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DEPAUL SLOVENSKO V ROKU 2016
Depaul Slovensko n.o. vznikol ako reakcia na zbytočné zomieranie ľudí bez domova na
uliciach kvôli zime a nedostatku ubytovania pre nich. Za 10 rokov po týchto udalostiach
sme postupne vybudovali nízkoprahovú nocľaháreň, útulok aj ošetrovňu a ponúkli
kľúčové služby do koncepcie riešenia bezdomovectva v Bratislave a na Slovensku.
Tento systém prepojenia odbornej sociálnej služby s vincentskými hodnotami je v
neustálom dynamickom vývoji. Zbiera v sebe skúsenosti histórie charity a medzinárodnej skupiny Depaul a zároveň ich tvorivo transformuje do súčasnosti na našom
konkrétnom území, kde ponúka a testuje nové a aktuálne riešenia na problémy
dnešnej doby.
Ľudia bez domova sa ocitajú v komplexnom systéme štruktúr spoločnosti, od ktorých
často závisí ich prežitie; v systéme štátnych, samosprávnych, podnikateľských,
súkromných, cirkevných, zdravotných a ďalších inštitúcií, pričom každá z nich má
svoj špecifický spôsob komunikácie a administrácie. Do tohto prinášajú svoje vlastné
bremená, choroby telesné či duševné, vlastnú históriu, vplyvy priateľov a iných radcov, svoje predsudky, názory, skúsenosti, strachy a obavy.
Keď ako organizácia prichádzame k človeku bez domova s pomocou a službou, vstupujeme zároveň do tohto mnohovrstvového sveta navzájom prepletených vzťahov
a vplyvov. Sú to práve naše hodnotové základy, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa
v tomto svete a nedovolia, aby sa nám v spleti problémov stratil človek. Ako hovorí
súčasný mysliteľ pápež František: „Vieme, že poznávame mnohými formami, poznávame cez zmysly, prostredníctvom intuície, cez rozum a ďalšími formami. Poznávať
možno aj cez skúsenosť milosrdenstva, pretože to otvára bránu mysle pre lepšie poznanie tajomstva a ľudskej existencie.“
Takéto vnímanie ľudskej bytosti v jej realite a celej jej hĺbke u klienta aj poskytovateľa v
externom prostredí nás stále vedie ďalej v hľadaní a vytváraní nových prístupov a spôsobov ako prispieť k riešeniu terajšieho stavu. V súčasnosti preto vidíme popri zachovaní
terajších služieb Depaul Slovensko náš ďalší rozvoj najmä v nasledovných oblastiach:
• Integračné programy ako terapia, asistenčné bývanie, programy nových začiatkov
• Prevenčné programy spojené najmä s terénnou prácou
• Programy zamerané na pozitívne zmeny verejnej mienky
Veríme, že aj v budúcnosti si zachováme realistické vnímanie skutočných problémov
spoločnosti, dokážeme na ne citlivo reagovať a tvorivú hodnotovú mnohovrstvosť
transformujeme do činov.
Ing. Mgr. Juraj BARÁT
riaditeľ Depaul Slovensko
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RiADiAcE ORgÁNy ORgANiZÁciE
Členovia Správnej rady
JUDr. Martin Miller (predseda) – riaditeľ UPC Slovensko
Páter Jaroslav Jaššo CM – provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
Erika Cáková – sr. Judita, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Ing. Pavla Drábeková – Obchodná riaditeľka UPC
Ing. Emília Pagáčová – vedúca finančného oddelenia Henkel Slovensko
Michael John Wyn Roberts – bývalý veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku (roky 2007-2010)
Kenneth Patrick Ryan – partner KPMG

Členovia Dozornej rady
Ing. Anna Kováčová (predseda DR) – predsedníčka AIC na Slovensku
Monika Farkašová – sr. Damiána, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Petra Bajlová - Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Juraj Barát - riaditeľ

ViNcENtSKé hODNOty
Vízia
Našou víziou je spoločnosť, kde každý má miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.
Naša misia
Našim cieľom je odstrániť bezdomovectvo a zlepšiť životy ľudí, ktorí sú bezdomovectvom
zasiahnutí.
Naše hodnoty
•

Ctíme potenciál ukrytý v ľuďoch – veríme v silu komunity, vytvárame priestor pre
dobrovoľníkov a snažíme sa čo najviac rozvíjať potenciál ukrytý v našich klientoch.

•

Cítime zodpovednosť za širšiu spoločnosť – snažíme sa o spravodlivosť pre všetkých cez
štrukturálne zmeny systému a podporu jednotlivcov. Na miestnej úrovni, ale i celosvetovo.

