívili Bibianu, ZOO a spoznávali Bratislavu – Bratislavský hrad, Horský park,
Slavín, Železnú studničku. Boli sme v Cirkuse Humberto a navštevovali sme aj
kino a niekoľko divadelných predstavení.
Počas veľkonočných sviatkov sme mali milú návštevu pracovníkov Western
Unionu, spojenú s rozdávaním balíčkov a sladkostí. Taktiež s nami, v areáli nášho
zariadenia, členovia tejto spoločnosti zorganizovali slávnostný program pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý celý zo zbierky zamestnancov
materiálne zabezpečili.
V roku 2008 sme absolvovali tieto letné tábory:
-

v Ivanke pri Dunaji – tábor, zameraný na jazdu na koňoch, sponzorovaný
nadáciou Deti Dunaja

-

dvojtýždňovú letnú rekreáciu v obci Lagáň, sponzorovanú firmou Baumit,
počas ktorej deti, v rámci projektu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“, vysadili
v obci Radava pod patronátom miestneho starostu niekoľko stromčekov
a okrasných kríkov a pomohli upraviť verejné priestranstvo v obci.

-

tábor v Lagáni, tento krát organizovaný a čiastočne sponzorovaný
neziskovou organizáciou „Úsmev ako dar“

-

v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky sme boli na tábore
v Borinke, ktorý nám umožnilo Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave

Koncom roka sme mali mikulášsku nádielku s členmi Western Unionu a navštívili
sme benefičný koncert „Úsmev ako dar“. Vianočné posedenia pri stromčeku,
spojené s rozdávaním darčekov nám umožnilo viacero darcov, ktorí popri
nakupovaní darčekov pre svojich najbližších, mysleli aj na naše deti.

Ak

by

sme

mali

povedať

niečo

málo

o všeobecnom

fungovaní

vychovávateľského úseku, tohto roku sa tu odohralo viacero personálnych zmien,
z ktorých najmarkantnejšou bol, pravdepodobne, odchod vedúceho výchovy, pána
PhDr. Dušana Galbavého, PhD.
Hlavnou činnosťou úseku výchovy v KS DÚHA, pozostávajúceho z troch
vychovávateliek a vedúceho výchovy, je základná starostlivosť o maloletých
klientov, pomoc pri príprave na vyučovanie, pomoc pri osvojovaní si hygienických
a sociálnych

návykov,

vytváranie

dostatočne

emocionálne

a intelektovo

stimulujúceho prostredia, snaha zväčšiť ich sociadaptabilitu a ostatné zručnosti,
potrebné pre život v majoritnej spoločnosti, nakoľko väčšina detí k nám prichádza
z rôznym spôsobom znevýhodneného prostredia.
Deti sú vedené k aktívnemu spolupodieľaniu sa na chode tohto ich
dočasného domova; počínajúc pomocou pri prípravách jedál, starostlivosťou
o údržbu a čistotu domu a jeho okolia, poriadku vo svojich osobných veciach,
samostatnosti pri rozhodovaní o spôsobe využitia svojho vreckového, a končiac
spoluvytváraním pravidiel spoločného života pod jednou strechou.
Pre mnohé z nich je pobyt v našom zariadení vôbec prvou skúsenosťou
s požiadavkou dodržiavania vytýčených pravidiel, rešpektovania autority či
akceptovaním zodpovednosti za svoje konanie.

