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Ing. Juraj Barát
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Ľudia bez domova potrebovali podať pomocnú ruku aj v roku 2008.
Tak, ako ďalšie sociálne skupiny, ktoré bez pomoci spoločnosti nedokážu sami
zmeniť svoju situáciu (deti, starí, chorí), aj väčšina ľudí bez domova je
vydaných na milosť či nemilosť okolia, v ktorom žijú. A je určite znakom zdravej
spoločnosti, ak sa o svojich slabších členov dokáže zodpovedne postarať.
Otvorenie nového strediska pre chorých sv. Lujzy, štatistiky, ktoré ukazujú
nárast rozsahu služieb a spätná väzba od klientov neziskovej organizácie
Depaul Slovensko dokazujú opodstatnenosť jeho poslania a projektov.
Pomáhame v prvom rade ľuďom, ktorí sú v kríze, aby mohli prežiť, aby sa
mohli vrátiť k samostatnému životu, aby mohli dôstojne dožiť. Pomáhame
spoločnosti odbúravať predsudky voči sociálne slabým, jej strach z chudoby
a chudobných. Spolupracujeme pri znižovaní kriminality a pomáhame zlepšiť
hygienu a zdravotný stav ľudí, ktorí žijú na ulici.
Sme si vedomí, že stále to nie je dostatočné a trvalé riešenie. Našim
dlhodobým cieľom je, aby v Bratislave boli najmenej štyri menšie projekty
s podobným poslaním, aby sme mohli zabezpečiť vyššiu kvalitu sociálnych
služieb.
Ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto prispeli a zároveň pozývame
ostatných, aby mali odvahu podať slabším pomocnú ruku. Spoznajú, že ľudia,
ktorí sa ocitli na ulici, nie sú len zanedbaní, zapáchajúci a roznášajúci
choroby, ale ľudia s dušou, často s mnohými skrývanými bolesťami
no vnútorne krásni a silní.
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Naša misia
Ponúknuť ľuďom bez domova a znevýhodneným šancu využiť ich schopnosti
a potenciál a posunúť sa smerom k nezávislosti a pozitívnej budúcnosti.
Naša vízia
Každý by mal mať miesto ktoré nazýva domovom.
Hodnoty Depaul
Cesta Skupiny Depaul začala v malej dedinke na francúzskej strane Pyrenejí,
kde sa na jar 1581 narodil sv. Vincent de Paul. Všetky charity, ktoré tvoria Skupinu
Depaul, pokračujú v práci v duchu sv. Vincenta de Paul praktickým a nikoho
neodsudzujúcim spôsobom, so zámerom odpovedať na potreby prostredníctvom
skutkov a inovatívnosti. Náš personál a dobrovoľníci prichádzajú z rôznych ciest
života - ľudia s nejakou vierou alebo bez nej - a my pracujem s tými, ktorí sú na okraji
spoločnosti, znovu s ľuďmi nejakej viery alebo žiadnej viery, tak s mladými ako i so
starými. Všetky charity zo Skupiny Depaul pracujú spôsobom, ktorý zohľadňuje
rozličnosť a rovnosť príležitostí pre všetkých.
Stručná história
Depaul International je materskou spoločnosťou skupinovej štruktúry, ktorá
zahŕňa Depaul UK, Depaul Ireland, Depaul Slovensko, Depaul Kharkiv (Ukrajina) a
Depaul USA.
Skupina Depaul bola vytvorená v roku 1989 ako iniciatíva Jeho Eminencie kardinála
Basila Huma, neskoršieho arcibiskupa Westminstru, aby poskytovala služby tým, ktorí
spali na uliciach v centrálnom Londýne a pomohla vyjsť v ústrety miestnym potrebám.
Táto práca bola zverená členom rodiny charít sv. Vincenta de Paul - odtiaľ meno
našej charity - a zakladajúcimi správcami charity sa stali Dcéry lásky sv. Vincenta de
Paul, Spoločnosť sv. Vincenta de Paul a Pasáž - Denné centrum. Tieto organizácie
pokračujú v zohrávaní aktívnej úlohy v riadení Skupiny Depaul, a to ako doma tak aj v
medzinárodnom meradle.
Od malých začiatkov, pracuje teraz Skupina Depaul na viac ako 50 projektoch s
bezdomovcami po UK a Írsku. Pracujeme tiež vo väzniciach, s rodinami v ťažkostiach, s
drogovo a alkoholovo závislými, a vykonávame tréningové cvičenia, aby sme pomohli
ľuďom nájsť prácu a zvýšiť vzdelanie. Zamestnávame viac ako 400 ľudí na plný úväzok a
podobný počet dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú každoročne viac ako 5000 ľuďom.
Počas obdobia hľadania a diskusie sa členovia Správnej rady Depaul Foundation
dohodli, že rozvinú prácu skupiny medzinárodne so zameraním na strednú a východnú
Európu - presnejšie prístupové štáty a ich susediace krajiny, v ktorých cesta k trhovému
hospodárstvu nie je nasledovaná podobnou transformáciou v sociálnej oblasti. Začali
sme takúto prácu na Slovensku a na Ukrajine.
Depaul Slovensko sa stalo registrovanou slovenskou charitou v máji 2006 a
počas zimy 2006/07 sme spustili prevádzku zariadenia pred chladnou zimou pre 120
bezdomovcov. Hľadali sme stále miesto pre denné centrum a nočný prístrešok, aby sme
mohli pracovať s niektorými z 3000 mužov a žien bez domova, povaľujúcimi sa v uliciach
Bratislavy.
Depaul Charkov na Ukrajine bola zaregistrovaná ako charita v apríli 2007, a
prevádzkuje zariadenie vyhľadávacej služby a denného centra pre deti vo veku 7-18
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rokov na uliciach v Charkovskej oblasti hraničiacej s Ruskom. Pracujeme s viac než 100
deťmi z ulice, a v nasledujúcom roku plánujeme rozšíriť tieto služby o nočný prístrešok.
Nadácia Depaul sa zaviazala zbierať peniaze požadované na podporu Depaul
Slovensko a Depaul Charkov počas prvých piatich rokov pre ich fungovanie. Tiež
pomáhame rozvíjať jednotlivé charity poradenstvom s našimi staršími manažérmi v UK a
Írsku. Dúfame, že po piatich rokoch sa Depaul Slovensko a Depaul Charkov stanú plne
nezávislými členmi skupinovej štruktúry s ich vlastným rozvojom a kapacitou zdrojov a
my sa budeme môcť zamerať na aktivity inde.
Najmladším prírastkom v rodine Depaul je projekt v USA, zameraný na pomoc
bezdomovcom v meste Philadelphia.
Okrem našej práce, ktorú vykonávajú individuálne domáce charity Skupiny
Depaul, pracujeme tiež spolu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi po Európe. Zamýšľame
podporiť a nájsť spôsoby pre tých, ktorí cestujú proti svojej vôli, a vrátiť sa do svojej
krajiny pôvodu, kde je toto žiaduce a bezpečné.

