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ÚVODNÍK

Ako koronavírus, tak ani bezdomovectvo by sa nemalo stigmatizova?. Ak ?lovek stratí 
prácu, rozpad vz?ahov a strata domova mô?u ?ahko nasledova?. Závislos? na alkohole 
a drogách mô?u tie? nasledova?, ale mô?u by? aj hlavným dôvodom straty domova.

Bezdomovectvo je globálny fenomén a mô?e postihnú? ka?dého. Zasahuje 
chudobných aj tých, ?o sú na tom lep?ie. Depaul a jeho sesterské organizácie pôsobia 
celosvetovo: staráme sa o tých, ?o prespávajú pod holým nebom rovnako v Londýne, 
ako aj v Charkove, Chicagu, Dubline, Parí?i ?i Rijeke. O na?ich kolektívnych 
skúsenostiach v mene ?udí bez domova po celom svete informujeme Organizáciu 
spojených národov prostredníctvom na?ich zástupcov v New Yorku.

V Depaul ?udí nesúdime. Zanechávame svoje predsudky v pozadí. Vieme, ?e 
bezdomovectva sa tak jednoducho nezbavíme. Na?e hodnoty nás in?pirujú k 
poskytovaniu starostlivosti a praktickej pomoci v?etkým tým, ktorí ju vyh?adávajú. 
Rie?ime ich potreby bez posudzovania okolností ich ?a?kej sociálnej situácie.

V Bratislave sa staráme o klientov, ktorí sú vá?ne chorí a potrebujú intenzívnu, stálu 
podporu, hlavne o tých bez zdravotného poistenia. Ka?dú noc v roku na?a Noc?aháre? 
Svätého Vincenta poskytuje ubytovanie, teplé jedlo a ?ancu umy? sa pre takmer 200 
?udí. Na?i fantastickí zamestnanci sú ve?mi obetaví, ale poskytujeme iba základné 
slu?by. ?tátne pravidlá nás pritom zaväzujú prijíma? opatrenia, ktoré zvy?ujú náklady 
na starostlivos? o ka?dého ná?ho klienta.

Sme hrdí, ?e sa nám darí v úsilí pomôc? klientom vráti? sa do práce. Ulice nieko?kých 
mestských ?astí Bratislavy sú v?aka nim ?istej?ie.

Bezdomovectvo v na?om meste sa v?ak podarí vyrie?i? a? vtedy, ke? budeme ma? 
dostatok prostriedkov na to, aby sme pomohli na?ím klientom postara? sa o seba vo 
svojich domovoch a nie v preplnenej noc?ahárni. Mnohé mestá vo svete tomu 
rozumejú a ponúkajú niektorým na?im klientom bez domova sociálne bývanie. Radi 
by sme ukázali, ako to isté mo?no dosiahnu? v Bratislave.

Smutným dôsledkom krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu je to, ?e zvrátila 
proces globálneho poklesu chudoby. Vyhá?a viac ?udí z domovov na ulice a privádza 
stále viac klientov do Noc?ahárne Svätého Vincenta, kde nie je mo?né zabezpe?i? 
po?adovaný odstup medzi ?u?mi. To kladie vä??iu zodpovednos? na na?ich 
zamestnancov a spôsobuje obrovský tlak na na?u organizáciu. Napriek týmto 
komplikáciám v ?a?kých ?asoch je pre nás zdravie a bezpe?nos? zamestnancov aj 
klientov hlavnou prioritou.

Pre?ítajte si prosím túto výro?nú správu, aby ste sa dozvedeli viac o na?ej práci a 
posúdili mo?nosti a spôsob va?ej podpory. Preto?e najmä po?as tejto pandemickej 
krízy si v?etci viacej uvedomujeme, ?e ulica nie je domov.

Michael ROBERTS
?len Správnej rady (britský ve?vyslanec na  Slovensku v rokoch 2007-2010)

prelo?ené z anglického originálu
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Hodnot y, k t orým i sa r iadim e v na?ej práci sú post avené
na zák ladoch, k t oré polo?il sv. Vincent  de Paul.

Vízia
Na?ou víziou je spolo?nos?, kde má ka?dý miesto, ktoré mô?e nazýva? svojím 
domovom.

Na?a m isia
Na?ím cie?om je odstráni? bezdomovectvo a zlep?i? ?ivoty ?udí, ktorí sú 
bezdomovectvom zasiahnutí.

Na?e hodnot y

- Ctíme potenciál ukrytý v ?u?och ? veríme v silu komunity, vytvárame 
priestor pre dobrovo?níkov a sna?íme sa ?o najviac rozvíja? potenciál ukrytý 
v na?ich klientoch

- Cítime zodpovednos? za ?ir?iu spolo?nos? ? sna?íme sa o spravodlivos? pre 
v?etkých cez ?trukturálne zmeny systému a podporu jednotlivcov na 
miestnej úrovni, ale i celosvetovo.