6. Správa o činnosti psychologickej ambulancie za rok 2008

KS Dúha realizuje od mája 2007 projekt ambulantnej psychologickej
starostlivosti ako súčasť celkového zamerania na primárnu prevenciu násilia.
V podmienkach ambulantnej starostlivosti poskytujeme psychologické služby na
báze „bezbariérového kontaktu“, bez vekového obmedzenia. Ide o čo najširšie
a najvčasnejšie zachytenie rizikových jednotlivcov, párov, rodín, pre ktorých je
existujúca sieť psychologických služieb z viacerých dôvodov nedostupná (nízky
socioekonomický status, neinformovanosť, nedostatok špecializovaných pracovísk
fungujúcich v oblasti rodinného poradenstva).
V roku 2008 boli psychologické služby poskytnuté 116 ambulantným klientom,
s ohľadom na opakované konzultácie 381 intervencií. Medzi tieto psychologické
intervencie patria okrem poradenských a konzultačných aktivít služby terapeutické,
diagnostické, taktiež sa venujeme krízovej intervencii v náročných životných
situáciách (náhla strata blízkej osoby, predrozvodové a rozvodové poradenstvo).
Psychologická ambulancia poskytuje formou individuálnej, párovej, rodinnej ako aj
skupinovej intervencie široké spektrum odbornej psychologickej starostlivosti
o sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodnené vrstvy obyvateľstva.
Psychologické služby sú súčasne dostupné aj pre matky a deti dočasne
ubytované v KS Dúha a deti umiestnené na základe predbežného opatrenia Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto roku bola dlhodobá psychologická
starostlivosť poskytnutá 16 matkám a 64 deťom (deti matiek + deti umiestnené na
základe predbežného opatrenia). Práca psychológa sa u týchto klientov zameriava
na psychologickú podporu dieťaťa, ktoré prežíva traumu z týrania v rodine,
z vyňatia z dysfunkčného prostredia, odobratia od rodičov,
prostredím a novými osobami,

z kontaktu s novým

zo stretnutia s rovesníkmi, ktorí rovnako zažívali

rôzne formy zanedbávania, týrania, či zneužívania. V individuálnych stretnutiach sa
dôraz kladie na bezpečné spracovanie krízy a spoznávanie osobnosti dieťaťa.
V skupinových aktivitách sa deti zdokonaľujú vo zvládaní emočných výkyvov
a porúch

správania,

rozvíjajú

sa

ich

komunikačné

zručnosti

a rozširuje

sebapoznávanie.
Vo vzťahu k matkám, ktoré sú umiestnené v KS Dúha, spočíva úloha psychológa
hlavne v znížení napätia a úzkosti, ktoré prežívajú v spojitosti so svojou novou

situáciou, v

práci na sebapoznaní, rozvoji osobnosti, nácviku komunikačných

zručností a naučení sa prevziať zodpovednosti za svoje rozhodnutia.
Prostredníctvom psychologických techník matky zisťujú svoje silné stránky, svoj
potenciál – čo im umožní lepšie zvládať zložité životné situácie v budúcnosti.

7. Správa sociálneho úseku za rok 2008
V roku 2008, t.j. od 01.01. 2008 do 31.12. 2008, poskytlo naše krízové stredisko
formou ubytovania pomoc 80 klientom v náročnej či ohrozujúcej životnej situácii.
Z tohto počtu bolo v rámci sociálnoprávnej ochrany prijatých 34 detí. Dvadsaťsedem
z nich bolo do KS umiestnených na základe rozhodnutia súdu a 7 detí sme prijali na
základe dohody o umiestnení s rodičom či iným zariadením. Mamičkám v krízovej
životnej situácii sme poskytli pomoc formou ubytovania v 16 prípadoch. Spolu s nimi
bolo prijatých ich 30 detí.
Dôvodmi k umiestneniu detí v KS boli nedostatočná a ohrozujúca starostlivosť
(44,1 %), nedostatočné alebo žiadne bývanie (2,95%), výchovné problémy (35,3%),
domáce násilie (14,7%) a dočasná strata opatrovateľa (2,95%).

Dôvod prijatia detí do KS

domáce násilie
14,70%

výchovné problémy
35,30%

dočasná strata
opatrovateľa
2,95%

nedostatočné alebo
žiadne bývanie
2,95%

nedostatočná
a ohrozujúca
starostlivosť
44,10%

Mamičky vyhľadali ubytovanie a pomoc v zariadení KS z dôvodov domáceho
násilia zo strany partnera (52,2%) a nedostatočných podmienok na bývanie, či jeho
náhlej straty (41,3%). V 6,5 % prípadov sa jednalo o klientky, ktoré boli do KS prijaté
za cieľom posúdenia, či sú schopné poskytovať plnohodnotnú starostlivosť o svoje
deti.