•
•

Naše slová premieňame na skutky – to, čo robíme má väčšiu váhu ako to, čo hovoríme.
Rešpektujeme práva a zodpovednosti, ktoré má organizácia, zamestnanci, dobrovoľníci
rovnako ako aj darcovia a užívatelia našich služieb.
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POSKytOVANé SLUžby
Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zamerané najmä na prekonanie, resp.
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova, na podporu ich začlenenia do
spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných
životných potrieb. Depaul Slovensko poskytuje tieto sociálne služby:
Sociálne poradenstvo v zmysle §19 - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
Špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť v zmysle §19 zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
Terénna sociálna služba krízovej intervencie v zmysle §24a - sa poskytuje fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie
takýchto fyzických osôb, odbornej činnosti, obslužnej činnosti a ďalších činností zameraných najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva,
sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a
utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny v zmysle § 24b a § 60 poskytovanie prvej pomoci a distribúcia k odborným lekárom, ošatenie a základné sociálne poradenstvo.
Nocľaháreň v zmysle § 25 – poskytovanie prístrešia na účel prenocovania a ostatných
činností v zmysle zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva.
Útulok v zmysle § 26 – poskytovanie ubytovania na určitý čas a ostatných činností v zmysle
zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva.
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v zmysle §36 – poskytovanie sociálnej služby na
určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc.
Prepravná služba v zmysle § 42 – preprava na to odkázaných osôb za podmienok
stanovených zákonom o sociálnych službách.

Takmer 60% našich klientov sú pacienti s neliečenými psychickými
alebo mentálnymi diagnózami, ktorí sú vo fungujúcich
spoločnostiach hospitalizovaní v špecializovaných zariadeniach.
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ZARiADENiA DEPAUL SLOVENSKO
V roku 2016 Depaul Slovensko prevádzkovalo nasledovné projekty
na pomoc ľuďom bez domova:

NOcľAhÁREň SV. ViNcENtA DE PAUL
Nocľaháreň s kapacitou 200 postelí poskytuje ľuďom bez domova nocľah, stravu, hygienu a
sociálne poradenstvo. Je prístupná každému občanovi nad 18 rokov, jedinou podmienkou
vstupu je zákaz požívania alkoholu v priestoroch nocľahárne.

Nocľaháreň sa otvára každý večer o 19:00 a klient musí budovu opustiť druhý deň po
raňajkách. Každý dostane po príchode posteľ, teplú večeru, môže sa osprchovať, oprať si
šaty, alebo využiť sociálny šatník, aby mohol ráno odísť s čistým a suchým oblečením.
Počas pracovných dní môže využiť pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí im poradia a
pomôžu riešiť vzniknutú situáciu (vybavenie dokladov, hľadanie práce, ubytovania, vybavenie sociálnych dávok, lekárskeho ošetrenia ap.).
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Príbeh Petra *

„Spolu so mnou sa na ulicu dostala aj mamina. Zo začiatku sme bývali v záhradkárskej oblasti u jednej známej, na chate bez elektriny a bez vody. Každú noc sa však niekto pokúšal túto chatku vylomiť,
tak sme odtiaľ odišli. Prešli sme do nocľahárne, ktorú som poznal už z minulosti, keď som tam prespával po hádkach s rodičmi. V nocľahárni sme už siedmy mesiac. Cítim sa tu dobre a s každým sa
snažím vychádzať. Do problémov sa nechcem dostať kvôli chorej mame, ktorú by to zranilo.
Odkedy sme tu, stále som skúšal nájsť zamestnanie. Nedarilo sa mi a bol som z toho zúfalý. Predával som časopis Cesta, ale to bolo iba na zaplatenie nocľahárne a na cigarety. Nestačilo to, aby som
sa mohol postaviť na vlastné nohy. Raz som sa spýtal jednej pani, či nepotrebuje zamestnanca a
ona mi ponúkla prácu upratovača v noci. Konečne mám prácu, v ktorej som podpísal dohodu na
dobu šiestich mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. V nocľahárni mi umožnia vyspať
sa po nočnej zmene. Čoskoro chcem odísť bývať na ubytovňu, postaviť sa tak na vlastné nohy a
necítiť sa ako bezdomovec.“
*Fotografia nezobrazuje osobu z príbehu
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ÚtULOK SV. LUjZy DE MARiLLAc
Útulok je určený pre ľudí bez domova so zlým zdravotným stavom, v rekonvalescencii,
alebo s vážnymi telesnými obmedzeniami.

Klienti prichádzajú do útulku priamo z ulice, alebo po prepustení z nemocnice. Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie, sprevádzanie k
lekárom, rozvoj pracovných zručností a sociálne poradenstvo. Popri ošetrovaní vybavujeme aj chýbajúce doklady, sociálne dávky, invalidné dôchodky a hľadáme zariadenia, kde
môžu zostať natrvalo (DSS, domov pre seniorov, ap.). Vďaka úsiliu zamestnancov a samotných klientov sa v roku 2016 podarilo nájsť pre 30% klientov trvalé riešenie ich aktuálnej
životnej situácie a umiestniť ich v zariadeniach sociálnych služieb.
V auguste 2016 sme Útulok sv. Lujzy presťahovali do nových priestorov na Hattalovej ul. 6.
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Príbeh Ivana

