
Občianske združenie  DOMOV - DÚHA
Pavlovova 5, 821 08 Bratislava

Výročná správa
2007

Štatutárny zástupca : PhDr. Dagmar Povodová



  OSNOVA VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Úvod

2. O našej organizácii

3. KS DÚHA - poslanie 

4. Aktivity v roku 2007

5. Správa úseku výchovy

6. Bilancia sociálneho úseku

7. Hospodársky výsledok

8. Kolektív spolupracovníkov

9. Poďakovanie

10. Kontakt

2



1.   Úvod 

Milí priatelia! 

   Predkladáme Vám v poradí už tretiu výročnú správu Občianskeho združenia 

DOMOV – DÚHA, ktorá je spätným pohľadom na rok odvedenej práce teamu 

pracovníkov, ktorých snahou je pomôcť ľuďom v núdzi a hlavne deťom, ktoré 

našu pomoc najviac potrebujú. Našim cieľom je vrátiť im  stratené bezpečie, 

nahradiť  stratený  domov,  zmierniť  útrapy,  ktorým  boli  vystavené  a nahradiť 

rodičovskú starostlivosť a lásku, ktorá chýba najviac. Našou hlavnou filozofiou 

je pomôcť pri riešení problémov a zložitých životných situácií tak, aby sa čo 

najviac  detí mohlo vrátiť domov a čo najmenej detí muselo od nás odísť do 

detských domovov. Veď vlastná rodina je to najcennejšie, čo môže človek mať.

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.
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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

čestní členovia

PhDr. Eva Havelková
Dennis Miller

Predstavenstvo  OZ DOMOV – DÚHA sa stretlo   v roku  2007  4  -  krát 

oficiálne a v priebehu roka sa jeho členovia stretávali operatívne niekoľkokrát – 

podľa potreby. 

V roku 2007 malo OZ:

•   9 členov a 2 čestných členov

• 11 zamestnancov

•   4 externých spolupracovníkov
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  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.

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 
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Personálne obsadenie:

- riaditeľ (1)

- prevádzkar (1)

- mzdárka / 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
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4 . Aktivity v     roku 2007  

        Na konci  roka 2006 sme s radosťou  konštatovali,  že  zariadenie je 
v dostatočnej  miere  vybavené  všetkým,  čo  pre  svoju  činnosť  nevyhnutne 
potrebuje.  A tak  sa  naša  pozornosť  v roku  2007  mohla  plne  sústrediť  na 
odbornú  prácu,  zviditeľnenie  zariadenia  a budovanie  kontaktov,  ktoré  sú 
potrebné pre zabezpečenie jeho chodu. 

       Počet klientov, ktorým sme poskytli pomoc, vzrástol od začiatku našej 
existencie na 164. Z tohto počtu bolo 61 umiestnených detí – 48 na predbežné 
opatrenie  a 13  na  dohodu  s rodičom.  Matiek  sa  u nás  od novembra  2005 
vystriedalo 37 a tie mali spolu 66 detí.
     

Rok 2007 priniesol, mimo iného, veľmi významnú a úzku spoluprácu s Mgr. 
Evou  Havelkovou,  PhD.  a jej  Občianskym  združením  Movita,  cez  ktorú  sa 
rozvinula  zaujímavá  medzinárodná  spolupráca  medzi  Krízovým  strediskom 
DÚHA a Bryan College v Daytone, Tennessee zastúpená riaditeľom externých 
vzťahov Bryan College, Dayton pánom Dennisom Millerom a krízovými centrami 
v USA. 

Privítali sme návštevu pani Reginy McDevitt – riaditeľky krízového centra 
v Chattanooge,  Tennessee  a pani  Jan  Christiansen  –  riaditeľky  programu 
krízového  centra  v  Naples,  Florida.  Návštevy  sa  niesli  v duchu  výmeny 
odborných skúseností, porovnávaní účinnosti odborných programov, odborných 
prednášok a diskusií  so zamestnancami.  Pani  McDevitt  nám predstavila svoj 
projekt „Sister speaks out“ zameraný na obete domáceho násilia a prácu s nim. 
Pani  Christiansen  nás  inšpirovala  bohatým  preventívnym  programom  proti 
násiliu,  aplikovateľný  hlavne  na  stredoškolskú  mládež.  Pán  Miller  nám  po 
návšteve zariadenia a oboznámení sa s našou prácou prisľúbil  a následne aj 
zrealizoval finančnú pomoc. 