Dôvod prijatia mamičiek do KS

posúdenie
starostlivosti o deti
6,50%

domáce násilie zo
strany partnera
52,20%

nedostatočné
podmienky na
bývanie
41,30%

Kolektív pracovníkov KS sa snažil pomôcť našim klientom v najväčšej možnej
miere tak, aby bolo riešenie problému efektívne. Základom pomoci bola krízová
intervencia,

vypracovanie

psychologickej

a sociálnej

diagnostiky

a následná

spolupráca všetkých zainteresovaných na riešení problému. Tu sme klientom
pomáhali sociálnym poradenstvom, psychologicko-terapeutickou starostlivosťou, ale
tiež špeciálno-pedagogickým poradenstvom pre rodičov detí s poruchami správania.
Dôležitou zložkou práce s klientmi KS bola skupinová terapia a pravidelné
komunitné stretnutia. Na nich sa diskutovalo o živote v KS, prejednávali sa aktuálne
problémy, žiadosti klientov či pracovníkov a spoločne sa hľadali riešenia.
V snahe o zlepšenie života našich klientov pracoval kolektív KS s ich čo najširšou
sociálnou sieťou - rodinnými príslušníkmi, úradom práce sociálnych vecí a rodiny,
najmä oddelením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, školami, lekármi detí,
súdmi, políciou, odbornými zariadeniami a inými zainteresovanými subjektmi.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce bolo zúčastňovanie sa súdnych pojednávaní
týkajúcich sa riešenia sociálnej situácie detí umiestnených v KS. Okrem toho
sociálni pracovníci poskytovali mamičkám v KS i rodičom detí umiestnených v KS
sociálnu asistenciu pri hľadaní zamestnania, komunikácii s úradmi i hľadaní
ubytovania. V niekoľkých prípadoch bola potrebná aj asistencia pri narábaní
s financiami, rodinnom hospodárení, varení a starostlivosti o dieťa.
Pri riešení situácie detí umiestnených v KS bez rodičov sme sa snažili pracovať
na obnove rodinného prostredia s jej všetkými členmi. V dôsledku toho sa späť do
rodiny vrátilo 29,4% detí. 11,8% detí sa nemohlo vrátiť do rodiny a muselo byť
umiestnených v ústavnej starostlivosti, 20,6% prípadov detí sa dostalo do iného
zariadenia. 38,2% z počtu prípadov ostalo ku koncu roka 2008 neuzavretých.

Spôsob riešenia situácie detí
umiestnenie
do ústavnej
starostlivosti
11,80%

odchod do iného
zariadenia
20,60%

návrat do rodiny
29,40%

neuzavreté prípady
38,20%

Mamičky sa snažili riešiť svoju situáciu prioritne nájdením náhradného
ubytovania v ubytovni, či podnájme (6,5%), alebo odchodom do iného zariadenia po
uplynutí maximálnej možnej doby pobytu (26,1%). Viacerým klientkám sa podarilo
získať nájomný byt od Magistrátu hl. m. SR (17,4%). Niektoré matky sa vrátili do
pôvodného prostredia (10,9%), alebo k rodičom a blízkej rodine (8,7%).

Našlo sa aj riešenie ukončením pobytu odchodom k partnerovi a súčasné zverenie
detí do náhradnej osobnej starostlivosti príbuzných (6,5%).
Ostatné mamičky (23,9%) nemali ku koncu roka 2008 svoju sociálnu situáciu
vyriešenú a tak naďalej ostali v zariadení KS.

Spôsob riešenia situácie mamičiek

odchod k partnerovi
a zverenie detí
príbuzným
6,50%

získanie
nájomného bytu
17,40%

návrat do pôvodného
prostredia
10,90%

odchod do iného
zariadenia
26,10%
nájdenie ubytovne,
či podnájmu
6,50%

odchod k rodičom
a blízkej rodine
8,70%
neuzavreté prípady
23,90%

Krízové stredisko Dúha poskytuje pomoc ľuďom s problémami a v kríze aj
ambulantnou formou. V roku 2008 poskytli pracovníci KS 390 konzultácií 124
klientom. Ambulantným klientom bola poskytnutá pomoc predovšetkým v oblasti
psychologického

poradenstva,

psychodiagnostiky

a psychoterapie.