Ivana sme prijali do útulku v marci 2015 po prepustení z nemocnice. Ako obeť obchodovania s
ľuďmi sa za pomoci Slovenskej katolíckej charity vrátil po 12 rokoch práce v zahraničí na Slovensko. Za ten čas mu narástol dlh na zdravotnom poistení vyše 4.000 eur. Po krátkom pobyte v
útulku išiel opäť do nemocnice, kde mu diagnostikovali rakovinu jazyka. Stravu prijímal cez
sondu a dýchal cez trubičku zavedenú do priedušiek. Pokúšali sme sa mu vybaviť hospic aj
potrebné financie. Pomoc prisľúbila Charita aj Liga proti rakovine. V jednom hospici ho neprijali, lebo bol ešte mobilný, v druhom ho odmietli, lebo vyšetrenia ukázali, že metastázy
nepokračujú a žiť môže ešte niekoľko rokov. Hľadali sme ďalšie zariadenie a požiadali o
odkázanosť na Domov sociálnych služieb. Po celý ten čas nemal Ivan žiadne peniaze. Mal veľké
problémy s príjmom potravy, lieky mu niekoľkokrát zaplatila Charita. Na žiadosť o invalidný dôchodok prišla odpoveď po pol roku, že mu chýbajú odpracované roky. Doložili sme ďalšie potvrdenia. Svoje prvé peniaze dostal nakoniec v septembri. Každý mesiac musel chodiť na kontroly
ORL, k onkológovi, algeziológovi, občas k pľúcnej lekárke, psychiatrovi a samozrejme k obvodnej lekárke. Hodiny sme s ním strávili po vyšetreniach, ale často aj bez neho, keď sme len žiadali
o predpis liekov. V snahe znížiť jeho dlh na zdravotnom poistení sme žiadali o potvrdenia zo
Slovinska, kde pracoval, ale bez úspechu. V decembri dostal zápal pľúc a bol hospitalizovaný.
Krátko po prepustení, v januári 2016, sme mu opäť museli v noci volať záchranku pre veľmi
silné bolesti. Po mesiaci hospitalizácie ho prepustili a Ivan sa tešil na návrat do útulku, hovoril,
že konečne domov. V nedeľu 7.februára 2016 Ivan zomrel vo veku 48 rokov.
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OŠEtROVňA SV. ALžbEty
Ošetrovňa sv. Alžbety je nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny určené
ľuďom, ktorí žijú na ulici a z rôznych dôvodov nevyužívajú iné dostupné zariadenia pre ľudí
bez domova v Bratislave.

Ošetrovňa poskytuje ambulantne základnú zdravotnú pomoc, preväzovanie rán, prípadne
sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia. Klienti sa tu môžu osprchovať, získať jedlo, čisté
šatstvo, a k dispozícii im je sociálny pracovník. Ošetrovňu sv. Alžbety prevádzkujeme v
spolupráci s VŠ sv. Alžbety v ich priestoroch, neďaleko Prezidentského paláca.
10

Príbeh Ľuboša *

„Ľudia, trpiaci psychickými poruchami to majú v živote ťažké a keď sa k tomu pripočíta život na
ulici, je to bremeno, ktoré nevedia zvládnuť. Ľuboš navštevuje Ošetrovňu sv. Alžbety niekoľko
rokov viac-menej pravidelne, okrem mesiacov, keď pracoval v zahraničí ako opatrovateľ starších
ľudí. Aj keď spočiatku komunikoval primerane, všimla som si nezvyklosti v jeho správaní: bol problém rešpektovať určité pravidlá, napríklad, že nesmie ísť mimo Ošetrovne napustiť vodu do kanvice. Neskôr som zistila, že pravidlu síce rozumie, ale sa bojí, že voda, ktorá zostala v kanvici, keď
k nám prišiel, bola otrávená. Po niekoľkých mesiacoch sme si vybudovali dôveru, ktorá sa prejavila tým, že mi už dovolil nabrať čerstvú vodu a veril, že som mu ju neotrávila. Inokedy žiadal, aby
sme mu ošetrili (pre nás) neexistujúce rany. Najčastejšie mu vraj vznikli počas spánku, keď ho
niekto zbil po pätách, pohrýzol ho pes, alebo napadli policajti (do chrbta mu injekčne aplikovali
drogy, zbili ho, a pod.). Tiež po útoku iných ľudí, keď sa na neho chlap v obchode zle pozrel a
potom ho napadol. Ľuboš v prípadoch, o ktorých nám rozpráva, vystupuje ako obeť, alebo ako
ten, čo ublíži iba v sebaobrane, alebo keď chráni priateľov, ktorým je ubližované. Ľubošov vnútorný svet je veľmi nevyspytateľný. Ťažko si nachádza priateľov a nikto s ním nevydrží dlho. To mu
život na ulici len sťažuje a zároveň priťažuje aj jeho psychickému rozpoloženiu. V minulosti bol ženatý, mal prácu, viedol „normálny“ život. Aj v spomienkach jeho kamaráta a kolegu (ktorý je tiež
našim klientom), je Ľuboš popisovaný ako chlap, ktorý bol kedysi „normálny“. Čo prispelo k
rozvoju jeho choroby? Nikto nevie, lebo Ľuboš veľmi nerád rozpráva o svojej minulosti a keď, tak
len veľmi útržkovito a nie je jasné, čo je realita a čo fikcia. Na záver mi neostáva nič iné, len
vysloviť želanie, aby jeho vnútorný svet, ktorý je tak odlišný od nášho, nebol plný násilia a
nenávisti, aby sa dokázal pozrieť na človeka a povedať si „On mi neublíži, lebo je to môj priateľ“.
Želám si, aby prežil aspoň jeden deň bez pocitu ohrozenia.“
Patrícia, sociálna pracovníčka
*Fotografia nezobrazuje osobu z príbehu
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ÚtULOK SV. ViNcENtA DE PAUL
Útulok je určený pre ľudí v núdzi, ktorí aktívne hľadajú riešenie svojej situácie a
spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi. Slúži na prekonanie akútnych situácií, alebo
počas prechodného obdobia, napríklad, keď klient čaká na dôchodok, alebo prípadov,
kedy klient pracuje, ale ešte nebýva v ubytovni.

