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Slovo riaditeüa Depaul Slovensko

Kto nás podporil v roku 2007

Stretnutie s chudobnými, slabými, chorými núti
k zaujatiu postoja, þi mu máme, chceme alebo môžeme pomôcĢ. Osobitne to platí o Đućoch bez domova. Ich životné situácie sú zložité a keć ich nevieme
riešiĢ, þasto hĐadáme jednoduchšie riešenie typu:
„tak mu treba, sám si za to môže“, ak je aj závislý,
„je mi ho Đúto, ale to je už jeho osud“, ak je aj nevylieþiteĐne chorý, „ale to má riešiĢ štát, ktorý na to berie naše dane“, ak ho nájdeme ležaĢ na ulici a všetci ho obchádzajú.

PodporiĢ Depaul Slovensko, n.o. znamená podporiĢ Đudí v núdzi a
najviac sociálne vylúþených.

Pravda o þloveku však nie je taká povrchná. Nie je len tým, þo vidíme zvonka, þo o Ėom povedali druhí alebo ako to interpretuje þasto
on sám. Je výsledkom aj jeho vlastných rozhodnutí, rodinných situácií, rád od priateĐov i špekulantov, ale aj stavu spoloþnosti, jej sociálneho systému a konkrétnych Đudí v Ėom, ktorí majú moc pomôcĢ.
Každý þlovek je Božie stvorenie, má svoju hodnotu a zasluhuje úctu. Má sa o neho staraĢ rodina, má ho chrániĢ systém, má sa snažiĢ si pomôcĢ sám. Napriek tomu je veĐa tých, ktorí potrebujú pomoc
druhých.
Ćakujem všetkým v Depaul Slovensko n.o., zamestnancom, dobrovoĐníkom, priateĐom, sponzorom, ktorí aj v roku 2007 pamätali na
Đudí na ulici.

Sme veĐmi vćaþní všetkým jednotlivcom, organizáciám, spoloþnostiam, cirkevným spoloþenstvám, nadáciám aj veĐkým firmám za to, že
sa zaviazali nás podporovaĢ.
Radi by sme osobitne poćakovali za podporu nasledujúcim organizáciám a jednotlivcom:
Primátor a Magistrát Hl.mesta SR, ENEL Slovenské elektrárne, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Depaul Foundation, Nadácia SPP, Rímsko-katolícka farnosĢ Ružinov, The International
Women’s Club of Bratislava, Dôvera – zdravotná poisĢovĖa, Iuventa,
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Kancelária Prezidenta
SR, Ministerstvo vnútra SR – Úrad civilnej ochrany, Miestny úrad
Bratislava - Staré mesto, Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Tatra
Banka a.s., Kongregácia Najsvätejšieho VykupiteĐa, Rímskokatolícky farský úrad Bratislava – Miletiþova, Orange Slovensko a.s.,
Palma Tumys a.s., Spoloþenstvo KresĢania v meste, Farský úrad Reformovanej kresĢanskej cirkvi v Bratislave, VeĐvyslanectvo USA na
Slovensku a všetkým jednotlivcom, Kanal M.P.S., Apoštolská Cirkev,
Rád Maltézskych rytierov, Milosrdní bratia...

Juraj Barát, riaditeĐ

Finanêné hospodárenie v roku

éo sme urobili v roku 2007?

Údaje sú uvedené v slovenských korunách za obdobie od 1.januára
do 31.decembra 2007.
- Poskytli sme 37 166 nocĐahov Đućom bez prístrešia.

Výnosy 2007

71 %

2%

6%

21 %

Finanµné granty
ZdaniteÆné príjmy
Príspevky a dary
Úroky
Ostatné príjmy
Štátne dotácie

3 142 792
67 500
269 500
754
715
954 556

PRÍJMY CELKOM

4 435 817

- V našom útulku sme prichýlili 996 jednotlivých Đudí.
- Vydali sme 25 760 polievok Đućom v núdzi.
- Poskytli sme sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu 247 Đućom v núdzi.
- 14 Đućom prepusteným z výkonu trestu sme poskytli pomoc znova sa zaþleniĢ do spoloþnosti.
- Poskytli sme pomoc 149 chorým bezdomovcom.

Náklady 2007
y

pp

37 %
3%
17%

10%

4%
18%

Mzdové náklady – útulok
1 851 873
Zdravotnícke potreby, lieky
101 006
Stravovanie v útulku
832 395
Ostatný spotrebný materiál
212 225
Energie – útulok (voda, el., plyn) 450 188
Služby (práþovĖa, odpad, atć.) 977 473
Ostatné náklady
510 992

9%

VÝDAVKY CELKOM

4 936 152

- Otvorili sme denné centrum pre chorých bezdomovcov a prepustených z hospitalizácie, ktorí potrebujú
domáce dolieþenie.

Nizkoprahový útulok DEPAUL

Denné centrum DEPAUL

Veríme, že každý by mal maĢ miesto, ktoré nazýva domovom.

Kontakty
Správna rada:
Charles Leeming, Timothy Haigh, Christopher Dick
a
Dozorná rada:
Augustín Slaninka – predseda dozornej rady,
Iveta Poláková, Anna Kováþová, Magdaléna Boledoviþová,
Katarína Klimanová

NocĐaháreĖ útulku DEPAUL poskytuje okrem nocĐahu aj stravu
– veþeru a raĖajky, možnosĢ osobnej hygieny, ošatenie.

