
 Ubytovanie na určitý čas pre ženy
 a ženy s deťmi, ktoré:
  sú ohrozené stratou bývania,
  sú ohrozené násilím,
  sú na pokraji chudoby,
  žĳú v málo podnetnom prostredí
  pre deti a vplyvom tohto prostredia  
  je ohrozená ich mravná výchova.

 Sociálne poradenstvo

 Psychologické poradenstvo

 Právne poradenstvo

 Sporiaci program

 Záujmové a vzdelávacie aktivity

 Počítačovú miestnosť, študovňu a wi-fi

 Telocvičňu

 Veľký dvor s detským ihriskom

Poskytujeme pomoc a podporu ženským 
odborným tímom, formou bezpečného miesta

pre posilnenie vlastných zdrojov,
ženám alebo ženám s deťmi v kríze

alebo zažívajúcim jej následky.

Čo poskytujeme?

Nájdete ho
v Zariadení núdzového

bývania Brána do života
pre ženy a ženy s deťmi.

...

Potrebujete nájsť 
bezpečné útočisko

pre seba a svoje deti?

Hľadáte miesto, 
kde budete vypočutá

a kde nájdete aj odbornú 
pomoc a podporu

pri riešení svojej krízy? 

A navyše priestor
pre vlastný sebarozvoj?

Ako postupovať,
ak máte záujem

o naše služby

Zariadenie núdzového bývania
pre ženy a ženy s deťmi



 Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
 0800 212 212

 Linka dôvery Nezábudka
 0800 800 566

 Polícia SR
 158

 IPčko
 ipcko.sk

Ste v situácii,
ktorá neznesie odklad?

 Aktívnu starostlivosť o svoje deti ako je   
 adekvátna strava, hygiena, školská
 dochádzka, príprava do školy a vytváranie   
 podnetného a bezpečného prostredia.
 Aktívne riešenie svojej krízy.
 Aktívne hľadanie si práce.
 Aktívne hľadanie si samostatného bývania.
 Prácu na sebe. Dohodneme si individuálny  
 plán, ktorý vám pomôže v osobnostnom   
 raste s cieľom viesť úspešný život.
 Dodržiavanie pravidiel komunitného   
 spôsobu života spísaných v našom    
 Domácom poriadku, ktoré zohľadňujú   
 práva všetkých obyvateľov.

Čo od vás očakávame?

 Adresa:
 Medveďovej 4, Bratislava - Petržalka
 
 Autobusová zastávka:
 Bulíkova

 Linka 88 z Mlynských Nív

 Linka 84 z Hlavnej stanice

 Linka 99 zo ŽST Petržalka

Ako sa k nám dostanete?

 Nie, za sociálnu službu u nás neplatíte:  
  Služba je financovaná Bratislavským  
  samosprávnym krajom.
  Máte však možnosť zapojiť sa 
  do sporiaceho programu.

 Sporiaci program:
  V našom zariadení máte možnosť   
  šetriť si peniaze pre vašu budúcnosť. 
  Ušetrené finančné prostriedky 
  vám budú odovzdané pri ukončení
  poskytovania sociálnej služby.
  Svoje peniaze si môžete kedykoľvek  
  vybrať, napríklad v prípade    
  nečakaných životných udalostí
  a finančných výdavkov.

Platí sa za našu službu?

 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby,   
 ktorú vyplníte na stretnutí so sociálnou   
 pracovníčkou.
 Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,   
 ktorú podpíšete v deň vášho prĳatia.
 Doklady pre seba a deti ako občiansky   
 preukaz a zdravotné kartičky, prípadne   
 sobášny list a doklady o vzdelaní.
 Finančnú hotovosť pre uspokojenie svojich 
 základných potrieb.

Čo potrebujete k prĳatiu?

 Napíšte nám:
 pomoc@branadozivota.sk

 Zavolajte nám alebo pošlite sms:
 0915 439 245

 Príďte na vopred dohodnuté stretnutie:
  Naša sociálna pracovníčka si rada   
  vypočuje váš životný príbeh.
  Podľa vašich potrieb
  a našich možností sa dohodneme   
  buď na nástupe do ubytovania
  alebo na ambulantnom poradenstve 
  alebo vám odporúčime čo ďalej.

Ako môžete získať 
našu službu?