Útulok sa nachádza v spoločnej budove s nocľahárňou. Pobyt v útulku je podmienený
zákazom požívania alkoholu a omamných látok. Klienti môžu stráviť v útulku celý deň,
dostávajú celodennú stravu, nevyhnutné ošatenie a obuv, možnosť osobnej hygieny a sociálne poradenstvo. S klientmi realizujeme individuálne rozvojové plány a aktívne sa
zúčastňujú programov organizovaných pracovníkmi útulku (tvorivé dielne, rozvoj pracovných zručností). Útulok má kapacitu 20 postelí.
12

Príbeh Róberta

*

Róbert kedysi dobre zarábal. Jeho súrodenci žili v Taliansku a keď obaja rodičia zomreli, išiel za nimi.
V Taliansku si našiel prácu v stavebnej firme a peňazí mal dosť. Keď so svojím zárobkom prišiel na
Slovensko, medzi priateľmi bol kráľ a peniaze rýchle prehajdákal. Nakoniec ho kvôli alkoholu z firmy
vyhodili a tak sa v roku 1998 ocitol na ulici. Keď prišiel do nocľahárne, veľmi rýchlo zapadol do partie
najtvrdších alkoholikov, ktorých hlučná skupinka vždy okupovala zadnú časť haly. Lenže kvôli alkoholu ho začali trápiť rôzne zdravotné problémy. Keď sme kedysi dávnejšie rozbehli pracovné brigády,
chopil sa tejto príležitosti. Rannú dávku alkoholu si odložil na poobedie, aby sa mohol brigády
zúčastniť. Začiatkom roka 2016 sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že musel ísť do nemocnice a
odtiaľ na 3 týždňový detoxikačný pobyt. Tu mu lekár oznámil, že jeho pečeň je v katastrofálnom stave
a ak bude ďalej piť, tak čoskoro zomrie. Z liečenia sa vrátil úplne iný človek. Zo začiatku síce ešte
chodil s partiou po starých miestach, ale varovania lekára ho držali a nepil. Keď na jar prišla opäť
príležitosť, hneď sa zapojil do pracovných skupín. Okrem upratovania ulíc vyhľadával aj iné brigády
a svoje zárobky si u nás odkladal. Za tri mesiace si našetril 940 Eur. Dostal sa do skupinky ľudí vyberaných na zodpovednejšie práce a neskôr absolvoval kurz kariérneho poradenstva. Ešte počas kurzu
stretol na ulici svojho bývalého priateľa. Ten bol šokovaný zo zmeny, ktorá sa s Róbertom udiala a
hneď mu ponúkol prácu vo svojej stavebnej firme. Najskôr kratšie brigády, potom dlhšie a nakoniec
trvalé zamestnanie. Našetrené peniaze využil na prvé splátky bytu a dnes býva v centre mesta. Občas
k nám Róbert príde, len tak na kus reči. Pochváli sa, ako sa mu darí a ponúkne svoju pomoc. Vždy s
ním prichádza aj radosť a povzbudenie. Nejaké peniaze má u nás odložené stále - vraj ich teraz
nepotrebuje. A my vieme, že nás opäť navštívi. A teší nás, že Róbert už zase dobre zarába.
*Fotografia nezobrazuje osobu z príbehu
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ZARiADENiE OPAtROVAtEľSKEj SLUžby
Zariadenie s kapacitou 6 postelí slúži pre ľudí bez domova, ktorých zdravotný stav vyžaduje
celodennú starostlivosť a majú vybavenú odkázanosť na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza v spoločnej budove s Útulkom sv. Lujzy
de Marillac na Hattalovej ulici v Bratislave. Poskytuje nocľah, stravu, 24 hodinovú
opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu, v prípade nutnosti osobnú asistenciu, sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvo.
14

