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1. Úvod  
 
 
 
Milí priatelia!  

Výročná správa, ktorá sa Vám práve dostala do rúk, je v poradí už piata. 

Občianskeho združenia DOMOV – DÚHA v nej predkladá rekapituláciu svojej 

práce za rok 2009 v zariadení, ktoré sa  už dostalo do povedomia širokej verejnosti 

a má svoje miesto v systéme sociálnej pomoci. Je to rekapitulácia práce pomerne 

stabilného kolektívu spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli pomáhať tým, ktorí pomoc 

naozaj potrebujú. 

Naša činnosť sa v roku 2009 niesla v znamení vysokej vyťaženosti lôžok, čo nám 

dáva istotu v opodstatnenosti našej existencie a zmysluplnosti našej práce. 

Sústredili sme sa hlavne na odbornú činnosť - prácu s klientmi, pomoc pri riešení 

ich sociálnej situácie, zlepšenie kvality ich života a sanáciu rodiny.  

Všetkým, 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  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - č. rozhodnutia : 14168/2006 – 

I/21AK. 
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        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 2009  3 - krát oficiálne 

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

potreby.  

V roku 2009 malo OZ: 

   9 členov 

   2 čestných členov 

 11 zamestnancov 

   5 externých spolupracovníkov  

 

 

 

 



 

3. KS DÚHA - poslanie 

 
  
Zriaďovateľ:  Občianske združenie DOMOV – DÚHA. 
 
 
Cieľ: 
   Prevádzka celoročného, celodenného 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, ktoré sú v správe 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 do 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 - zmiernenie   

alebo ovplyvnenie porúch správania  dieťaťa 

          - práca s rodinou - zlepšenie vzťahov medzi   

rodičom a dieťaťom 

4.  Sociálne poradenstvo, sociálna asistencia 

5. Výchovná a liečebno – výchovná starostlivosť  zameraná na formovanie    

osobnosti dieťaťa,  

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 a príspevky 

- príjmy od klientov 

- 2% z daní 

 
 
 



4. Rok 2009 
 

         Celý rok 2009 sa niesol v znamení vysokej vyťaženosti lôžok a plného 

poradovníka čakateliek na ubytovanie, s čím súvisel aj nárast pracovného 

vyťaženia odborných pracovníkov. Obložnosř lôžok vystúpila na 88,6 %, pričom 

izby boli sústavne obsadené. K miernemu poklesu obložnosti prišlo až v čase 

Vianoc, kedy sa žiadna mamička s potrebou umiestnenia nehlásila. Počet klientov, 

ktorým sme poskytli pomoc od svojho vzniku v novembri 2005, vzrástol na 323. 

Z toho bolo 105 detí umiestnených na základe predbežného opatrenia, 26 detí 

umiestnených  na základe dohody s rodičom a 69 matiek, ktoré prišli spolu so 123 

deťmi. 

Zaznamenali  sme aj  určitú stabilitu personálneho zloženia zamestnancov, čo 

hodnotíme veľmi pozitívne hlavne z pohľadu potrieb detí, ktoré si nemuseli 

sústavne zvykať na nové vychovávateľky. 

         Od roku 2007 poskytuje Krízové stredisko Dúha svoje služby aj ambulantnou 

formou práce (projekt „Prevencia násilia“). Do konca roka 2009 túto službu využilo 

263 klientov. Napriek tomu, že sa nám v roku 2009 nepodarilo nájsť pre tento 

projekt finančnú podporu ani na Bratislavskom samosprávnom kraji, ani z dotácií 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny,  ani zo žiadnych grantov, naši odborní 

pracovníci poskytovali sociálne a psychologické poradenstvo, psychologickú 

diagnostiku a psychoterapiu nielen našim klientom, ale aj klientom prichádzajúcim 

zvonka – ambulantne. Sme toho názoru, že včas podchytené a riešené problémy 

v rodine prispievajú k odvráteniu krízy a rozpadu rodiny. Ide o prevenciu nielen 

násilia, ale všetkého negatívneho, s čím deti, alebo matky s deťmi k nám v rámci 

krízy  prichádzajú.  

         V roku 2009 sme realizovali v spolupráci s BSK projekt „Centrum pre rodiny 

v kríze“– program Mladistvé matky. Našou cieľovou skupinou boli mladé dievčatá – 

mamičky do 18 rokov, ktoré potrebovali pomoc pri zvládnutí svojej novej životnej 

situácie. Súčasne sme pracovali aj s ich partnermi, rodičmi, či širšou rodinou. 