Naše ciele:
- riešenie otázky prenocovania ľudí bez domova celoročne, najmä však v
zimnom období v nízkoprahovej nocľahárni určenej pre ľudí v najkritickejšom
stave, ktorí nie sú schopní splniť podmienky prístupu do existujúcich zariadení
pre bezdomovcov v Bratislave (neprispôsobiví bezdomovci, ťažkí alkoholici,
chorí – najmä psychicky)
- poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, hygieny, sprostredkovanie
lekárskeho ošetrenia, sociálneho poradenstva
- pomoc vylúčeným občanom pri znovu začlenení sa do spoločnosti
- začiatok systematického riešenia neprispôsobivých skupín v Bratislave
- využitie skúseností, know-how a supervízie medzinárodnej skupiny Depaul
pracujúcej s neprispôsobivými skupinami bezdomovcov
- zabezpečenie kvalifikovaného a motivovaného personálu a dobrovoľníkov
Depaul Slovensko n.o.:
- Je pripravené ísť do rizika pracovať so sociálne vylúčenými skupinami v nových
projektoch
- Verí v činy, nie iba slová, chce ponúknuť skutočné riešenia pre ľudí v núdzi
- Je pripravené byť inovatívne v myslení a v riešeniach starých a nových problémov
- Váži si svojich klientov, personál a sponzorov
- Chce zvyšovať kvalitu služieb
- Uvedomuje si hodnotu a prínos dobrovoľníckej služby
- Zasadzuje sa za spoluprácu a partnerstvo s inými organizáciami pri dosahovaní
spoločných
cieľov
Depaul Slovensko chce ponúknuť ľuďom bez domova a
sociálne vylúčeným ľuďom šancu vyuţiť ich schopnosti a
potenciál a vykročiť smerom k nezávislosti a lepšej budúcnosti.
A predovšetkým Depaul Slovensku n.o. záleţí na ľuďoch v núdzi.
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Prevádzky nízkoprahová nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a
nízkoprahový útulok sv. Lujzy de Marillac
Depaul Slovensko n.o. poskytuje svoje služby v dvoch zariadeniach, v nocľahárni sv.
Vincenta de Paul (Ivánska cesta 32, Bratislava) a v útulku sv. Lujzy de Marillac (Krčméryho
8-10).
Služby chceme poskytovať tým klientom, ktorí sa nevedia ubytovať v iných
zariadeniach Bratislavy. Kým nocľaháreň sv. Vincenta de Paul slúži prioritne na
prenocovanie, v útulku sv. Lujzy de Marillac poskytujeme celodenný pobyt bezdomovcom so
zdravotnými problémami.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