Niekoľkým

klientom bolo poskytnuté sociálno-právne poradenstvo. V zariadení KS sme
vykonávali aj súdom nariadené výchovné opatrenie, ktoré sa realizovalo
ambulantnou formou odborného poradenstva v rámci pravidelných stretnutí
v krízovom stredisku. V roku 2008 požiadalo o umiestnenie v našom zariadení 32
klientiek s maloletými deťmi. Z kapacitných dôvodov sme vyhoveli len 12 matkám
s celkovo 23 deťmi, ktorých žiadosti boli zaradené do poradovníka v roku 2008 a 4
klientkám s celkovo 7 deťmi, ktoré boli zaradené do poradovníka ešte v roku 2007.

OZ DOMOV - DÚHA

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 31.12.2008

Príjmy

Prijaté

Vrátené

Štátne finančné prostriedky

4 146 642,00

BSK

1 160 000,00

ÚPSVaR

3 035 952,00

1 160 000,00
-49 310,00

2 986 642,00

Sponzorské príspevky

494 271,00

Príspevky z 2% daní

302 778,00

Finančné dary od sponzorov

131 493,00

Príspevky na projekty

60 000,00

Príspevky od klientov

133 807,00

Deti na dohodu

6 030,00

Príjmy od matiek

127 777,00

Úroky z bankových účtov (presunuté opačnými znamienkami do výdavkov)

0,00

PRÍJMY CELKOM

Výdavky
Mzdy
Odvody do fondov
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie

4 774 720,00

BSK

ÚPSVaR

610

692 000,00

1 874 690,00

620

243 596,00

654 724,00

2 066,00

472,50

1 640,00

21 860,00

21 860,00

Plyn (01-05/2008)

21 327,50

21 327,50

Vodné a stočné (01-05/2008)

11 163,00

11 163,00

Energie - zálohy (06-12/2008)

70 000,00

70 000,00

Poštovné

12 000,00

15 114,40

25 767,20

52 881,60

124,00

2 675,00

118,00

2 917,00

131 821,00

50 862,00

182 683,00

11 958,00

7 199,00

19 157,00

3 344,00

16 412,50

29 512,00

1 876,00

1 876,00

Materiál

322 996,50

Potraviny
Hygienické a čistiace potreby
Kancelársky materiál

9 755,50

Posteľná bielizeň

0,00

Terapeutický materiál
Lieky

6 563,50

Ošatenie detí

4 951,00

15 764,50

20 715,50

835,50

1 848,00

2 683,50

2 757,50

2 248,50

5 006,00

24 854,00

24 854,00

9 373,00

19 253,50

28 626,50

1 319,50

1 319,50

33 908,50

70 634,50

104 543,00

2 426,00

26 938,50

29 364,50

Školské potreby
Záujmová činnosť
Nákup drobného evidovaného majetku

6 563,50

Nákup dlhodobého majetku
Ostatný materiál

0,00

Reprezantačný materiál

Dopravné (v tom poistky na auto)
635 Údržba
636 Nájom
634

2 566 690,00
898 320,00
4 178,50
180 149,10

Elektrická energia (01-05/2008)

Telefóny

633

SP

104 543,00
29 364,50
0,00

637

Služby

579 658,97
58 396,70

Stravovanie klientov
Stravovanie zamestnancov

52 894,70

8 308,00

Stravovanie detí na dohodu
OLO
Poistenie zodpovednosti organizácie

79 845,30
61 202,70

1 328,00

1 328,00

10 667,00

10 667,00

6 465,00

6 465,00

1 000,00

3 000,00

4 000,00

250,00

10 480,00

10 730,00

12 820,00

1 310,00

14 130,00

275,00

1 090,00

1 365,00

130 000,00

15 000,00

16 000,00

161 000,00

Služby ostatné

1 582,00

30 457,00

115 984,50

148 023,50

DoVP

7 680,00

47 600,00

Bankové poplatky

3 112,00

5 084,00

Úprava výdavkov ( + sociálny fond)

4 152,00

11 257,00

-253,27

-673,67

-1 830,59

-2 757,53

41,00

123,00

343,00

507,00

Revízie zariadení
Semináre
Cestovné náhrady detí
Vstupné na kult. podujatia
Ekonomické služby