Napriek intenzívnej vyhľadávacej činnosti našich pracovníčok a úzkej spolupráci 

so zdravotníckymi zariadeniami, školami, kurátormi úradov práce sa nenaplnilo 

očakávané množstvo týchto klientiek.  Bolo veľmi ťažke motivovať mladé dievčatá 

k spolupráci, prelomiť ich inštitucionalizovaný strach z odobratia dieťaťa, alebo 

vlastného umiestnenia do ústavnej starostlivosti. Podchyteným a motivovaným 

mladým mamičkám sme pomohli podporou pri sociálnom a emocionálnom 



dozrievaní, informáciami o pôrode a starostlivosti o dieťa a seba, podporou rodiny 

v počiatočnej fáze krízy, špecializovaným sociálnym poradenstvom a sociálnou 

asistenciou pri kontaktoch s úradmi a zdravotníckymi zariadeniami. Poskytli sme 

im individuálnu, párovú a rodinnú terapiu. Jednu mladú mamičku sme po pôrode aj 

ubytovali v našom zariadení, nakoľko nemala kam s novorodencom ísť. 

         Vďaka projektom a finančnej pomoci sponzorov  absolvovali naše  deti aj 

tento rok pestrý program. Nechýbali filmové a divadelné predstavenia, návšteva 

bratislavskej ZOO, cirkusu, múzeí, výstav, športových podujatí, koncertov a 

televíznych prenosov. Letným prázdninám taktiež nechýbala rozmanitosť, oddych 

a zábava. Tábor s „Úsmevom“ a policajný tábor sa už stáva každoročnou 

tradíciou. Veľkému úspechu sa tešila rekreácia v Častej – Píle, zameraná na 

tvorivé dielne. Uskutočnila sa vďaka projektu a finančnej podpore Hodiny deťom.            

.     O decembrové radosti sa našim deťom postarali zamestnanci firmy Western 

Union a Poštová banka, ktorí pripravili pre deti Mikuláša, bohaté vianočné darčeky 

a k spríjemneniu vianočných sviatkov prispeli aj zamestnaneckou finančnou 

zbierkou. Komunitná nadácia Bratislava zorganizovala pod sromček tradičné 

knižky zakúpené v kníhkupectvách  širokou verejnosťou. 

         Dobrovoľníci Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

aj tento celý rok  pravidelne navštevovali naše deti, venovali im svoj voľný čas 

a organizovali pre ne zaujímavý program. Deti, malé aj veľké, sa tešili na svojich 

kamarátov a pre nás to bola veľká pomoc. 

         Nadácia Pontis nám cez program Naša Bratislava sprostredkovala 

dobrovoľníkov na vymaľovanie obytných priestorov a zároveň nám zabezpečila 

počítačového odborníka, ktorý nám pomohol odstrániť drobné nedostatky našej 

počítačovej siete. 

         Študentskú prax absolvovalo u nás počas roka 85 študentov pedagogiky, 

sociálnej práce a psychológie. Okrem informácií o zariadení a našej práci sa 

dostávajú do priameho kontaktu s deťmi, kde si môžu prakticky vyskúšať zručnosti, 

ktoré sa naučili na akademickej pôde. V niekoľkých prípadoch prevzali naše 

psychologičky na seba aj úlohu konzultanta diplomovej práce.    

         Pre našich zamestnancov sme zorganizovali v roku 2009 pravidelné 

supervízne stretnutia, ktoré sú z psychohygienického hľadiska neodmysliteľnou 

súčasťou profesionálnej práce. 

 



 
5. Správa sociálneho úseku 
 
 

Rok 2009 priniesol do našej práce i života v krízovom stredisku mnoho nových 

príbehov detí a mamičiek. Predovšetkým druhý polrok nám priniesol mnohé nové 

skúsenosti, keď bola v našej starostlivosti väčšina detí v adolescentom veku. Pri 

práci s nimi sme získali cenné skúsenosti, ktoré nám pomôžu v budúcnosti 

ku kvalitnejšiemu poskytovaniu pomoci. 

Na začiatku roka bolo v rámci sociálnoprávnej ochrany v našej starostlivosti 15 

detí a 4 mamičky so 7 deťmi. Celkovo sme počas roka poskytli pobytovou formou 

pomoc 79. klientom. Detí, ktoré bývali v KS bez rodičov, bolo 36, pričom 30 z nich  

bolo zverených do našej starostlivosti rozhodnutím súdu a 6 na základe dohody 

s rodičom alebo v rámci spolupráce s iným zariadením. Zvyšný počet klientov 

tvorilo 16 mamičiek v krízovej životnej situácii a ich 27 detí. 

Celkovo prišlo do nášho zariadenia v priebehu roka 23 nových detí.    Najčastejším 

dôvodom príchodu detí bola nedostatočná až ohrozujúca starostlivosť rodičov. 

Udialo sa tak pri 10 deťoch. Negatívnym faktom je nárast v prijatí detí z dôvodu 

domáceho násilia. Kým v roku 2008 to bolo päť deti, tento rok  ich počet narástol 

na 8. Výchovné problémy boli dôvodom pre umiestnenie 4 detí a nedostatočné 

bývanie u 1 dieťaťa. 