Ďalšiu spoluprácu sme dohodli  na budúci rok,  kedy očakávame návštevu 
študentov – stážistov z Daytonskej univerzity a ďalších predstaviteľov krízových 
centier z rôznych štátov USA.

Mgr.  Havelková,  PhD.  na  svojej  pracovnej  ceste  do  USA  začiatkom 
budúceho roka zahrnie do svojich prednášok referát o KS DÚHA, čím  pomôže 
nielen zviditeľneniu nášho zariadenia vo svete, ale aj celej našej krajiny a našich 
špecifík v problematike zanedbávania detí a domáceho násilia.

        V letných mesiacoch sa nám podarilo rozvinúť  ďalšiu  spoluprácu na 
medzinárodnej úrovni. Firma Western Union nám sponzorsky vystavala krásne 
detské  ihrisko,  ktoré  používajú  naše  deti  spoločne  s deťmi  zo 
susedného Detského domova Pohoda. Odvtedy zamestnanci Western Unionu 
pravidelne naše deti navštevujú, postarali sa o darčeky na Vianoce a starajú sa 
o darčeky k narodeninám detí,  usporiadali opakované finančné zbierky medzi 
svojimi zamestnancami pre deti nášho KS. 

        V roku 2007 sme rozšírili  naše služby o ambulantnú formu práce ako 
dôsledok skúseností dvojročnej práce  krízového strediska. V nejednom prípade 
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našich klientov bolo nesporne možné predísť vyostreniu problémov do krízovej 
situácie  a následnému  umiestneniu  do  krízového  strediska  včasným 
podchytením a riešením problémov,  teda prevenciou.  Preto  sme sa  rozhodli 
poskytovať  sociálne  a psychologické  poradenstvo,  psychologickú  diagnostiku 
a psychoterapiu nielen našim klientom, ale aj klientom prichádzajúcim zvonka. 

Do  konca  roka  2007  túto  novú  službu  využilo  85  klientov.  Prichádzali 
spontánne,  na  základe  informácií  o nás,  alebo  na  odporučenie  –  zväčša 
pediatrov z Mč Vrakuňa.

        Vďaka finančnej pomoci sponzorov sa deti počas roka zúčastnili jarného 
a dvoch  letných  táborov,  počas  letných  prázdnin  absolvovali  ešte  týždenný 
rekreačný pobyt na Kunovskej priehrade a  výlety do blízkeho okolia. 

Ani tento rok nechýbala návšteva bratislavskej ZOO, cirkusu,  kín, múzeí, 
Slovenského národného divadla, pribudla Nová scéna so svojim muzikálovým 
programom.

 Mimoriadnu radosť urobil deťom pobyt v Aquathermali a opakovaná účasť 
na  priamom prenose Slovensko hľadá Superstar. Veľmi sa tešili aj návštevám 
známych osobností slovenského showbussinesu – Lenka Šoóšová, Misha ktoré 
si pre ne vždy pripravili tvorivý program.

         Neodmysliteľnou pomocou v našej práci  bola aj v tomto roku spolupráca 
dobrovoľníkov  s našim  zariadením.  Nespočetné  množstvo  akcií,  rozmanitý 
program pre deti,  záujem o deti  a venovaný osobný voľný čas sú opakovane 
zárukou úsmevu, radosti a pohody našich deti. 

O pohodu v čistých priestoroch sa postarala ďalšia skupina dobrovoľníkov 
–  skupina  študentov  z celého  sveta  pod  vedením  pána  Alexyho  vymaľovali 
deťom izby a ostatné obytné priestory.

      Tak ako minulý rok aj tento rok u nás absolvovali študentskú prax študenti 
pedagogiky a sociálnej  práce.  V kontakte s našimi  klientmi  si  mohli  vyskúšať 
metódy  a techniky  práce,  ktoré  sa  naučili  v škole.  Vystriedalo  sa  vcelku  17 
študentov študujúcich dennou aj diaľkovou formou. 