Príbeh Ľuboša *

Ľuboš prehral boj s ťažkou chorobou. Keď sa dostal k nám, rakovina ho už celkom prerastala, aj keď
voľným okom ešte nebolo nič vidieť. Nevieme, odkedy niečo tušil, pretože rozprával zväčša o iných veciach. O rybačke, ako raz našiel „šťuku v šťuke“ a preto si myslí, že šťuky sú kanibali, o tom ako býval
v lese v stane a živil sa tým, čo mu príroda dala, o tom ako ťažko pracoval u nejakého podnikateľa v
Čechách za bývanie v hangári a stravu.
Keď ochorel, v Čechách sa o neho starali sestričky Vincentky. Keď už tam nemohol zostať, pricestoval
k nám. Spočiatku čítal hromady kníh, nosili sme mu Agathu Christie aj Arthura Conana Doyla, ale čítal
takým tempom, že naša knižnica nestíhala. Občas ešte prešiel sám po schodoch do záhradky, sedel
na fajčiarke, nohu cez nohu, na hlave čapica, v ruke cigaretka. Na chodbe mal svoje zelené kreslo:
„pohodlnejšie je mi v ňom sestrička, dobre sa v ňom číta a na cigaretku nemám tak ďaleko“ vravieval.
A potom zoslabol a začal sa strácať pred očami. Dva vývody zo žalúdka. Prestával rozumieť, prestával rozprávať. Nachádzal sa väčšinou medzi spánkom a bdením, nevedno na ktorej strane viac. Do
záhradky už nevychádzal. Raz sme objavili jedného klienta s novými okuliarmi ako oduševnene listoval v knihe: „Vidím cez ne ako orol. Tie mi dal Ľuboš.“ Aj všeličo iné začal rozdávať. Kuchynský nôž,
CD-čka s filmami, ... že mu ich už nebude treba, pretože ho od nás vynesú nohami napred, povedal
raz v momente medzi otvorením a zatvorením dverí. Ešte chvíľu brával „chemošky“, lieky od bolesti a
keď už nemohol jesť, dostával infúzie. Zomrel v nemocnici.
*Fotografia nezobrazuje osobu z príbehu
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PÍŠEME NOVÝ PRÍbEh
Počas prvých 10 rokov existencie Depaul Slovensko bol hlavný dôraz našej činnosti zameraný na prežitie a zabezpečenie existenčných potrieb ľudí na ulici. Vznikali projekty, ktoré
reagovali na akútne potreby (nocľaháreň, ošetrovňa, útulok pre chorých ap.) a zväčša
pomáhali tým najviac ohrozeným (nízkoprahový prístup). Tento dôraz chceme zachovať a
plánujeme napríklad doplniť chýbajúce zdravotné služby, prípadne služby určené pre špecifické skupiny klientov (ľudia so závislosťami ap.).
Zároveň však chceme rozvíjať programy a aktivity, ktoré budú zamerané na integráciu a budú
podporovať návrat ľudí z ulice späť do normálneho života. Podľa odborníkov trvá proces integrácie dvojnásobne tak dlho, ako čas, ktorý človek prežil na ulici. Preto jedným z dôrazov, na
ktorý sa chceme sústrediť, je minimalizovanie času stráveného na ulici a poskytnutie efektívnej pomoci hneď v prvých dňoch, ako sa človek ocitne bez domova. V spolupráci s mestskými časťami a ďalšími partnermi plánujeme rozvinúť program prevencie, ktorý umožní
identifikovať a zachytiť ľudí v kritickej situácii a pomôcť im ešte predtým, ako stratia bývanie.
Skúsenosti z Útulku sv. Lujzy de Marillac ukazujú, že 30% klientov útulku dokážeme úspešne
integrovať a umiestniť do ďalších zariadení sociálnych služieb. Pozitívne výsledky z pracovných skupín
zas ukazujú, že ľudia na ulici majú záujem aktívne spolupracovať a vyšší štandard služieb (napríklad
lepšie ubytovanie) poskytnutý klientom, ktorí spolupracujú, sú silným motivačným faktorom.
Tieto skúsenosti plánujeme využiť v Integračnom programe, ktorého základom bude kombinácia rozvoja pracovných zručností a vhodnej formy poskytnutého bývania (nocľaháreň,
útulok, hostel). Základná myšlienka programu je, aby základné nízkoprahové služby boli dostupné všetkým, pričom vyšší štandard bývania by bol viazaný na aktívnu účasť a spoluprácu
v Integračnom programe. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť stav, kedy namiesto hľadania
riešenia pomoci človeku, ktorý dlhodobo žije na ulici, dokážeme čo najskôr človeku
ponúknuť stabilnejšiu formu bývania a ďalšiu pomoc už prijíma „v jeho domácom prostredí“.
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„Bohatstvo nie je na kŕmenie
našeho ega, ale na kŕmenie
hladných, pomôcť im aby si
dokázali pomôcť sami.“
Andrew Carnegie
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ŠtAtiStiKy ZA ROK 2016
V nasledujúcej časti uvádzame podrobné štatistiky za rok 2016.

Počet klientov
Depaul Slovensko v roku 2016

Noví
v r. 2016

Ostatní

Spolu
v r. 2016

od založenia

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

467

665

1 132

5 314

Útulok sv. Vincenta de Paul

42

31

73

309

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS

60

33

93

477

Ošetrovňa sv. Alžbety

154

58

212

760

SPOLU

723

787

1 510

6 860

Kapacita
postelí

Poskytnuté
jedlo

Poskytnutých
nocľahov

Služby
Ošetrovne

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

200

97 550

62 564

N/A

Útulok sv. Vincenta de Paul

25

18 303

6 164

N/A

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS

30

30 612

9 975

N/A

Ošetrovňa sv. Alžbety

N/A

130

N/A

2 125

SPOLU

255

146 595

78 703

2 125

Depaul Slovensko v roku 2016

Nocľaháreň
sv. Vincenta
de Paul

Útulok
sv. Vincenta
de Paul

Útulok
sv. Lujzy
de Marillac

Ošetrovňa
sv. Alžbety

SPOLU

4 848

975

2 618

146

8 587

7

4

64

0

75

Klienti, ktorým sme pomohli získať
alebo udržať zamestnanie

185

9

1

5

200

Klienti, ktorí prešli do stabilného bývania *

N/A

13

31

N/A

44

Počet vybavených chýbajúcich dokumentov

36

7

142

1

186

174

5

28

N/A

207

Depaul Slovensko v roku 2016
Počet poskytnutých intervencií
sociálneho poradenstva
Počet klientov s vybaveným príjmom
cez sociálne dávky a dôchodky