 

      

Dôvod prijatia detí do KS Dúha v roku 2009

výchovné problémy: 

4 deti

nedostatočné 

bývanie:

 1 dieťa nedostatočná až 

ohrozujúca 

starostlivsoť:

 10 detí

domáce násilie:

8 detí

 



V príbehu každého dieťaťa sme našu pomoc zamerali na jeho najlepší záujem. 

Prácu s deťmi a ich rodičmi sme sústredili na odstránenie príčin, ktoré viedli až 

k vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho umiestneniu do krízového strediska. Rodine či 

blízkym detí bolo poskytnuté sociálne a psychologické poradenstvo, alebo rodinná 

terapia. Prvoradou našou snahou bolo, aby sa dieťa mohlo vrátiť do svojej 

pôvodnej rodiny. Ak toto nebolo možné a rodina nemala vytvorené podmienky pre 

jeho zdravý vývin a výchovu, hľadali sme pre neho čo najvhodnejšie náhradné 

prostredie. Našou snahou bolo, aby dieťa odišlo z krízového strediska do 

prostredia, ktoré bude pre neho bezpečné a podľa možností čo najlepšie pre jeho 

vývin. 

Pri návrate detí do pôvodnej rodiny sme boli úspešní v 9. prípadoch. Do 

starostlivosti druhého rodiča bolo zverené 1 dieťa a 1 dieťa bolo zverené do 

náhradnej osobnej starostlivosti starej matky. Ústavná starostlivosť bola nariadená 

10. deťom a 2 deti odišli do iného zariadenia bez nariadenia ústavnej starostlivosti. 

U 1 dieťaťa bolo dôvodom odchodu dovŕšenie plnoletosti. Na konci roka bolo v 

našej starostlivosti 12 detí. 

 

     

Dôvod odchodu detí z KS Dúha v roku 2009

nariadená ústavná 

starostlivosť:

 10 detí

zverenie do 

starostlivosti 

druhého rodiča:

 1 dieťa

návrat do

 pôvodnej rodiny:

 9 detí

dovŕšenie

 plnoletosti:

1 dieťa

zverenie do 

náhradnej osobnej 

starostlivosti:

1 dieťa

odchod do iného 

zariadenia:

2 deti

 

V priebehu roka vyhľadalo pomoc KS so žiadosťou o ubytovanie 36 mamičiek s 

deťmi. Z tohto počtu sme ich mohli prijali 12 s ich 27. deťmi. V 8. prípadoch 

mamičky riešili svoj bytový problém a  4 boli obeťami násilia, kvôli ktorému museli 

odísť z miesta bydliska. 



     

Dôvod prijatia mamičiek do KS Dúha v roku 2009

bytový problém:

8 mamičiek

domáce násilie:

4 mamičky

 

Komplikovaná situácia klientiek si vyžadovala sociálnoprávnu i psychologickú 

intervenciu. Naša pomoc mamičkám nebola zameraná len na poskytnutie 

prístrešku, ale celý kolektív pracovníkov KS s nimi pracoval na zlepšení ich 

situácie a skvalitnení života. Po poskytnutí krízovej intervencie sme sa spoločne 

s klientkami zamerali na riešenie problémov, ktoré ich najviac ťažili. Okrem 

sociálneho poradenstva bola mamičkám poskytnutá psychologická starostlivosť, 

ktorá je neodmysliteľnou súčasťou pomoci ženám v núdzi. Jedenkrát týždenne sa 

uskutočňovala komunita mamičiek, na ktorej sa diskutovalo o živote v KS, 

prejednávali sa aktuálne témy či problémy. Komunitné stretnutia prispievali k 

vyriešeniu vzájomných sporov a  zlepšeniu vzťahov medzi mamičkami 

i  skvalitneniu života a spolunažívania klientov v KS. 

          V priebehu roka opustilo KS 14 mamičiek a ich 24 detí. Do iného zariadenia, 

kde môžu bývať dlhodobejšie, odišlo 6 mamičiek, 3 si našli náhradné ubytovanie 

v ubytovni alebo podnájme, 1 mamičke bol pridelený mestský byt, 1 mamička 

odišla k starým rodičom a 1 sa rozhodla vrátiť do pôvodného prostredia. 2 

mamičky odišli z dôvodu umiestnenia ich detí do detského domova. Jedna z nich 

nezvládala starostlivosť o deti z dôvodu svojho zlého zdravotného stavu, druhá 

mamička starostlivosť o svoje deti zanedbávala. Na konci roku bývali v našom 

zariadení 2 mamičky s 3 deťmi. 

 



     

Dôvod odchodu mamičiek z KS Dúha v roku 2009 

odchod do 

zariadenia 

dlhodobejšieho 

bývania:

6 mamičiek

priedelenie 

mestského bytu:

1 mamička

odchod k starým 

rodičom:

1 mamička

odchod do ubytovne 

či podnájmu:

3 mamičky

návrat do 

pôvodného 

prostredia:

1 mamička

umiestnenie detí do 

detského domova:

2 mamičky

     

 

  

     Okrem starostlivosti a pomoci poskytovanej klientom ubytovaným v KS sme 

poskytli pomoc 147 ambulantných klientov formou 417 konzultácií. Išlo 

predovšetkým o osobné stretnutia, no v niekoľkých prípadoch sa jednalo aj 

o telefonický či e-mailový kontakt. Práca s ambulantnými klientmi bola zameraná 

predovšetkým na psychologické poradenstvo, psychodiagnostiku a psychoterapiu. 