V lete r.2006 sa Depaul Slovensko n.o. prihlásilo k ambicióznej úlohe
prevádzkovať nízkoprahovú nocľaháreň pre bezdomovcov v zimnom období
2006/2007 a pripojila sa tiež k iniciatíve organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
v Bratislave. Práve skupina závislých ľudí bez domova bola minulú zimu
najčastejšími obetami mrazov a chorôb.
Takmer rok po skončení stanového tábora sa nedarilo prekonať najväčší
problém – nájsť priestory. Napriek rokovaniam so samosprávou, ministerstvami či
cirkevnými inštitúciami, situácia vyzerala beznádejne. Znovu hrozilo, že na uliciach
Bratislavy budú umierať bezdomovci – pretože neexistuje alternatíva kam môžu ísť.
Po niekoľkomesačnom neúspešnom hľadaní priestorov na prevádzku
nocľahárne nám v polovici decembra 2006 ponúkol priestory Magistrát Hl. mesta SR
Bratislavy na osobnú iniciatívu pána primátora mesta Bratislavy Andreja
Ďurkovského, ktorý sa nebál kontroverzných reakcií a predsudkov, ktoré vzbudzuje
skupina závislých bezdomovcov u väčšiny verejnosti.
Vďaka priestorom na Ivánskej ceste v mestskej časti Bratislava - Ružinov,
ktoré vyčlenil, organizácia Depaul Slovensko n.o. otvorila dňa 21. decembra 2006
nízkoprahovú nocľaháreň, kde poskytuje ochranu pred zimou, nocľah, hygienu a
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stravu priemerne 134 ľuďom za noc. Magistrát mesta Bratislavy okrem priestorov aj
značnou čiastkou zabezpečil úpravu priestorov na užívanie a dotujú aj časť
prevádzky.
Útulok Depaul poskytoval v roku 2008 nasledovné sluţby:
-

-

-

prístrešie na noc, stravu
stravu: teplé jedlo večer – polievka a raňajky – čaj, chlieb
možnosť hygieny, ošatenie
možnosť celodenného pobytu pre občanov bez prístrešia s nepriaznivým
zdravotným stavom iba do 1.10.2008 (denné centrum pre chorých bolo
presťahované)
pranie posteľnej bielizne a osobných vecí
sociálne poradenstvo a asistenciu a pomoc pri hľadaní práce, pomoc pri
vybavovaní dokladov, sociálnych dávok a pod. ošetrovateľskú starostlivosť
externe cez ADOS do 30.9.2008 (od 1.10. v Útulku sv. Lujzy)
sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia
možnosť sprostredkovania a vybavenia liečenia zo závislostí
distribúcia pouličného časopisu Cesta
pomoc pri hľadaní práce, pracovné aktivity
aktivity pre voľný čas klientov (stolný tenis, volejbal)
duchovná služba a starostlivosť zabezpečená počas Veľkonočných sviatkov
v spolupráci s farnosťou Ružinov

V nocľahárni prespáva priemerne 80 až 200 ľudí. Návštevnosť nocľahárne
závisí najmä od ročného obdobia a počasia. Najviac klientov využíva služby Depaul
v zime. Nízkoprahovosť u nás znamená, že klienti sa môžu dôjsť ubytovať aj pod
vplyvom alkoholu, ale v areáli nocľahárne je už zákaz konzumácie.
V zimnom období pri nepriavznivom počasí vzrástol počet klientov a nocľaháreň
prijímal občanov bez prístrešia počas celej noci a poskytoval svoje služby 24 hodín
denne. V tomto období Depaul Slovensko spolupracoval s Mestskou políciou
Bratislavy aj s terénnymi pracovníkmi organizácie Proti prúdu (Nota Bene), ktorí
informovali ľudí bez prístrešia na ulici o možnosti ubytovania v útulku a tiež občanov,
ktorých kritický stav to vyžadoval dovážali vozidlom do nocľahárne. Po počiatočných
ťažkostiach začala dobrá spolupráca aj s Centrálnymi oddeleniami nemocníc v
Bratislave, ktorí po poskytnutí ošetrenia vždy ohlásili našim sociálnym pracovníkom
požiadavku o umiestnenie občana bez prístrešia do útulku. Vo veľmi mrazivom
počasí sme umožňovali ostať ľuďom bez prístrešia ostať v nocľahárni aj cez deň a to
v miestnosti označenej ako čakáreň, ktorá bola vykurovaná a kde klienti mali
možnosť dať si čaj alebo kávu.
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Štatistiky
Štatistické údaje (Útulok sv. Vincenta de Paul, Ivánska cesta 32)
Obsadenosť – počet prenocovaní v jednotlivých obdobiach
Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Spolu
2008

Od
začiatku
projektu

4504 4010 3323 3087 2959 3401 3629 3460 4912

48 714

86 697

Jan. Febr. Marec Apríl Máj
5398 4937

5094

Jún

Júl

Priemerný počet klientov za noc
Jan. Febr. Marec Apríl Máj Jún Júl August Sept. Okt. Nov.