Denné centrum útulku Depaul Bratislava s kapacitou 26 lôžok
posyktuje možnosĢ celodenného pobytu pre bezdomovcov trpiacich ochoreniami a fyzicky zanedbaných. 90% bezdomovcov
trpí závažnými ochoreniami. Lekársku pomoc vyhĐadávajú þasto
až veĐmi neskoro. Tiež bezdomovci prepustení z hospitalizácie,
ktorí potrebujú dolieþenie sa nemajú kam uchýliĢ. Denné centrum Depaul týmto Đućom sprostredkuje lekársku pomoc a poskytuje ošetrovateĐskú starostlivosĢ prostredníctvom Agentúry
domácej ošetrovateĐskej starostlivosti rehoĐných sestier KresĢanskej lásky (vincentky) z Ružinova.

Ako sme pomáhali ?

Ako sme pomáhali ?

Adresa:
Depaul Slovensko, nezisková organizácia,
Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Tel/Fax: + 421 2 5443 2128
IýO: 37 924 443
DIý: 2022203073
www.depaulslovensko.org

V našom nízkoprahovom útulku s kapacitou 200 lôžok poskytujeme nocĐah Đućom bez prístrešia poþas celého roka. Našou
cieĐovou skupinou sa stali bezdomovci, ktorí sú najviac zanedbaní, závislí, þasto v kritickom stave, trpiaci zdravotnými aj
psychickými problémami.

- Útulok Depaul Bratislava poskytoval prístrešie a pomoc 24 hodín 365 dní v roku 2007
- 16 zamestnancov odpracovalo spolu 17 520 hodín pre Đudí bez
prístrešia v nízkoprahovom útulku Depaul

ýo plánujeme ćalej?
- PokraþovaĢ v pomoci Đućom na ulici v menších projektoch vo
viacerých mestských þastiach Bratislavy. Pre efektívnejšiu pomoc venovaĢ viac pozornosti prepusteným z výkonu trestu.
- ZvýšiĢ kvalitu poskytovaného sociálneho poradenstva, prevencie a ošetrovateĐskej starostlivosti.

- Poskytli sme sociálne poradenstvo a asistenciu 247 Đućom v
núdzi. Denné centrum pomohlo 249 dlhodobo i krátkodobo chorým bezdomovcom, prepusteným z hospitalizácie a fyzicky zanedbaným
- Riešili sme sociálnu situáciu chorých a postihnutých Đudí bez
prístrešia.

ýo plánujeme ćalej?
- ZameraĢ sa viac na pomoc psychicky chorým bezdomovcom a
zlepšiĢ tak starostlivosĢ o nich.
- RealizovaĢ pravidelné zdravotné prehliadky na zistenie infekþných ochorení s cieĐom prevencie a ochrany verejnosti.

RiaditeĐ Depaul Slovensko n.o.: Juraj Barát
Projektový manažér:
Radovan Gumulák

Zariadenie:
Nízkoprahový útulok DEPAUL BRATISLAVA
Ivánska cesta 32, 820 01 Bratislava
Tel: + 421 911 447577

Každý by mal maĈ miesto, ktoré nazýva domovom.
Štatistika klientov útulku DEPAUL
Poþet poskytnutých nocĐahov za obdobie január 2006 - december 2007
Dec/
Febr Marec Apríl
Jan

Máj

Jún

Júl

Aug

Sept

Okt

2480 2631 3441 2887 2678 2364 2428 2560 2989 3220 4109 5264 37166

Priemerný poþet klientov za obdobie január 2006 – december 2007
Jan
59

Febr Marec Apríl
94

111

Máj

Jún

Júl

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

86

79

78

82

98

104

137

170

96

Poþet nových klientov za jednotlivé mesiace v období január 2006 - dec. 2007
Jan

Febr Marec Apríl

Máj

Jún

Júl

Aug

Sept

Okt

Nov

293

109

48

50

42

54

70

57

83

77

36

PodĐa veku

Dec Spolu
95

Aj vy nás môžete podporiČ

Veríme, že život je plný príležitostí.

Dec Spolu

Nov

Dobrovoüníctvo

991

Povzbudzujeme mladých Đudí v ich snahe pomáhaĢ, získavaĢ
skúsenosti, zvyšovaĢ svoju sebadôveru i sebavedomie a uþiĢ sa
nové zruþnosti formou dobrovoĐníctva.
Sú u nás vítaní dobrovoĐníci zo širokej verejnosti, nezáležiac þi
niekto venuje pár hodín, alebo niekoĐko dní svojho þasu. DobrovoĐníci sú veĐmi cennou pomocou pre bezdomovcov a znevýhodnených Đudí na ich ceste k nezávislosti a lepšej budúcnosti.
DobrovoĐníctvo v našej organizácii dáva možnosĢ zažiĢ novú
skúsenosĢ pomoci a služby Đućom v núdzi.

Je našou úlohou premeniĢ
Vaše sponzorské dary
na aktívnu pomoc Đudom v núdzi.

ýíslo bankového úþtu:
2621521983/1100

PodĐa pohlavia

Ako pomáhame?
Vek

Poþet klientov

muži

ženy

Spolu

18 - 25

97

813

198

991

26 - 40

349

41 - 55

410

56+

135

- 67 dobrovoĐníkov darovalo útulku Depaul spolu 504 odpracovaných hodín svojho þasu pre Đudí v núdzi.
- DobrovoĐníkov riadi koordinátor, ktorý oslovuje záujemcov o
dobrovoĐnícku prácu a stará sa o ich školenia.
- DobrovoĐníci pomáhajú pri praktických þinnostiach v útulku,
organizovaní pracovných aj voĐnoþasových aktivít.

Tatra banka a.s.,
Hodžovo nám. 3,
850 05 Bratislava 55
Slovensko