V menšej miere i na sociálne poradenstvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Správa psychologického úseku 
 
                                   

Psychologická starostlivosť o deti, umiestnené v KS Dúha, v roku 2009 v sebe 

zahŕňala, tak ako po uplynulé roky, krízovú intervenciu v adaptačnej fáze pobytu 

dieťaťa, diagnostické hodnotenie a, podľa potrieb, nastavenie individuálnych 

a skupinových psychologických intervencií. Individuálna psychologická 

a psychoterapeutická intervencia umožňuje dieťaťu lepšie sa adaptovať na 

rôznorodé zmeny v jeho živote a zároveň aktívne sa podieľať na procese zmeny, 

ktorá je nevyhnutná pre návrat dieťaťa do primárnej rodiny. V súčinnosti s tým sa 

pozornosť psychológov zameriavala aj na prácu s rodinou dieťaťa, rodinným 

zázemím, atmosférou, potenciálom, keďže primárnym cieľom našej práce je 

sanácia pôvodného rodinného prostredia. U všetkých detí umiestnených v 

priebehu roka v KS Dúha (36) boli a priori zamerané psychologické intervencie na 

sanáciu pôvodného rodinného prostredia.    

Psychologické služby boli súčasne dostupné aj pre matky s deťmi dočasne 

ubytované v KS Dúha.  Práca psychológa sa u týchto klientov zameriavala na 

psychologickú podporu dieťaťa, ktoré prežíva traumu z týrania v rodine,   zmeny 

súvisiace s odchodom  z dysfunkčného prostredia, odlúčenia od často násilného 

rodiča,  z kontaktu s novým prostredím a novými osobami,  zo stretnutia 

s rovesníkmi, ktorí rovnako zažívali rôzne formy zanedbávania, týrania, či 

zneužívania. V individuálnych stretnutiach sa dôraz kládol na bezpečné 

spracovanie krízy a spoznávanie osobnosti dieťaťa. V skupinových aktivitách sa 

deti zdokonaľovali vo zvládaní emočných výkyvov a porúch správania, rozvíjaní  

ich komunikačných zručností a rozširovaní sebapoznávania.  

Vo vzťahu k matkám, ktoré sú umiestnené v KS Dúha, spočívala 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 zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

V  roku 2009 bola psychologická starostlivosť poskytnutá u 16 matiek a ich detí, 

ktorých bolo spolu 26.  Tieto sa spolu s deťmi umiestnenými v našom zariadení 

bez rodiča (36) zúčastňovali individuálneho a skupinového procesu výchovného 

poradenstva a psychoterapie. 

 



 

KS Dúha realizuje od mája 2007 projekt ambulantnej psychologickej starostlivosti 

ako súčasť celkového zamerania na primárnu prevenciu násilia. 

V podmienkach ambulantnej starostlivosti boli v roku 2009 poskytované 

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 2009 boli psychologické služby poskytnuté 134 ambulantným klientom, 

z toho 60 deťom. Z celkového počtu detí  (60) bolo v  40 prípadoch riešené vážne 

narušenie alebo ohrozenie výchovy, v jednom prípade išlo o podozrenie so 

sexuálneho zneužívania a v jednom o  podozrenie z  týrania. Preukázateľná 

drogová závislosť bola riešená u dvoch klietov, ostatné problémy  detí súviseli 

s konfliktnými a krízovými situáciami v primárnej rodine. Celkovo bolo 

poskytnutých, s ohľadom na opakované konzultácie, 385 intervencií.  Pri zvládaní 

krízových situácií (u detí i dospelých spolu) sme intervenovali v 33 prípadoch, 

vážne ohrozenie alebo narušenie výchovy bolo v 53 prípadoch dôvodom  ku 

konzultácii, psychoterapia bola indikovaná v 53 prípadoch.   

 

 V roku 2009 sme sa venovali aj prednáškovej činnosti na podujatiach spojených 

profesne a obsahovo s našou náplňou činnosti, spolupracovali sme 

s verejnoprávnymi médiami. Súčasťou našej práce bola aj edukácia študentov 

psychológie s FF UK v Bratislave, ktorí sa oboznamujú s danou problematikou  

formou praxe. Taktiež sme priebežne 11 študentom – budúcim psychológom -

umožnili účasť na psychologických skupinách detí.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa za projekt BSK Centrum pre rodinu v kríze - Program Mladistvé 

matky. 