         Našim zamestnancom sme počas roka umožnil opakovane absolvovanie 
supervíznych  stretnutí  formou Bálintovských skupín,   odborné vzdelávanie  a 
účasť  na  konferenciách  a seminároch.  Nechýbali  ani  spoločné  návštevy 
kultúrnych podujatí, športové akcie a neformálne posedenia. 
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5.  Záujmovo-výchovná činnosť detí v Krízovom stredisku DÚHA za rok 
2007

Deti vo svojom voľnom čase absolvovali nasledovné záujmovo-výchovné 

aktivity, ktoré sa organizovali v dvoch úrovniach:

Vlastné aktivity výchovno-pedagogického úseku KS
Aktivity iných mimovládnych organizácií, dobrovoľníkov a 
                           praktikantiek z vysokých škôl.

I. Vlastné aktivity výchovno-pedagogického úseku KS DÚHA:
1.   športové popoludnia, resp. víkendy so športovým trénerom, kde sa deti 

zapájali prostredníctvom hry do športových aktivít

2.   vlastivedné  vychádzky,  v rámci  ktorých  deti  absolvovali  návštevu 

Bratislavského hradu, hradu Devín, ZOO 

3.   výlety do okolia Bratislavy - Kamzík, Železná studnička, Koliba

4.   kultúrne aktivity -  návšteva Slovenského Národného múzea, Slovenského 

národného divadla (balet, opera, činohra), Novej scény (muzikál),  návšteva 

kina,  cirkusu

5.   popoludnia s celebritami - medzi zaujímavé podujatia patrilo popoludnie 

s Lenkou  Šoóšovou,  ktorá  s deťmi  teoreticky,  ale  aj  prakticky  preberala 

tému: „vizáž a krása dievčat.“  Ďalej  to bolo popoludnie s hudobníkom M. 

Berkym, ktorý si pripravil koncert pre deti a mamičky v KS 

6.   cez  leto  deti  absolvovali  splav  malého  Dunaja  spojený  s opekaním 

a kúpaním  

7.  počas  návštevy  pani  Reginy  McDevitt  –  riaditeľky  krízového  strediska 

v Chattanooge - Tennesee mali naše deti aj mamičky umelecké popoludnie, 

kde maľovali na tričká svoje výpovede o násilí.

8.  veľmi obľúbeným programom detí  bola ich účasť na zábavnom  programe 

„Slovensko hľadá superstár“.

9.   významný podiel na vyplnení voľného času detí počas jarných a letných 

prázdniny mali  záujmovo-výchovné pobyty v zariadeniach:

- Repište – Žiar nad Hronom – marec, august 
- Kováčová – Kremnické vrchy – júl
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- Senica – Kunovská priehrada – august

II. Aktivity iných mimovládnych organizácií a praktikantiek z vysokých škôl.

1. Praktikantky s pedagogickej fakulty UK z odboru liečebná pedagogika pracovali 

počas  roka  s deťmi  formou  zážitkovo-didaktických  hier  a liečebných  terapií 

(arteterapia,  muzikoterapia,   pohybová  terapia).  V rámci  týchto  aktivít  sa 

študentky podieľali aj na organizovaní výletov do okolia Bratislavy.

2. Mimovládna organizácia „Úsmev ako dar“  spolupracovala s Krízovým strediskom 

DÚHA počas celého roka. Deti  absolvovali rôzne výlety s dobrovoľníčkami, napr. 

Červený kameň, Bratislavský hrad, hrad Devín, Aquathermál v Senci, koncert ku 

dňu matiek v Senci, návštevy kina, divadla, ale aj zorganizovanie popoludnia so 

speváčkou  Mishou,  ktorá  s deťmi  výtvarne  pracovala.  Zorganizovali  pestrý 

zábavno  –  súťažný  program na  Deň  detí.  Pred  vianočnými  sviatkami  sa  deti 

zúčastnili vianočného koncertu a veľkej diskotéky, ktoré organizoval „Úsmev ako 

dar“.  Nemalou  mierou  sa  táto  organizácia  podieľala  aj  na  realizácii  jedného 

z letných táborov, ktorého sa zúčastnili naše deti, aj deti našich mamičiek.
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6. Bilancia sociálneho úseku  

V čase od 1.1.2007 do 31.12.2007 bolo v KS v rámci sociálnej pomoci a sociálno-

právnej ochrany poskytnuté ubytovanie 75 klientom. V sledovanom období bolo do 

KS  prijatých  32  detí  bez  rodiča,  z toho  bolo  24  detí  umiestnených  na  základe 

rozhodnutia  súdu  a 8  detí  prijatých  na  základe  dohody  o umiestnení  uzavretej 

s rodičom, alebo iným zariadením. Pätnásť klientov KS tvorili matky, ktoré sa ocitli 

v núdzovej situácii a ktoré boli umiestnené spolu s (celkovo) 28 deťmi. Okrem toho 

v sledovanom období navštívilo KS 85 ambulantných klientov.  