Úprava výdavkov ( - úrok)
Daň z úrokov

640

21 448,60

55 280,00
4 268,00

12 464,00
15 409,00

Bežné transfery

42 381,00

Vreckové detí
Náhrady za PN

VÝDAVKY CELKOM

1 159 999,93

33 916,00

33 916,00

8 465,00

8 465,00

2 986 641,93

581 639,71

4 728 281,57

Príjmy
Príspevok BSK
Príspevok ÚPSVaR
Príspevky z 2%
Dary od sponzorov
Príspevky na projekty
Príjmy od klientov - deti na dohodu
Príjmy od klientov - matiek

1 160 000
2 986 642
302 778
131 493
60 000
6 030
127 777
4 774 720

Výdavky
Mzdy
Odvody do fondov
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
Dopravné (v tom poistky na auto)
Údržba
Služby a DoVP
Bežné transfery (vreckové a PN)

Dopravné (v tom poistky
na auto)
2%

Údržba
1%

2 566 690
898 320
4 178
180 149
322 997
104 543
29 365
579 659
42 381
4 728 282

Služby a DoVP
12%

Materiál
7%
Energie, voda,
komunikácie
4%

Bežné transfery
(vreckové a PN)
1%

Mzdy
54%

Cestovné náhrady
0%
Odvody do fondov
19%

Výdavky na energie a telekom.
Elektrická energia 1-5/08
Plyn 1-5/08
Vodné a stočné 1-5/08
Zálohy na energie 6-12/08
telefóny
poštovné

služby
21 860
21 327
11 163
70 000
52 882
2 917
180 149

Výdavky na energie a telekomunikačné služby
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Elektrická
energia 15/08

Plyn 1-5/08

Vodné a
stočné 1-5/08

Zálohy na
energie 612/08

telefóny

poštovné

Výdavky za materiál
Potraviny
Hygienické a čistiace potreby
Kancelársky materiál
Posteľná bielizeň
Terapeutický materiál
Lieky
Ošatenie detí
Školské potreby
Záujmová činnosť
Nákup drobného evidovaného
majetku
Nákup dlhodobého majetku
Ostatný materiál
Reprezantačný materiál

182 683
19 157
29 512
0
1 876
6 563
20 716
2 683
5 006
24 854
0
28 627
1 320
322 997

9. Kolektív spolupracovníkov Krízového strediska DÚHA v roku 2008

V roku 2008 v našom zariadení pracovali títo pracovníci:

riaditeľka
PhDr. Dagmar Povodová
psychológovia
PhDr. Dagmar Kubíčková
Mgr. Iveta Klčová
sociálni pracovníci
Mgr. Samuel Lamačka
Mgr. Andrea Šottníková
vychovávatelia
PhDr. Dušan Galbavý, PhD. / Mgr.Andrej Gliganič
Bc. Janka Macková
Mgr. Jana Muránska
Anna Vasekov
Anna Zelizňáková
Mgr. Lenka Hrešková
vedúci prevádzky
Mgr. Pavel Povoda
gazdinka
Viera Diková
Ekonomický úsek
Ing. Ľubica Šoulová
Juraj Považan

10. Poďakovanie
Naša vďaka za pomoc v roku 2008 patrí: SV pre Unicef – Linka detskej istoty
Úrad bratislavského samosprávneho kraja
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Miestny úrad Vrakuňa – starosta Mgr.L.Fatura
Western Union
Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava
Eurest
Kooperatíva
Baumit
Slovenské národné divadlo
Rhapis – výzdoba interiéru
Carrefour
Aupark
Cukráreň Family – F. Machats
Triv - sťahovanie
B4B.sk
PhDr. Eva Havelková
Mgr. Jana Hudecová
Mgr. Marcela Fetkovičová
MUDr. Emília Sobolíková
Lenka Šoóšová
Richard Raiman
Veronika Hrabinská
Lucia Ščehovičová
Iveta Poráčová
Alex Hromek
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácia Pontis
OZ Deti Dunaja
OZ Spolupráca
Úsmev ako dar
a ďalším darcom a dobrovoľníkom
Veľmi pekne ďakujeme

11. 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