 

         Projekt  Mladistvé matky bol zameraný na podporu mladých mamičiek vo 

veku do 18 rokov pri zvládaní rodinnej a osobnej krízy. Išlo nám o starostlivosť 

o matky, ktoré nie sú ekonomicky, sociálne a psychologicky zrelé, schopné 

postarať sa o seba a novonarodené dieťa. Našu cieľovú skupinu sme nazvali aj 

predčasné matky. 

 

          Hlavné ciele, ktoré sme si stanovili  vo vzťahu k cieľovej skupine:  

 

 udržatelnosť rodiny v počiatočnej kríze,  

 podpora zlyhávajúcej rodiny pri plnení spoločenských funkcií,  

 podpora mladistvej matky pri sociálnom, emocionálnom, ekonomickom 

dozrievaní a osamostatňovaní sa,  

 rozvoj zodpovednosti za seba a výchovu svojho dieťaťa. 

 

        Naša práca bola rozdelená na prácu v teréne a prácu v zariadení. Pri práci 

v teréne išlo o vyhľadávanie mladistvých matiek na základných a stredných 

školách, cez sociálnych kurátorov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, 

vyhľadávanie primárnych rodín mladistvých matiek a komunikácia s týmito 

rodinami, poskytnutie sociálnej asistencie na úradoch a pri návšteve 

zdravotníckeho zariadenia. 

Práca v zariadení bola zameraná na individuálnu a skupinovú prácu s mladistvými 

matkami a ich rodinami a vytvorenie konkrétneho plánu pomoci mladistvej matke v 

sociálnej kolízii. Ďalej sme ponúkali rodinám špeciálne sociálne poradenstvo, 

sociálnu asistenciu a zdravotnícku osvetu.      

 

Vyhodnotenie projektu 

         V prvom polroku 2009 sme sa venovali hlavne  formálnym požiadavkám 

projektu – tvorbe podkladov k realizácii projektu, spracovávaniu formulárov a tlačív 

pre propagáciu projektu. Aktívne sme vyhľadávali potenciálnych partnerov projektu 

a tiež mladistvé tehotné klientky, ktoré by mali záujem o zaradenie do projektu.   

        Od septembra 2009 sme začali pracovať priamo s klientkami a ich rodinnými 

príslušníkmi. V rámci projektu bolo klientkám a ich rodinným príslušníkom  



poskytované psychologické poradenstvo, rodinná terapia, sociálne poradenstvo 

a sociálna asistencia, individuálne psychologické a sociálne intervencie. 

Poradenstvo realizované zdravotníckym pracovníkom bolo zamerané na získanie 

základných informácií súvisiacich s tehotenstvom a prípravou na pôrod a tiež na 

získanie praktických zručností v starostlivosti o dieťa a popôrodnej starostlivosti 

mladistvej matky o seba.     

         V čase od 1.1.2009 do 31.12.2009 sme boli v telefonickom, e-mailovom 

alebo osobnom kontakte s 5 mladistvými klientkami alebo ich rodinami. V našom 

krízovom stredisku sme súčasne realizovali s 3 mladistvými klientkami a ich 

rodinami dlhodobejšiu spoluprácu ambulantnou formou. Celkovo sme pracovali na 

riešení akútnej krízovej situácie s 10 rodinnými príslušníkmi klientiek a ich 

partnermi. Jedna mladistvá matka bola na základe Dohody o umiestnení v KS 

Dúha, uzatvorenej so zákonným zástupcom mladistvej matky, ubytovaná v  

Krízovom stredisku Dúha, kde jej a dieťaťu bola okrem ubytovania poskytnutá 

intenzívna starostlivosť.      

         V rámci programu Mladistvé matky sme mali veľmi špecificky vymedzenú 

cieľovú skupinu, s veľmi malým vekovým rozpätím, ktorá nebola v sledovanom 

období zastúpená veľkým počtom klientiek a ktorej chýbala motivácia k spolupráci. 

Táto skupina mladistvých klientiek máva často zlyhávajúcich rodičov, a preto 

vyhľadáva pomoc hlavne s cieľom získania finančných prostriedkov a ubytovania. 

Rovnako ohrozená sa nám zdá aj skupina mladých tehotných alebo osamelých 

matiek od 18 rokov, ktoré z dôvodu nízkeho ekonomického a sociálneho statusu 

nie sú schopné zabezpečiť základnú starostlivosť o seba a svoje dieťa. Sociálny 

systém v SR im neposkytuje dostatočnú pomoc a podporu.  

         Naša skúsenosť s prácou s mladistvými tehotnými klientkami a ich rodinami 

poukazuje na nutnosť poskytovať tejto cieľovej skupine výraznejšiu 

a adekvátnejšiu pomoc a podporu zo strany sociálnych inštitúcií a štátu. Je to 

dôležité práve preto, aby mladistvé klientky zvládali úlohu matky na lepšej úrovni 

ako ich matky, prípadne neboli nútené dať deti do ústavnej starostlivosti.    