Hlavnými dôvodmi, pre ktoré boli deti umiestnené v KS boli nedostatočná až 

ohrozujúca  starostlivosť  (56%),   nedostatočné,  alebo  žiadne  bývanie  (16%), 

výchovné problémy (16%), domáce násilie (9%), a dočasná strata opatrovateľa (3%).

U matiek  s deťmi  sa  krízová  situácia  prejavovala  týmito  formami:  domáce 

násilie  (47%)  -  páchané  prevažne  partnermi  a nedostatočné  bývanie,  resp.  jeho 

náhla strata (53%).

Situácia našich klientov bola vo väčšine prípadov natoľko komplikovaná, že si 

vyžadovala intervenciu tak psychologickú ako sociálno-právnu. Klientom bola v KS 

poskytnutá krízová intervencia, poradenstvo, klienti prešli psychologickou a sociálnou 

diagnostikou, v mnohých prípadoch využili   i špecializované výchovné poradenstvo 

pre  rodičov  problémových  detí.  Okrem   individuálnej  psychologicko-terapeutickej 

starostlivosti,  ktorá  bola  poskytnutá  klientom,   sa  títo  zúčastňovali  aj  skupinovej 

terapie a  komunitných stretnutí. Komunitné stretnutia s matkami umiestnenými v KS 

boli vedené s cieľom zabezpečenia nerušeného chodu KS, nácviku komunikačných 

zručností,  riešenia  prípadných  konfliktov  medzi  klientkami.  Zamestnanci  KS 

vykonávali  taktiež  terénnu  sociálnu  prácu  v prirodzenom  prostredí  klientov. 

Komunikovali  so  školami,  lekármi,  orgánmi  štátnej  správy,  súdmi,  políciou 

a ostatnými subjektmi v záujme riešenia sociálnej situácie klientov, zúčastňovali sa 

súdnych pojednávaní. Sociálni pracovníci KS poskytovali sociálnu asistenciu matkám 

aj pri hľadaní zamestnania, pri komunikácii s úradmi, pri riešení ich sociálnej situácie 

a hľadaní ubytovania. Pracovníci KS zabezpečovali tiež servis súvisiaci s odchodom 

dieťaťa  i matky  s dieťaťom –  administráciu,  zabezpečenie  presunu,  sprevádzanie 

dieťaťa  pri  presune.  Úlohou  pracovníkov  KS  bolo  tiež  vedenie  záznamov  práce 
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s klientom,  dokumentácie  a archivácie  kariet  klientov,  boli  zodpovední  za 

vybavovanie korešpondencie.     

V prípade detí umiestnených v KS bez rodičov sme pracovali s celou rodinou 

na sanácii  rodinného prostredia. Úspešní pri  návrate detí do rodinného prostredia 

sme boli u 43% detí, a to trojakým spôsobom: 31% detí sa vrátilo späť k rodičovi 

(rodičom), 6% detí bolo zverených do starostlivosti  iných príbuzných a 6% detí sa 

dostalo do iného zariadenia spolu s rodičom (tu bol dôvod umiestnenia u nás práve 

bytový  problém).  9%  prípadov  bolo  u nás  ukončených  nariadením  ústavnej 

starostlivosti,  13%  prípadov  skončilo  útekom  klientov  -jednalo  sa  o 

dospelých ázijských emigrantov bez dokladov, ktorí boli zadržaní políciou pri pokuse 

o ilegálne prekročenie hraníc a 35% prípadov zostalo ku koncu roka neuzavretých. 

Matky s deťmi riešili  svoju sociálnu situáciu väčšinou nájdením náhradného 

bývania  v ubytovni  či  podnájme  (20%)  alebo  odchodom  do  iného  zariadenia  po 

uplynutí maximálnej možnej doby pobytu (20%), zväčša do iného krízového centra. 