Počet klientov s ukončenou
zdravotnou terapiou

* Vzhľadom na nízkoprahový charakter našich služieb nemáme k dispozícii údaje o získaní,
prípadne udržaní bývania, keďže v takom prípade klient prestáva využívať naše služby a vo
väčšine prípadov s ním kontakt strácame.
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Počet klientov

Počet klientov podľa veku

Depaul Slovensko v roku 2016 podľa pohlavia
Muži

Ženy

Neurčené

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

930

202

18

89

304

672

49

1 132

Útulok sv. Vincenta de Paul

56

17

0

1

8

57

7

73

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS

74

19

0

1

4

70

18

93

Ošetrovňa sv. Alžbety

172

40

4

7

73

119

9

212

1 232

278

22

98

389

918

83

1 510

SPOLU

18-25 26-39 40-64

SPOLU
65+
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ROK 2016 V ObRAZOch
Nie všetko, čo sa udialo v roku 2016, sa dá popísať na pár riadkoch, preto vyberáme
iba udalosti, ktoré najviac zasiahli do životov klientov alebo zamestnancov.

Sťahovanie Útulku sv. Lujzy
Posledný týždeň augusta roku 2016 sme
Útulok sv. Lujzy de Marillac sťahovali do
nových priestorov. Z priestorov VŠ sv. Alžbety
na Nám. slobody sme sa presťahovali do budovy na Hattalovej ulici, kde nás prichýlila
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, ľudovo
nazývaná Milosrdní bratia a nimi zriadená
nezisková organizácia Domov sv. Jána z Boha.

Banket - Ocenenie podporovateľov
Pri príležitosti 10-výročia vzniku Depaul Slovensko sme v septembri zorganizovali v priestoroch
KPMG slávnostný banket, pri ktorom sme sa
stretli so zástupcami firiem a ocenili sme ich
podporu, ktorú nám poskytujú. Patrónom stretnutia bol veľvyslanec švajčiarskej konfederácie
J.E. Alexander Wittwer. Ocenenia prijali zástupcovia z firiem Dell, PwC, Accenture, Hewlett
Packard, Orange, Tesco, Henkel, E&Y, Enel, Skanska, TA3, DPMB, Hornex, UPC, International
Women Club, Ellite solution, 1st Class Agency a
z hostiteľskej KPMG. Za ich podporu ďakujeme.

Otvorenie ZOS
V októbri 2016 sme otvorili nový projekt
Zariadenie opatrovateľskej služby v ktorom
pomáhame ľuďom bez domova s priznanou
odkázanosťou na sociálne služby. Projekt je
nadstavbou k službám útulku sv. Lujzy. O
vzniku tejto na Slovensku unikátnej služby
pre ľudí bez domova sme uvažovali už
dlhšie, vzhľadom na reálne potreby a praktické skúsenosti z činnosti útulku. Konečným
impulzom však bola žiadosť Magistrátu
hl. mesta Bratislava, aby sme takúto službu
zriadili a ich podpora tomuto projektu.
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Vianoce v zariadeniach Depaul
Vianoce prežívajú ľudia na ulici veľmi ťažko a
preto cez Vianoce pripravujeme pre klientov
špeciálny program. Spolu s našimi sponzormi, firmou Skanska, BKIS a zborom reformovanej cirkvi v Bratislave, sme pripravili
darčeky pre každého klienta, slávnostnú
večeru, vianočné pečivo, kultúrny program
a v Nocľahárni aj Vianočnú omšu. Počas
celých vianočných sviatkov bola nocľaháreň
otvorená aj počas dňa a pre klientov sme
pripravili občerstvenie a program.

Pracovné skupiny
V roku 2016 sme v rámci rozvoja pracovných zručností zapájali klientov do
čistenia verejných priestorov. Cieľom projektu bolo posilniť pracovné návyky klientov a ich efektívnejšia integrácia. Klienti
upratovali ulice v okolí Kollárovho námestia a Námestia slobody a ulice v
Dúbravke a Karlovej Vsi. Do projektu sa
zapojilo 61 klientov, ktorí spolu odpracovali vyše 7.000 hodín. Tešíme sa, že 15 z
nich nás už opustilo, pretože si našli trvalé zamestnanie a bývanie.