 

 

 
 
 
 
 



 
7. Správa úseku výchovy 
 
         Kedže v našom zariadení dochádza k častej výmene klientov, nastavenie 

činností a záujmovo - výchovných aktivít sa mení v závislosti od aktuálneho 

zloženia  našich  detí. Rok 2009 by sme mohli hodnotiť opäť ako veľmi pestrý 

a jedinečný v mnohých ohľadoch. 

V prvom polroku sme mali v našom zariadení prevahu mladších detí (do 12 r.), kde 

sme sa vo väčšej miere zameriavali  na školskú dochádzku - odprevádzanie do a 

zo školy, pomoc pri domácich úlohách, pomoc pri hygiene, spoločné vychádzky. 

Niektoré z detí si vyžadovali individuálnejší prístup, z dôvodu problémového 

správania.  V druhom polroku prevažovali staršie deti (13 až 17 rokov), ktoré 

sústredili našu pozornosť viac na riešenie problémov s dodržiavaním pravidiel. 

Bez ohľadu na vek vedieme všetky deti  nášho zariadenia k  dodržiavaniu praviel  

a k aktívnej účasti na starostlivosti o svoj dočasný domov a jeho okolie 

(udržiavanie poriadku v KS, udržiavanie poriadku vo svojich veciach, účasť na 

príprave stravy, údržba okolia zariadenia...) 

Úsek výchovy sa snaží  v priebehu celého roka viesť našich maloletých klientov 

k zodpovednosti, k aktívnemu spolupodieľaniu sa na fungovaní KS, k vzájomnej 

úcte a pripravenosti do života. 

Teraz konkrétne k záujmovo-výchovným aktivitám, ktoré sa organizovali v dvoch 

úrovniach:               

           1. Vlastné aktivity realizované pracovníkmi KS 

           2. Aktivity iných mimovládnych organizácii, dobrovoľníkov a študentov  

 

1. Vlastné aktivity realizované pracovníkmi KS DÚHA: 

 

     a) poznávacie vychádzky – počas  celého roka naše deti absolvovali 

         množstvo vychádzok, ktoré umožnujú spoznávať Bratislavu a 

         jej okolie po kultúrnej i geografickej stránke:   

      

        ► kultúra, zábava  - návštevy  kina, divadla (balet, činohra, muzikál), výstavy 

(Slovenské  národné  múzeum, Bibiana, výstava psov ) 

             účasť na programoch (Superstar, Úsmev ako dar – vianočný koncert, 

Minitalentshow,  All stars)     



        ► výlety a vyhádzky – Bratislavský hrad, Železná studnička, Červený kameň,     

opekačka pri rieke Morava, Devín, Koliba, Bratislavská ZOO, vianočné 

trhy                                                                                                                                            

        

         b) aktivity v KS  

           ► tvorivé dielne – s liečebnou pedagogičkou Mgr.J.Staníkovou  

                výrobky z hliny, maľovanie na sklo, masky zo sadry atď. 

           ► ručné práce – realizované úsekom výchovy KS  

           ► športové aktivity – futbal, vybíjaná, hokejbal, volejbal 

           ► práce v záhradke 

           ► príprava do škôl – domáce úlohy 

           ► spoločenské hry 

          

         c) letné tábory – Nadácia pre deti Slovenska nám spolufinancovala letný      

liečebno - výchovný tábor v Častej - Píle na rekreačnej chate Hydrostav v čase od 

14.7. -- 24.7.2009. Tábor bol zameraný na tvorivé dielne, oddych a zábavu. 

V dopoludňajších hodinách sa deťom venovala liečebná pedagogička, ktorá 

s deťmi vyrábala rôzne umelecké predmety z prírodných materiálov, ktoré si deti 

samé nazbierali v rámci spoznávacích vychádzok. Deti navštívili hrad Červený 

kameň, chodili na letné kúpalisko a spoznávali prírodu Malých Karpát. 

                                   -- letný tábor Borinka – naše deti boli už druký rok pozvané 

do letného policajného tábora v Borinke. V čase od 27.7. - 7.8.2009 si mohli 

naplno užívať zábavný a športový program, ktorý pre ne organizovalo Krajské 

riaditeľstvo PZ Bratislava. V dopoludňajšom programe dominovali predovšetkým 

športovo zamerané aktivity ako napr. borinkovská olympiáda, cezpoľný beh, 

pevnosť Boyard, zápolenia vo futbale, volejbale a vybíjanej a pod. Odpoludňajšie 

aktivity sa sústreďovali na vychádzky, alebo oddych pri bazéne. Detský talent 

Borinky, voľba najkrajšej dievčiny a mladíka, karneval, diskotéky, deti bavia deti, 

vedúci bavia deti, to je len časť zábavných aktivít, ktoré deťom spríjemňovali letné 

večery. 