Dec.

174

159

177

164

150

129 111 100

95

113

117

116

Priemerný počet za
noc v 2008
134

Počet nových jednotlivých klientov podľa mesiacov
Od začiatku
projektu
1653

Jan. Febr. Marec Apríl Máj Jún Júl August Sept. Okt. Nov. Dec. 2008
80

77

77

49

31

31

36

33

56

71

69

63

673

Rozdelenie klientov podľa pohlavie
Od
2008 začiatku
projektu
Jan. Febr. Marec Apríl Máj Jún Júl August Sept. Okt. Nov. Dec.
Muţi 69
66
68
39
24 23 22
23
37
55
47
49
522
1 332
Ţeny 11
11
9
10
7
8 14
10
19
16
22
14
151
321
Počet nových jednotlivých klientov podľa mesiacov

Rozdelenie klientov podľa veku

Jan. Feb. Mar. Apr.

Máj

Jún

Júl

Aug.

Sep. Okt.

Nov.

Dec.

2008

Od
začiatku
projektu

18-25

8

18

11

3

5

2

5

5

8

10

12

8

95

177

26-40

38

20

30

15

11

16

15

9

19

31

27

28

259

589

41-45

22

32

26

22

10

8

12

15

24

18

22

20

231

644

56+

12

7

10

9

5

5

4

4

5

12

8

7

88

243
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Útulok sv. Lujzy de Marillac

Denné centrum sv. Lujzy de Marillac bolo otvorené v októbri v r.2008. Vzniklo
za účelom poskytnutia prístrešia a celodennej opatery tým ľuďom bez domova,
ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom. Má kapacitu 30
lôžok. Klienti sa k nám dostávajú prostredníctvom komunikácie so sociálnymi
sestrami z nemocníc, cez avízo od kolegov z nocľahárne Vincenta Depaul na Ivánskej
ceste, pomocou streetworkerov organizácie Nota Bene priamo z ulice, cez
konkrétnych ľudí ktorí nás už poznajú, alobo prídu a zaklopú na dvere sami.
Ich zdravotné problémy sú rôznorodé, častokrát kombinované. Prevažujú
ochorenia kožné, pľúcne, srdcovocievne, výrazným percentom prispieva cukrovka,
epilepsia, ako aj pooperačné stavy, ochorenia mentálneho charakteru, či pokročilé
štádium rakoviny. Miesto u nás majú klienti mobilní, ako aj tí, ktorí sú po amputácii
niektorej z končatín, mozgovej mŕtvici pohybujúc sa pomocou barlí, g-aparátu alebo
na vozíku, či imobilní ležiaci.
Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý, a zároveň
chce na zlepšení svojho zdravotného stavu pracovať, čo potvrdzuje aj jeho snaha a
rozhodnutie vyhýbať sa požívaniu alkoholu, či iných návykových látok. Pre ochranu
klienta, v snahe dohliadať na jeho výživu a pravidelné užívanie liekov je v projekte
zakázané požívať alkohol, ako aj návrat z mesta pod jeho vplyvom.
Snaha pokryť základné potreby klienta zahŕňa predovšetkým nocľah, stravu,
hygienickú a zdravotnícku starostlivosť, ako aj asistencia pri samotnom absolvovaní
potrebných vyšetrení u lekárov, predpisovaní potrebných liekov, rôznorodá asistencia
v sociálnej oblasti – t.j. vybavovanie osobných dokladov, sociálnych dávok,
dôchodkov, a popri preliečovaní snaha pomôcť nájsť s nimi vhodné ubytovanie
a prácu. Zdravotnícka starostlivosť prebieha pod vedením sestier z ADOS Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré klientov trikrát
týždenne navštevujú, ošetrujú ich kožné rany, pripravujú distribúciu liekov na celý
týždeň a duchovne ich povzbudzujú.
Pokrývanie základných životných potrieb je prioritou prvotnou, ľudskosť,
sprevádzanie, záujem a snaha zdieľať tak aspoň časť ich cesty. Tá zahŕňa jednu
z najdôležitejších potrieb, ktorou je túžba človeka cítiť sa ako doma, byť prijatý v stave
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v akom sa momentálne nachádza, rešpektovaný ako človek nesmiernej hodnoty a tým
podpora k znovunadobudnutiu odvahy nevzdávať sa, veriť a aktívne prispievať
k pozitívnemu obratu vo vlastnom živote. Tento proces vyžaduje čas.
Výsledkom našej práce je posun niektorých klientov do ubytovní, domova
dôchodcov, hospicu, domova sociálnych služieb, zlepšenie ich sociálnych návykov,
psychického a zdravotného stavu, a to prostredníctvom zdravotníckej liečby, ich
udomácnenia sa a vytvárania vzájomných pozitívnych sociálnych väzieb.
Bez viery a vôle samotného klienta zmena nie je možná. K tomu napomáha
atmosféra bezpečia, ale aj určité hranice a pravidlá zariadenia, ktoré sú potenciálom
stability pre každého z nás...
Útulok sv. Lujzy poskytovalo svoje sluţby od 1. októbra 2008:
-