Festival Doma dobre
Na 3. ročníku festivalu Doma
dobre, ktorý pravidelne organizujeme s agentúrou Pohoda, bolo
príjemne. Na koncerte vystúpili:
Swingless Jazz Ensemble + Lasky,
Michal Kaščák, Vrbovskí víťazi, Allstar Refjúdží Band. V prestávkach
sme si zaspomínali, ako to bolo
pred 10 rokmi, keď nocľaháreň
začínala a diskutovali o možných
riešeniach bezdomovecta.
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FiNANČNé SPRÁVy
PEŇAŽNÉ PRÍJMY
Tržby z predaja služieb (príspevky klientov)
Úroky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane (tzv. 2%)
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie
SPOLU

79 203 €
7€
6 000 €
1 688 €
47 374 €
214 652 €
48 242 €
38 888 €
10 294 €
456 709 €
903 056 €

„Tým pravým zmyslom dávania
je dosiahnuť, aby prijímateľ už
viac naše dary nepotreboval.“
Prijaté príspevky z verejných zbierok 1%

C.S. Lewis
Príspevky z podielu zaplatenej dane 4%
Prijaté príspevky od fyzických osôb 5%
Prijaté príspevky od iných organizácií 24%

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 5%
Iné ostatné výnosy <1%
Prijaté dary <1%
Tržby z predaja služieb 9%

Dotácie 51%
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PEŇAŽNÉ VÝDAVKY
Spotreba materiálu

66 652 €

Spotreba energie

89 931 €

Opravy a udržiavanie

7 330 €

Cestovné (služobné cesty, školenia)
Náklady na reprezentáciu

10 226 €
777 €

Ostatné služby (stravovanie, likvidácia odpadov, pranie)

185 961 €

Mzdové náklady

329 493 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

105 707 €

Zákonné sociálne náklady

18 792 €

Ostatné sociálne náklady

935 €

Ostatné dane a poplatky

800 €

Ostatné pokuty a penále

60 €

Úroky

0€

Manká a škody

1 138 €

Iné ostatné náklady

2 651 €

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

23 154 €

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

43 500 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (klientom)
Daň z príjmov

500 €
18 428 €
1€

SPOLU

906 035 €

Ostatné služby (stravovanie, likvidácia odpadov, pranie) 21%

Mzdové náklady 36%

Cestovné 1%

Spotreba energie 10%

Opravy a udržiavanie <1%

Spotreba materiálu 7%
Ostatné <1%
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 2%
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 5%
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 3%
Zákonné sociálne náklady 2%

Zákonné soc. a zdr. poistenie 12%
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PODIEL NÁKLADOV PREVÁDZOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH
ZOS a Útulok sv. Lujzy de Marillac
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
Útulok sv. Vincenta de Paul
Ošetrovňa sv. Alžbety
Kancelária organizácie
SPOLU

24

22%
54%
4%
2%
20%
100%

201 127 €
490 366 €
37 172 €
14 329 €
163 041 €
906 035 €

AKTÍVA
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Odberatelia
Pohľadávky voči zamestnancom
Ostatné pohľadávky
Náklady budúcich období
MAJETOK SPOLU

815 991 €
2 824 €
5 250 €
5 165 €
480 €
114 872 €
2 741 €
26 €
10 635 €
1 167 €
959 151 €

PASÍVA
Dodávatelia
Krátkodobé rezervy
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči sociálnym a zdravotným poisťovniam
Daň z príjmu zamestnanci
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy
Iné záväzky
Výnosy budúcich období
Základné imanie
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

122 924 €
8 590 €
21 411 €
12 500 €
2 168 €
1 149 €
220 €
776 362 €
66 €
16 740 €
- 2 980 €
959 151 €

EKONOMicKy OPRÁVNENé NÁKLADy
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa Zákona o sociálnych službách podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2016:

Nocľaháreň (§25)
Útulok (§26)

2 073,47 EUR x 200 klientov
4 576,47 EUR x 53,5 klientov
(55 klientov za 9 mesiacov a 49 klientov za 3 mesiace)

Nízkoprahové denné centrum (§24b) 7 164,61 EUR x 1 služba
Prepravná služba (§42)

11 561,75 EUR x 1 služba

Stredisko osobnej hygieny (§60)

7 164,61 EUR x 1 služba

Zariadenie opatrovateľskej
služby (§36)

(6 klientov za 3 mesiace)

6 709,88 EUR x 1,5 klientov

PRÍLOhy VÝROČNEj SPRÁVy
V súlade s ustanovením § 34 ods. 2 Zákona č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby tvorí účtovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy.
Výrok auditora
Účtovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko k dátumu 31.12.2016 bola overená audítorom.
Audítorská spoločnosť EY vydala dňa 29. júna 2017 k účtovnej závierke nasledovný výrok: „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie k 31. decembru
2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“
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PODPORA VEREjNOSti
Dobrovoľníci
Dobrovoľníci nám pomáhajú s klientmi, pri mimoriadnych akciách, počas
zbierok, alebo pri napĺňaní voľného času klientov. Patrí im naša vďaka ako aj
všetkým, ktorí prinesú potraviny, oblečenie, hygienické potreby alebo iné
potrebné veci. Každý takýto dar znižuje naše náklady na prevádzku a navyše
návšteva darcu na projektoch je veľkým povzbudením pre našich zamestnancov
aj pre klientov. Ďakujeme.