                         

 

  2. Aktivity iných mimovládnych organizácii, dobrovoľníkov a študentov 

      vykonávajúcich prax v našom zariadení: 



 

a) aktivity s mimovládnou organizáciou „Úsmev ako dar“ 

  - dobrovoľníci  spolupracovali s našim zariadením počas celého roka 

    a venovali našim deťom množstvo svojho času organizovaním    

    rôznych výletov, vychádzok a kultúrnych podujatí ako napr. 

► výlety a vychádzky – Železná studnička, Koliba,  jazero Štrkovec, 

Vrakuňský   .    lesík, Červený kameň, Devín, Bojnice, opekačka, návšteva 

útulku pre psov 

  ► tvorivé činnosti – navliekanie korálok, výrobky z papiera,  vlny a pod.  

► letné tábory – posledný augustový týždeň sa deti zúčastnili letného tábora         

v Považskej Bystrici. Spoznávali prírodné krásy Manínskej tiesňavy, súťažili a 

pretekali 

   ► kultúra, zábava – kino, divadlo, Dni rodiny (centrum BA), Majáles 

(prvomájové      oslavy), Dni požiarnikov (Dúbravka), Deň detí (Avion)  

               

        

b) aktivity študentov vykonávajúcich prax 

- každoročne študenti vysokých škôl  vykonávajú prax v KS DÚHA a tým 

prispievajú nemalou mierou k práci s našimi klientami (napr. príprava na 

vyučovanie, domáce úlohy, vychádzky)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Hospodársky výsledok   

    

   Príjmy Prijaté Vrátené       
              

  Štátne finančné prostriedky           158 286,44  
    BSK 38 504,94     38 504,94    
    BSK(2) - projekt mladistvé matky 6 309,50     6 309,50    
    ÚPSVaR 113 472,00      113 472,00    

  Sponzorské príspevky           22 841,70  
    Príspevky z 2% daní     12 760,25    
    Finančné dary od sponzorov     3 688,18    
    Príspevky na projekty     6 393,27    

  Príspevky od klientov           4 348,51  
    Deti na dohodu     555,81    
    Príjmy od matiek     3 792,70    

  Úroky z bankového účtu           828,79  

    PRÍJMY CELKOM           186 305,44  

           

           

   Výdavky BSK ÚPSVaR SP projekty    
                

  610 Mzdy 21 545,25 71 696,15 413,17 1 543,88 95 198,45 95 198,45  

  620 Odvody do fondov 7 589,33 24 754,98 121,33 534,52 33 000,16 33 000,16  

  631 Cestovné náhrady   15,20   25,19 40,39 40,39  

  632 Energie, voda a komunikácie           7 481,66  
    Elektrická energia (01-09/2009)     1 515,15 0,00 1 515,15    
    Plyn (01-09/2009)     2 032,25 0,00 2 032,25    
    Vodné a stočné (01-09/2009)     961,65 0,00 961,65    
    Energie - zálohy (10-12/2009) 1 992,00   -1 992,00 996,00 996,00    
    Telefóny 398,28 375,16 805,28 298,14 1 876,86    
    Poštovné 3,02 79,27 17,46 0,00 99,75    

  633 Materiál           13 101,04  
    Potraviny   5 930,65 1 387,56 105,97 7 424,18    
    Hygienické a čistiace potreby   579,33 248,31   827,64    
    Kancelársky materiál 126,62 218,09 445,79 125,57 916,07    
    Posteľná bielizeň             
    Terapeutický materiál             
    Lieky   384,67     384,67    
    Ošatenie detí   557,65 37,35   595,00    
    Školské potreby   136,01     136,01    
    Záujmová činnosť   50,20 43,16 339,88 433,24    
    Nákup drobného evidovaného majetku   47,57 1 060,33   1 107,90    
    Nákup dlhodobého majetku         0,00    
    Ostatný materiál   160,91 1 092,82   1 253,73    
    Reprezantačný materiál     22,60   22,60    

  634 Dopravné (v tom poistky na auto)   469,30 2 747,84 56,80 3 273,94 3 273,94  

  635 Údržba 159,06 139,59 489,75 149,55 937,95 937,95  

  636 Nájom           0,00  

  637 Služby           23 077,65  
    Stravovanie klientov   3 128,97 160,00 8,50 3 297,47    
    Stravovanie zamestnancov 1 442,06     159,68 1 601,74    
    Stravovanie detí na dohodu             
    OLO     530,88 398,16 929,04    
    Poistenie zodpovednosti organizácie     634,07 99,58 733,65    
    Revízie zariadení     79,02 220,51 299,53    



 

 

 

Príjmy 

Príspevok BSK 38 505         

Príspevok ÚPSVaR 113 472         

Príspevky z 2% 12 760         

Dary od sponzorov 3 688         

Príspevky na projekty 12 703         

Príjmy od klientov - deti na dohodu 556         

Príjmy od klientov - matiek 3 793         

Úroky 829         

  186 305         

 

 

Príspevok BSK

Príspevok ÚPSVaR

Príspevky z 2%

Dary od sponzorov

Príspevky na projekty

Príjmy od klientov - deti na

dohodu

Príjmy od klientov - matiek

Úroky

 