Kapacita zariadenia je 30 lôžok
Zariadenie je určené pre celodenný pobyt ľudí bez prístrešia s nepriaznivým
zdravotným stavom a pre prepustených z hospitalizácie
Prízemie – menej mobilní a imobilní obyvatelia, ženy a muži samostatné izby
Objekt má 12 izieb (z toho 1x kancelária), 4 kúpeľne, 4 WC, 4 kuchyne
Poskytované služby: celodenný pobyt, opatrovateľská starostlivosť, strava,
hygiena, ošatenie, sociálne poradenstvo a asistencia, sprostredkovanie
lekárskeho ošetrenia a liečenia, riešenie sociálnej situácie – umiestnenie
v DSS a DD
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Ukazovatele obsadenosti útulku sv. Lujzy de Marillac

Útulok sv. Lujzy
rok 2008
Krčméryho 8-10

Obsadenosť: Priemerný
Počet
počet
nocľahov
klientov
v danom
v tomto
období
období

Počet
nových
klientov
v tomto
období

Počet nových
klientov v tomto
období podľa
pohlavia

Počet nových klientov v tomto období
podľa veku

žena
5
1
6

18-25
0
0
0

26-40
1
0
2

41-55
8
2
10

562
3
0

12

0

3

20

5

Október 2008
November 2008
December 2008

834

27

11

863

29
30

5
12

muž
6
4
6

Spolu

2609

28

16

912

Najčastejšie ochorenia obyvateľov útulku sv. Lujzy pre ľudí bez prístrešia
s nepriaznivým zdravotným stavom
Ochorenia po NCMP (Náhla cievna mozgová príhoda- porážka)

13%

Chronické ochorenia spôsobné alkoholizmom (neuropatia, atď.)

11%

Psychické poruchy, depresie a pod.

11%

Geriatrické ochorenia (demencia a pod.)

11%

Interné ochorenia: Srdcovo-cievne, dýchacie, gastrointestinálne, a pod.)

17%

Onkologické ochorenia

7%

Úrazy, vredy, hnisavé rany, a pod.

26%

Prechodné ochorenia (chrípka, angína a pod.)

