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Mnoho rodín s nezaopatrenými deťmi sa ocitá v zložitej
situácii keď nemá kde bývať. Je veľa ubytovacích
zariadení, ale len málo takých, ktoré sú ochotné
ubytovať matku s deťmi. Preto Petržalka pripravila
prehľad ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú
v Petržalke. Pri každom zariadení uvádzame pre koho
je zariadenie určené, kontakty a tiež na akú
prechodnú dobu je zariadenie určené.
V petržalskom Stredisku sociálnych služieb
na Vavilovovej 18 je vytvorených 18 miest
pre matky s deťmi. Zariadenie núdzového
bývania má k dispozícii 7 miest a je určené
pre týrané matky. Zariadenie poskytuje
klientom bývanie na dobu do jedného
roka, sociálne poradenstvo o možnostiach
riešenia problémov podľa individuálnych
potrieb mamičiek, pomoc pri vybavovaní
úradných záležitostí
či
vybavovaní
osobných dokladov. Stredisko sa snaží
deťom a ich matkám vytvárať teplo
domova s pocitom istoty a bezpečia.
Útulok pre matky s deťmi má k dispozícii 11
miest a je určený pre matky, ktoré sa
z rôznych dôvodov ocitli bez strechy nad
hlavou.
Útulok
okrem
zabezpečenia
bývania na jeden rok, kuchynky, možnosti
prania a žehlenia, ponúka aj sociálne
poradenstvo o
možnostiach riešenia
problémov podľa individuálnych potrieb
mamičiek a ich detí. Pracovníci poskytujú
pomoc aj pri vybavovaní úradných
záležitostí
a
vybavovaní
osobných
dokladov. Útulok poskytuje matkám a
deťom nevyhnutné ošatenie a základné
nevyhnutné životné potreby.
Pracovníci zameriavajú svoju činnosť na
učenie sociálnych zručností matiek aj detí,
pomáhajú pri hospodárení s finančnými
prostriedkami či s hľadaním zamestnania,
vytvárajú voľno-časové aktivity pre deti a
mládež.

Ubytovne v Petržalke
Ubytovňa Kopčany, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava,
tel. 02/63838687
-

-

poskytovanie pomoci osobám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej
situácii, poskytovanie základného sociálneho poradenstva odbornými
pracovníkmi ubytovne;
poskytovanie prechodného ubytovania rodinám s nezaopatrenými deťmi
bez zabezpečenia bývania, osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi
bez zabezpečenia bývania, odchovancom detských domovov po
ukončení ústavnej starostlivosti (maximálne do 35. roku veku).

KC Repuls, Budatínska 59/a, 851 05 Bratislava, tel. 02/62250035
-

poskytuje pomoc osobám v krízovej životnej situácii, ktoré si podajú žiadosť
na magistráte hl. mesta;
žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Bratislavy;
v prípade mimoriadnych príjmov (krízová intervencia) je zohľadňovaná
aktuálna situácia, vyššie uvedený postup nie je prioritný.

KC Brána do života, M. Medveďovej 4, 851 03 Bratislava,
tel. 02/62410469, 0915492134
-

poskytuje azylové bývanie obetiam domáceho násilia, matkám s deťmi,
ako aj tehotným či osamelým ženám;
okrem ubytovania im poskytuje aj sociálno-právne poradenstvo, ako aj
psychologickú podporu odchovancom detských domovov po ukončení
ústavnej starostlivosti a mladým dospelým v kríze.

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov,
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, tel. 02/63815208, 63815209
-

-

Centrum na obnovu rodiny Dorka- pobyt v rámci núdzového bývania pre
ženy a deti (zväčša na obdobie 1 roka, v odôvodnených prípadoch
predĺženie max. na 3 roky);
poskytujú poradenstvo a pomoc pri zabezpečení bývania najmä pre
odchovancov detských domovov a ženy s deťmi v ohrození.

Domov pre rodičov a deti, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava,
tel. 02/62310566, 0910176405
-

núdzové bývanie pre matky s deťmi. Doba ubytovania je 6 mesiacov až 1
rok;
zariadenie je súčasťou petržalského Strediska sociálnych služieb.
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