 

    Semináre 200,00     200,00 400,00    
    Cestovné náhrady detí   598,07 45,90 83,00 726,97    
    Vstupné na kult. podujatia   1,25   75,00 76,25    
    Ekonomické služby 4 866,32 332,00 468,68 90,00 5 757,00    
    Služby ostatné 52,57 825,40 999,63 1 817,10 3 694,70    
    DoVP   1 126,00   3 644,12 4 770,12    
    Bankové poplatky 1,16 8,30 49,08 3,98 62,52    
    Odvod do sociálneho fondu 129,27 430,18 2,48 9,26 571,19    
    Daň z úrokov     157,47   157,47    

  640 Bežné transfery           10 194,20  
    Vreckové detí   1 411,19 45,00   1 456,19    
    Náhrady za PN   15,84     15,84    
    Odvod do rezervného fondu     8 722,17   8 722,17    

    VÝDAVKY CELKOM 38 504,94 113 471,93 23 344,18 10 984,39   186 305,44  



 

 

Výdavky : 
 95 198 

Odvody do fondov 33 000 

Cestovné náhrady 40 

Energie, voda, komunikácie 7 482 

Materiál 13 101 

Dopravné (v tom poistky na auto) 3 274 

Údržba 938 

Služby a DoVP 23 078 

Bežné transfery (vreckové a PN) 10 194 

  186 305 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky Domova Dúha za rok 2007
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Mzdy : 

 

BSK 21 545 

BSK - projekt mladistvé matky 1 544 

ÚPSVaR 71 696 

SP 413 

  95 198 

 

 

 

 

Rozdelenie výdavkov na mzdy
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Energie : 

 

Elektrická energia 1-9/09 1 515 

Plyn 1-9/09 2 032 

Vodné a stočné 1-9/09 962 

Zálohy na energie 10-12/09 996 

telefóny 1 877 

poštovné 100 

  7 482 

 

 

 

Výdavky na energie a telekomunikačné služby
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Materiál : 

Potraviny 7 424 

Hygienické a čistiace potreby 828 

Kancelársky materiál 916 

Posteľná bielizeň 0 

Terapeutický materiál 0 

Lieky 385 

Ošatenie detí 595 

Školské potreby 136 

Záujmová činnosť 433 
Nákup drobného evidovaného 
majetku 1 108 

Nákup dlhodobého majetku 0 

Ostatný materiál 1 254 

Reprezantačný materiál 23 

  13 101 

 

 

 

Výdavky za materiál
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Služby : 

Stravovanie klientov 3 297 

Stravovanie zamestnancov 1 602 

Stravovanie detí na dohodu 0 

OLO 929 

Poistenie zodpovednosti organizácie 734 

Revízie zariadení 300 

Semináre 400 

Cestovné náhrady detí 727 

Vstupné na kult. podujatia 76 

Ekonomické služby  5 757 

Služby ostatné 3 695 

DoVP 4 770 

Bankové poplatky 63 

Odvod do SF 571 

Daň z úrokov 157 

  23 078 

 

 

Výdavky na služby

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Stra
vo

va
nie

 k
lie

nto
v

Stra
vo

va
nie

 z
am

estn
ancov

Stra
vo

va
nie

 d
etí 

na d
ohodu

O
LO

Poist
enie

 z
odpove

dnosti 
org

aniz
ácie

Reví
zie

 z
aria

dení

Sem
in

áre

Cest
ovné n

áhra
dy d

etí

Vst
upné n

a k
ult.

 p
oduja

tia

Eko
nom

ick
é s

lu
žby 

Slu
žb

y 
ost

atn
é

DoVP

Bankové
 p

opla
tk

y

O
dvod d

o S
F

Daň z
 ú

ro
kov

 

 



9. Kolektív spolupracovníkov 

 

 

 

 

 

 

V roku 2009 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 

Mgr.Andrej Gliganič / Mgr. Ondrej Mačák 

Bc. Janka Macková 

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 2009 patrí:  SV pre Unicef – Linka detskej istoty 

                                                   Úrad bratislavského samosprávneho kraja 

                                                   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

                                                   Miestny úrad Vrakuňa – starosta Mgr.L.Fatura 

                                                   Western Union 

                                                   Poštová banka 

                                                   VÚB 

                                                   Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava  

                                                   Eurest 

                                                                   Kooperatíva                                                    

                                                   Frieb 

 Slovenské národné divadlo  

 Rhapis – výzdoba interiéru 

 Carrefour 

 Cukráreň Family – F. Machats 

                B4B.sk 

 PhDr. Eva Havelková 

                Mgr. Marcela Fetkovičová 

                MUDr. Emília Sobolíková  

                Lenka Šoóšová 

                Richard Raiman   

                Veronika Hrabinská 

                Iveta Poráčová 

 Komunitná nadácia Bratislava 

 Nadácia Pontis 

 Nadácia pre deti Slovenska  

 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 
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