4%
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Ľudské zdroje v Depaul Slovensko, n.o.
Práca s ľudskými zdrojmi v Depaul Slovensko má svoj základ v tradícii, ktorú
roky budovala naša materská organizácia Depaul Trust v Anglicku. Keďže našim
hlavným poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli bez prístrešia sú tomu
prispôsobené aj požiadavky a nároky na zamestnancov. Depaul Slovensko, n.o.
pracuje s tromi skupinami ľudí, ktorí sa rozhodli venovať práci v neziskovej
organizácii:
1. Zamestnanci na hlavný pracovný pomer – v tejto forme máme obsadené
pozície: riaditeľ, fundraiser, projektový manažér, zástupca projektového
manažéra, sociálny asistent.
2. Zamestnanci pracujúci na Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o brigádnickej
práci študenta, Dohodu o pracovnej činnosti – podľa rozsahu a druhu práce
pracujú naši zamestnanci na pozíciach – ekonóm, personalista, sociálny
asistent, údržbár, koordinátor malých projektov, zdravotné sestry z ADOS
3. Dobrovoľníci – ľudia, ktorí bez nároku na odmenu pracujú na našich
projektoch ako sociálni asistenti, pomocná služba pri registrácii klientov
a výdaji stravy, pomocníci pri úpravách priestorov a okolia, školiteľ BOZP
a PO. V súčasnosti máme približne 15 aktívnych dobrovoľníkov.
Depaul Slovensko, n.o. sa venuje práci so všetkým spomenutými skupinami
spolupracovníkov.
Na zabezpečenie dennej prevádzky Nocľahárne sv. Vincenta de Paul a Útulku
sv. Lujzy de Marillac sú potrební zamestnanci jednak v zamestnaneckom pomere,
keďže ich však stále nie je dostatočný počet využívame na doplnenie zmien aj
dohodárov. Práca s našimi klientmi je pomerne náročná po fyzickej aj psychickej
stránke, a preto nie sme príliš „atraktívny“ zamestnávateľ. Najpočetnejšou
skupinkou zamestnancov sú pracovníci na pozícii Sociálny asistent.
Hlavnou náplňou práce je sociálna asistencia, ktorá sa líši podľa našich
projektov. Kým v nocľahárni sú sociálni asistenti zodpovední za registráciu
a kontrolu klientov, vyplnenie dotazníkov na identifikáciu potrieb klienta v sociálnej
práci, venujú sa i výdaju stravy a šatstva a v prípade, že príde klient v dosť
zanedbanom stave pomáhajú mu s hygienou a ak si to situácia vyžaduje
poskytujú predlekársku prvú pomoc. Okrem toho sú zodpovední za poriadok
a bezpečnosť v nocľahárni.
V útulku sv. Lujzy pracujeme s dlhodobo chorými klientmi a klientmi
prepustenými s hospitalizácie. Časť našej práce spočíva v riešení ich situácie
v spolupráci s rôznymi inštitúciami na ich ďalšom umiestnení, ale tiež aj v práci
s klientom vzhľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Spolupracujeme so
sestrami z ADOS, ktoré zabezpečujú opateru klientov po zdravotnej stránke.
Sociálni asistenti sa venujú dennej opatere, pomoci s hygienou, sprevádzaním
k lekárovi, dohľadom nad dodržiavaním liečebného režimu.
Vzdelávanie zamestnancov:
V oblasti vzdelávania našich zamestnancov sme v roku 2008 zorganizovali
kurz Prvej pomoci pre zamestnancov a dobrovoľníkov, kde pod vedením
skúsených lektorov získali zručnosti potrebné na poskytovanie predlekárskej prvej
pomoci, ktorá sa stala dennou potrebou pri práci s bezdomovcami.
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Ďalšou aktivitou je vzdelávanie v oblasti sociálneho poradenstva, ktoré bude
pokračovať aj v budúcom roku.
Významnou skúsenosťou pre našich projektových manažérov sú aj výmenné
pobyty a stáže na projektoch Depaul v Anglicku a Írsku. V tomto roku navštívili
tieto projekty 3 naši zamestnanci.
Jeden zamestnanec absolvoval školenie zamerané na hodnoty a poslanie
Vincentíckej misie vo svete.
Zdravie zamestnancov:
Veľký dôraz kladieme na prevenciu v oblasti zdravia u našich zamestnancov.
Stretávame sa však s problémami v oblasti pracovnej zdravotnej služby.
Vzhľadom na charakter našej práce sme doposiaľ nenašli partnera na PZS,
pretože našim zamestnancom hrozí riziko nákazy napr. Hepatitídou typu A. Na
druhej strane však riešime problém z bezplatným očkovaním pre našich
zamestnancov, pretože podľa všeobecných lekárov kým nie sme konfrontovaní
v priamom kontakte s infikovaným pacientom a nepatríme medzi rizikové skupiny
nemáme nárok na bezplatné vakcíny. Aj napriek tomu je už väčšina našich
zamestnancov zaočkovaná proti Hepatitíde typu A a B.
Priestory
Depaul Slovensko, n.o. v súčasnosti nemá vlastné priestory na svoju činnosť.
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul prevádzkujeme priestoroch, ktoré nám pri jej
otvorení poskytol Magistrát hlavného mesta prostredníctvom svojej organizácie
Marianum. Priestory na Ivánskej ceste 32 predtým slúžili ako sklady a výrobné
dielne. Na to, aby sme mohli v týchto priestoroch zriadiť nocľaháreň sme boli nútení
urobiť nevyhnutné úpravy priestorov. V roku 2008 to bolo predovšetkým vymaľovanie
interiéru a exteriéru Nocľahárne, vybudovanie samoobslužnej kuchynky v priestoroch
čakárne, osadenie sieťok proti hmyzu na budove prístavby, výroba odkladacích
skriniek na deky a posteľnú bielizeň klientov. Všetky tieto činnosti sme vykonali
svojpomocne avšak aj za pomoci niektorých našich klientov. To čo však ovplyvniť
nemôžeme sú inžinierske siete a napojenie budovy na kanalizáciu. Náklady na
čerpanie žumpy a odvoz odpadu z mobilných WC sú pomerne vysoké avšak
nevieme ich ovplyvniť.
Vďaka jednej spoločnosti sa nám v októbri podaril uviesť do prevádzky Útulok sv.
Lujzy. Presťahovaním sa na do prenajatých priestorov na Krčméryho ulici sme
vytvorili lepšie podmienky pre chorých. Keďže ani tieto priestory neboli primárne
určené pre chorých urobili sme aspoň najnutnejšie úpravy z hľadiska bezpečnosti,
aby sme sem umiestnili 30 klientov.
Depaul Slovensko v číslach za rok 2008 (za obidva zariadenia)