Niektoré matky volili návrat do pôvodného prostredia (14%). Z dôvodu nespolupráce 

bola ukončená práca s matkami v 13% prípadov. Rovnaký počet matiek (13%) sme 

museli  vylúčiť  pre  obzvlášť  hrubé  porušenie  Domového  poriadku  KS.  Ostatné 

prípady (20%) zostali ku koncu roka otvorené.
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Dôvod umiestnenia detí
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Dôvod umiestnenia matiek
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HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 31.12.2007

Príjmy Prijaté Vrátené  
  

Štátne finančné prostriedky     4 666 789,00
 BSK 2 220 000,00  2 220 000,00  
 ÚPSVaR 2 598 000,00 -151 211,00  2 446 789,00  
Príspevky od sponzorov     683 823,42
 Príspevky z 2% daní 308 634,00  
 Granty a príspevky od sponzorov 375 189,42  
Príspevky od klientov    119 490,00 119 490,00
Úroky z bankových účtov (presun opačnými znamienkami do výdavkov) 0,00

 PRÍJMY CELKOM     5 470 102,42

Výdavky BSK ÚPSVaR SP
  

61
0 Mzdy 1 103 717,00 1 421 333,00 -648,00  2 524 402,00

62
0 Odvody do fondov 387 087,00 494 195,00 392,00  881 674,00

63
1 Cestovné náhrady 9 016,00 40 914,00   49 930,00

63
2 Energie, voda a komunikácie     203 950,60

 Elektrická energia 55 644,00  55 644,00  
 Plyn 50 248,50  50 248,50  
 Vodné a stočné 38 021,50  38 021,50  
 Telefóny 24 000,00 33 799,60  57 799,60  
 Poštovné 60,00 2 075,00 102,00 2 237,00  
63

3 Materiál     1 124 521,00
 Potraviny 7 571,00 205 456,00  213 027,00  
 Hygienické a čistiace potreby 13 313,50 8 771,50  22 085,00  
 Kancelársky materiál 30 137,00 3 700,00  33 837,00  
 Posteľná bielizeň 9 088,50  9 088,50  
 Terapeutický materiál 4 262,00  4 262,00  
 Lieky  10 953,00  10 953,00  
 Ošatenie detí  28 740,50  28 740,50  
 Školské potreby  3 073,00  3 073,00  
 Záujmová činnosť  3 340,00  3 340,00  
 Nákup drobného evidovaného majetku 87 661,40 257 444,60 345 106,00  
 Nákup dlhodobého majetku  374 886,00 374 886,00  
 Ostatný materiál 52 282,50 4 970,50 13 849,00 71 102,00  
 Reprezantačný materiál  5 021,00 5 021,00  
63

4 Dopravné (v tom poistky na auto)  6 779,00 36 790,50  43 569,50
63

5 Údržba 38 898,00 932,50   39 830,50
63

6 Nájom     0,00
63

7 Služby     572 067,31
 Stravovanie detí  43 429,20  43 429,20  
 Stravovanie zamestnancov (ext. SP) 47 008,10 94,00 47 102,10  
 OLO 18 308,00  18 308,00  
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 Poistenie zodpovednosti organizácie 2 531,00 2 531,00  5 062,00  
 Revízie zariadení 5 680,00  5 680,00  
 Semináre 8 800,00  8 800,00  
 Cestovné náhrady detí  17 967,00  17 967,00  
 Vstupné na kult. podujatia 8 500,00 4 246,00  12 746,00  
 Služby ostatné 198 447,00 33 140,00 79 467,00 311 054,00  

 DoVP 10 160,00 30 130,00 37 200,00 77 490,00  
 Bankové poplatky 3 664,00 4 640,00 3 109,00 11 413,00  
 Úprava výdavkov ( + sociálny fond) 6 311,00 8 814,00  15 125,00  
 Úprava výdavkov ( - úrok) -508,25 -431,08 -1 608,66 -2 547,99  
 Daň z úrokov 91,00 76,00 272,00 439,00  
64

0 Bežné transfery     33 214,00
 Vreckové detí  29 926,00  29 926,00  
 Náhrady za PN  3 288,00  3 288,00  

 VÝDAVKY CELKOM 2 219 999,75 2 446 788,72 806 370,44  5 473 158,91
   

rozdiel príjmov a výdavkov -3 056,49
(výdavky v r. 2007 vo výške 683 063 Sk sa týkajú príjmov z 2% z r. 2006)
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OZ DOMOV - DÚHA

Príspevok BSK 2 220 000
Príspevok ÚPSVaR 2 446 789
Granty a príspevky od sponzorov 375 189
Príspevky z 2% 308 634
Príjmy od klientov 119 490
 5 470 102