Európska dobrovoľnícka služba
Každý rok hosťujeme dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.
Títo mladí ľudia prichádzajú po skončení vysokej školy spravidla na 9 mesiacov.
Obyčajne trávia veľa času s klientmi, pomáhajú kde treba, vedú tvorivé dielne a
každý z nich priniesol so sebou niečo vzácne a špecifické. Španielka Paula
prinášala cez svoj web obrazy zo skutočného života ľudí bez domova a Ruska
Anna, ktorá ju koncom roka nahradila, zatiaľ najradšej trávi veľa času s klientmi.

Finančná podpora jednotlivcov
V roku 2016 podporilo našu prácu 326 ľudí prevodom financií na náš účet.
Celkovo sme získali sumu 44.121 Eur, z toho 163 darcov darovalo opakovane,
prípadne posiela príspevky každý mesiac. Táto pomoc je pre našu organizáciu
nesmierne dôležitá, lebo tieto financie môžeme využiť na najakútnejšie potreby,
alebo na financovanie nových projektov. Všetkým darcom za podporu ďakujeme.

„Spočítaj si, koľko ti Boh dal a odpočítaj z toho to, čo
potrebuješ sám. A to čo zostane, to potrebujú druhí.“
sv. Augustín
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ĎAKUjEME
V mene nás a našich klientov ďakujeme
všetkým, ktorí nám počas roka akýmkoľvek
spôsobom pomohli:

1st Class Agency;

Johnson Control International;

OZ Vagus;

Agentúra Pohoda;

KMPG Slovensko;

Philip Morris Slovakia;

Accenture;

Komunita Eben Ezer;

Pop consulting s.r.o.;

ADOS Slnečnica;

JUDr. Eva Lalíková;

PHOS Photos;

Allen & Overy;

Lekáreň Pharmex;

Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.;

Anja s.r.o.;

LEAF;

PricewaterhouseCoopers;

Anonymní alkoholici/narkomani;

Liga proti rakovine;

Rád maltézskych rytierov;

Ave plus s.r.o.;

Magistrát hl. mesta Bratislava;

Rádio Lumen;

BKIS;

MBS Consult s.r.o.;

Reformovaná cirkev, zbor Bratislava;

Bonum ovocinárske družstvo;

Mestské časti Bratislava ‐ Dúbravka,

Rímskokatolícka cirkev – farnosti

Bratislavský samosprávny kraj;

Karlova Ves, Petržalka, Nové mesto, Ruži-

Blumentál, Kalvária, Prievoz, Ružinov;

Britská obchodná komora;

nov, Staré mesto, Vrakuňa;

Skanska a.s.;

Centrum pre filantropiu;

prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc;

Slovak Telekom;

Cirkev Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní;

Metsa Tissue Žilina;

Slovenská katolícka charita;

Cukráreň Danela;

Microsoft Slovakia;

Slovenská kresťanská komunita v Dubline;

Časopis Sociální služby;

Milosrdní bratia sv. Jána z Boha;

Slovenské elektrárne a.s. ‐ člen skupiny Enel;

Darci portálu Dobrá krajina;

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul;

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky

Dell s.r.o.;

Ministerstvo financií SR;

sv. Vincenta de Paul;

Depaul International;

Ministerstvo práce sociálnych vecí

Spoločenstvo Otcov dom;

DPMB;

a rodiny SR;

Stichting Hulp Oost Europa;

Edenred;

Ministerstvo spravodlivosti;

Tatrabanka a.s.;

Ellite Solutions;

MUDr. Peter Sedlák;

TESCO STORES SR a.s.;

Epitheton s.r.o.;

MUDr. Belanská Soňa;

TV Bratislava;

EY Slovakia;

MUDr. Daniela Takáčová;

TV Lux;

Fratello;

MUDr. Katarína Tóthová;

TV Ružinov;

Gréckokatolícka charita ‐ časopis Cesta;

Nadácia Granvia;

Veg Life;

Glaxosmithkline;

Nadácia Pontis;

Veľvyslanectvo Írskej republiky;

HB Reavis;

Nadácia Slovenskej sporiteľne;

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn;

Henkel Slovensko s.r.o.;

Nadácia TA3;

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko;

Hewlett Packard Slovakia;

Nadačný fond Telekom;

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie;

Hillbridges s.r.o.;

Nielsen AC;

Veľvyslanectvo Veľkej Británie;

hotel Sheraton;

O2 Slovakia;

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej

Humana;

Orange Slovensko;

práce sv. Alžbety;

Chéque Déjeuner s.r.o.;

Omnia holding;

Webmind;

IBM ISC;

OZ Proti prúdu;

YIT Reding s.r.o.;

International Women´s Club of Bratislava;

OZ Stopa;

Zurich Insurance Company Ltd;

Iuventa;

OZ Kresťania v meste;

a mnohým ďalším.
Ďakujeme tiež mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní.
Osobitné poďakovanie patrí naším dobrovoľníkom, ktorí prispeli tým najvzácnejším - svojim časom
pri vydávaní jedla, pomáhali našim klientom pri rôznych činnostiach a jednoducho, boli s nimi.
Fotografie: Lukáš Macek, Ján Husár (str. 9)
Grafika: Ivan Duda
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