Poskytli sme 51 323 nocľahov ľuďom bez prístrešia.
V našich zariadeniach sme prichýlili 1114 jednotlivých ľudí.
Vydali sme 25 760 polievok ľuďom v núdzi.
Poskytli sme sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu 247 ľuďom v núdzi.
Poskytli sme pomoc 149 chorým bezdomovcom.
112 kubíkov smeti bolo odvezených zo zariadení.
Pre zabezpečenie čistej bielizne sa dalo vyprať viac než 3300 diek a plachiet.
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Depaul Slovensko sa zúčastnilo na:
 Trhovisku neziskoviek - 13.9.2008, kde sme prezentovali našu organizáciu
 Deň "Boja proti chudobe" v priestoroch TATRA BANKY na Hodžovom námestí 17.10.2008 – Bratislava
Depaul Slovensko zorganizovalo nasledovné akcie v roku 2008:
 Veľká noc – 16.4.2008: pohostenie pre klientov
 DEPAUL VOLEJBAL CUP 2008:
 29.8.2008, volejbalový turnaj za účasti teamov DEPAUL SLOVENSKO n.o., NOTA
BENE a nadačný fond INTENDA a Slovak Telekom
 2.výročie DEPAUL SLOVENSKO – 21.12.2008: opekačka pri príležitosti otvorenie
nocľahárne sv. Vincenta de Paul
 Vianoce 2008 a nový rok 2009: Štedrá večera, sv. omša, vianočný a silvestrovský
program pre klientov.
 Mikulášsky večierok a koncert Gizky Oňovej
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Dobrovoľníctvo v Depaul Slovensko
Už od samého počiatku vzniku našej organizácie úspešne rozvíjame v našich
zariadeniach kultúru dobrovoľníctva. Dobrovoľníci sa postupne stali jedným zo
stabilných pilierov personálneho zabezpečenia poskytovania našich služieb. Je
možné konštatovať, že záujem prejavujú predovšetkým mladí, slobodní
a vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo veku do 30 rokov.
Informácie o možnosti venovať svoj osobný čas, schopnosti a nadšenie pre prácu
dobrovoľníckym aktivitám v našej organizácií získavajú najmä z internetovskej
stránky našej organizácie, ako aj z rôznych mládežníckych akcií a informačných
násteniek kostolov. Úzko spolupracujeme s dobrovoľníckymi organizáciami: Jezuitskí
dobrovoľníci (JEV), občianske združenie C.A.R.D.O., Slovenské hnutie špeciálnych
olimpiád a virtuálne dobrovoľnícke centrum www.dobrovolnictvo.sk.
Väčšina dobrovoľníkov nás navštívi v priemere 2-3krát do mesiaca, nájdu sa však aj
takí, čo chodievajú častejšie. V roku 2008 v našej organizácii pracovalo 47
dobrovoľníkov, pričom odpracovali spolu 1.089 hodín. Dobrovoľníci okrem sociálnej
asistencie vypomáhali aj pri organizovaní športových a kultúrnych aktivít.
Dobrovoľníkom sa venuje koordinátor, ktorý im poskytuje úvodné zaškolenie, ako aj
odpovedá na akékoľvek ich následné otázky. Systematické a pravidelné
informovanie o prebiehajúcich akciách v našej organizácii sa stalo samozrejmosťou.
Skúsenosti našich dobrovoľníkov s prácou v Depaul Slovensko sú podľa ich
vlastných vyjadrení prevažne pozitívne. Dobrovoľníci vítajú najmä možnosť spoznať
rovnako zmýšľajúcich ľudí, prispieť k efektívnemu fungovaniu neziskovej organizácie
a pomôcť tak napĺňaniu jej vízie, poslania a hodnoty.
A preto by sme aj touto cestou chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
v minulom roku svojou obetavou prácou podporili našu organizáciu a pomohli nám
tak poskytnúť ľuďom bez domova šancu posunúť sa smerom k pozitívnejšej
budúcnosti.
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Finančné ukazovatele Depaul Slovensko n.o. za rok 2008
Rozdelenie prijatých a použitých finančných prostriedkov podľa zdrojov
v tis
v tis
zdroje
SKK
EUR
Nadácie a fondy
GlaxoSmithKline Slovakia
25
0,83
Nadácie a fondy
Komunitná nadácia Bratislava
25
0,83
Nadácie a fondy
Konto Orange
150
4,98
Nadácie a fondy
Zamestnanecký program Siemens
20
0,66
Nadácie a fondy
Fond Slovak Telekom
88
2,92
Nadácie a fondy
Women´s Club of Bratislava
100
3,32
Vlastné zdroje - DEPAUL FOUNDATION (od 16.1.2009 Depaul
International)
2399
79,63
Prijaté príspevky od klientov za poskytnuté služby
694
23,04
Dary fyzických osôb, cirkevných organizácií a ostatné príjmy
463
15,37
Prostriedky z rozpočtu regionálnej samosprávy
4360
144,73
Prostriedky z rozpočtu miestnej samosprávy - Mestské časti
145
4,81
Prostriedky z rozpočtu miestnej samosprávy - Magistrát hl. mesta
500
16,60
Prijaté prostriedky z 2% z dane
50
1,66
Celkom
9019
299,38
Do roku 2009 sme preniesli tieto prostriedky:
Prijaté prostriedky z 2% z dane
1370
45,48
Nadácie a fondy
Nadácia SPP
80
2,66
Nadácie a fondy
Komunitná nadácia Bratislava
16
0,53
Nadácie a fondy
Nadácia VUB
18
0,60
Dary fyzických osôb, cirkevných organizácií a ostatné príjmy
1020
33,86
Vlastné zdroje - DEPAUL FOUNDATION (od 16.1.2009 Depaul
International)
2399
79,63
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Rozdelenie výdavkov podľa prevádzok
prevádzka
Nocľaháreň sv.Vincenta