Príjmy OZ Domov - Dúha za rok 2007

Príspevok BSK
41%

Príspevok ÚPSVaR
44%

Granty a príspevky od 
sponzorov

7%

Príspevky z 2%
6%

Príjmy od klientov
2%
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OZ DOMOV - DÚHA

Mzdy 2 524 402
Odvody do fondov 881 674
Cestovné náhrady 49 930
Energie, voda, komunikácie 203 951
Materiál 1 124 521
Dopravné (v tom poistky na auto) 43 569
Údržba 39 830
Služby a DoVP 572 068
Bežné transfery (vreckové a PN) 33 214
 5 473 159
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Výdavky OZ Domov- Dúha za rok 2007

Materiál
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OZ DOMOV - DÚHA

Elektrická energia 55 644
Plyn 50 248
Vodné a stočné 38 022
telefóny 57 800
poštovné 2 237
 203 951
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Výdavky na energie a telekomunikačné služby
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OZ DOMOV - DÚHA

VÝDAVKY ZA MATERIÁL

Potraviny 213 027
Hygienické a čistiace potreby 22 085
Kancelársky materiál 33 837
Posteľná bielizeň 9 088
Terapeutický materiál 4 262
Lieky 10 953
Ošatenie detí 28 741
Školské potreby 3 073
Záujmová činnosť 3 340
Nákup drobného evidovaného 
majetku 345 106
Nákup dlhodobého majetku 374 886
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Ostatný materiál 71 102
Reprezentačný materiál 5 021
 1 124 521

Výdavky za materiál
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OZ DOMOV - DÚHA

VÝDAVKY ZA SLUŽBY

Stravovanie detí 43 429
Stravovanie zamestnancov 47 102
OLO 18 308
Poistenie zodpovednosti organizácie 5 062
Revízie zariadení 5 680
Semináre 8 800
Cestovné náhrady detí 17 967
Vstupné na kult. podujatia 12 746
Služby ostatné 311 054
DoVP 77 490
Bankové poplatky mínus úrok 8 865
Úprava výdavkov - sociálny fond 15 125
Daň z úrokov 439
 572 067
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Výdavky na služby
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riaditeľka

PhDr. Dagmar Povodová
psychológovia

PhDr. Dagmar Kubíčková
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8.  Kolektív spolupracovníkov Krízového strediska DÚHA
 
V roku 2007 pracovali v KS DÚHA  títo  zamestnanci: 



Mgr. Iveta Klčová 
sociálni pracovníci

Mgr. Marián Klein /  Mgr. Samuel Lamačka (od 12/2007)

 Mgr. Diana Klenovská / Mgr. Andrea  Šottníková (od 5/2007) 

vychovávatelia

PhDr. Dušan Galbavý
Mgr. Katarína Čajkovičová
Bc. Janka Macková
Anka Zelizňáková
Mgr. Eva Zsolnaiová
Mgr. Milada Javorová
Mgr. Vladimíra Komárová
Mgr. Ľubica Sevská
Anka Vaseková
vedúci prevádzky

Mgr. Pavel Povoda
gazdinka

Viera Diková
Ekonomický úsek

Ing. Ľubica Šoulová
                Juraj Považan
           
         Všetkým veľmi pekne ďakujeme za ich obetavú prácu.

9. Poďakovanie
Naša vďaka za pomoc v roku 2007 patrí:  SV pre Unicef – Linka detskej istoty

                                                   Úrad bratislavského samosprávneho kraja

                                                   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                   Rotary club Chattanooga Tennessee

                                                   Rotary club Fernandina Beach Florida

                                                   Rotary club Naples Florida

                                                   Western Union
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                                                   Eurest

                                                                   Hydrotour

                                                                   Kooperatíva

                                                   Orange Slovensko

                                                   Baumit

                                                   Geberit

 Slovenské národné divadlo

 Nová scéna

 Rhapis – výzdoba interiéru

 Cukráreň Family – F. Machats

Mgr. Eva Havelková, PhD.

 Dennis Miller

 Mgr. Ladislav Fatura

 Bc. Ján Soukup

 Mgr. Jana Hudecová

                Lenka Šoóšová

                JUDr. Zoroslav Kollár

 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   
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e-mail : domovduha@domovduha.sk

internetová stránka: www.domovduha.sk

a nájdete nás vo Vrakuni na Stavbárskej ulici č. 6
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