Celkom
Kancelária organizácie

Celkom
Útulok sv. Lujzy

výdavky
Cestovné
Iné ostatné náklady
Manká a škody
Mzdové náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Spotreba energie
Spotreba materiálu
Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne poistenie a
zdravotné poistenie
Dlhodobý majetok - dopravné
prostriedky
Cestovné
Daň z príjmov
Iné ostatné náklady
Rezervy
Mzdové náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Spotreba materiálu
Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne poistenie a
zdravotné poistenie
Cestovné
Iné ostatné náklady
Manká a škody
Mzdové náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Spotreba materiálu
Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne poistenie a
zdravotné poistenie
Dlhodobý majetok - dopravné
prostriedky

Celkom
Celkom
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suma v tis. suma
SKK
v tis.EUR
98
3,25
40
1,33
0
0,00
2070
68,71
1
0,03
1965
65,23
201
6,67
1022
33,92
109
3,62
525

17,43

13
6044
4
0
24
9
851
5
322
68
39

0,43
200,62
0,13
0,00
0,80
0,30
28,25
0,17
10,69
2,26
1,29

214
1536
2
2
0
468
1
206
524
20

7,10
50,99
0,07
0,07
0,00
15,53
0,03
6,84
17,39
0,66

109

3,62

107
1439
9 019

3,55
47,77
299,38

Rozdelenie nákladov podľa prevádzok na rok 2008

Rozdelenie príjmov

Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2008
Po úplnom poškodení auta a následnej likvidácii z evidencie majetku bola vyradená Škoda
Felícia a zakúpený osobný automobil Opel Corsa v obstarávacej cene 120 tis. Sk. Kúpa bola
čiastočne financovaná z 2 percent z dane. (50 tis. Sk)
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Nefinančnú pomoc nám poskytli:
Milosrdní. bratia sv. Jána z Boha, Rímska únia rádu sv. Uršule,
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Saleziáni Dona
Bosca, Danone s.r.o., Korea food, Orange a.s., Gapas s.r.o., Reformovaná
kresťanská cirkev, Kresťania v meste, Maltézsky rytieri, Misionárky lásky,
Internetmail

Slovakia

s.r.o.,

Potravinová

banka

Slovenska

o.z.,

Apoštolská cirkev, Kanal NPS, Batist, Írska ambasáda, Americká
ambasáda,

Rakúska

ambasáda,

Belgická

ambasáda,

Indonézska

ambasáda, Britské veľvyslanectvo, Slovenská katolícka charita, Americká
stredná škola v Bratislave, Cirkev Ježiša Krista posledných dní, Einstein
s.r.o., City hotel Bratislava, OZ Proti prúdu, Bratislavská katolícka
charita, MPSVR, Civilná ochrana – MVSR, Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Medihum s.r.o., Vojtech Mikloš a mnohí ďalší dobrosrdeční
darcovia.
Všetkým donorom a darcom ďakujeme!
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