- Na?e slová premie?ame na skutky ? to, ?o robíme má vä??iu váhu ako to, ?o 
hovoríme. Re?pektujeme práva a zodpovednosti, ktoré má organizácia, 
zamestnanci, dobrovo?níci rovnako ako aj darcovia a u?ívatelia na?ich slu?ieb.

RIADIACE ORGÁNY ORGANIZÁCIE

?lenovia Správnej rady:

Páter Jaroslav Ja??o CM (predseda) ? provinciál Misijnej spolo?nosti sv. Vincenta de Paul
Erika Cáková ? sr. Judita, Spolo?nos? Dcér kres?anskej lásky sv. Vincenta de Paul
Ing. Pavla Drábeková ? Global Sales Operation mana?érka v British Airways
Ing. Em ília Pagá?ová ? bývalá vedúca finan?ného oddelenia Henkel Slovensko
Michael John Wyn Roberts ? bývalý ve?vyslanec Ve?kej Británie na Slovensku (roky 2007-2010)
Jozef Semjan ? advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Majeríkova & Partners
Viliam Ka?eriak ? mana?ér pre riadenie rizík, World Wide Fund for Nature

?lenovia Dozornej rady:

Ing. Anna Ková?ová (predseda DR) ? predsední?ka AIC na Slovensku
Monika Farka?ová ? sr. Damiána, Spolo?nos? Dcér kres?anskej lásky sv. Vincenta de Paul
Petra Bajlová ? Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

?tatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Káko? ? riadite?

VINCENTSKÉ HODNOTY
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POSKYTOVANÉ SLU?BY

Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje v?eobecne prospe?né slu?by v oblasti 
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona ?. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych slu?bách a o zmene a doplnení zákona ?. 455/1991 Zb. o ?ivnostenskom 
podnikaní (?ivnostenský zákon) v znení neskor?ích predpisov, zamerané najmä na 
prekonanie, resp. zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie ?udí bez domova, na podporu 
ich za?lenenia do spolo?nosti a na zabezpe?enie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 
ich základných ?ivotných potrieb. Depaul Slovensko poskytuje tieto sociálne slu?by:

?pecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odborná ?innos? v zmysle § 19 ods. 3 
- zistenie prí?in vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo 
komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Terénna sociálna slu?ba k r ízovej int ervencie v zmysle § 24a - sa poskytuje fyzickej osobe 
v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je ?innos? zameraná na vyh?adávanie 
takýchto fyzických osôb, odbornej ?innosti, obslu?nej ?innosti a ?al?ích ?inností 
zameraných najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho 
poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplat?ovaní práv a právom chránených 
záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Nízkoprahové denné cent rum  a st redisko osobnej hygieny v zmysle § 24b a § 60 - 
poskytovanie sociálneho poradenstva, mo?nosti vykona? si základnú hygienu, výdaj 
potravín a základného o?etrenia.

Noc?aháre? v zmysle § 25 ? poskytovanie prístre?ia na ú?el prenocovania a ostatných 
?inností v zmysle zákona o sociálnych slu?bách, vrátane základného sociálneho 
poradenstva.

Út ulok  v zmysle § 26 ? poskytovanie ubytovania na ur?itý ?as a ostatných ?inností v zmysle 
zákona o sociálnych slu?bách, vrátane základného sociálneho poradenstva.

Zar iadenie opat rovat e?skej slu?by (ZOS) v zmysle § 36 ? poskytovanie sociálnej slu?by na 
ur?itý ?as plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc.

Prepravná slu?ba v zmysle § 42 ? preprava na to odkázaných osôb za podmienok 
stanovených zákonom o sociálnych slu?bách.
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PRE?O SA ?UDIA BEZ DOMOVA BOJA DA? O?ETRI??

Tam je bohu?ia? tých problémov viac. U? len to, ?e vy?etrenie na pohotovosti stojí 10 eur (?o pre nich 
znamená 10 nocí v na?ej noc?ahárni). ? alej sa boja odmietnutia, ?i dokonca vyhodenia, kvôli chýbajúcim 
dokladom, dlhom na zdravotnom poistení alebo kvôli ich nedostato?nej hygiene. Sta?í im jedna zlá 
skúsenos? a potom sa u? naozaj boja vráti?. A tak im rany hnisajú, zdravotný stav sa rapídne zhor?uje a 
stáva sa z toho ?a?ký bludný kruh. A pritom tú pomoc ve?mi potrebujú. Aj keby sme ná? útulok roz?írili o 
100 lô?ok, stále by to nebolo dos?. Vä??ina ?udí na ulici má nejaké zdravotné problémy a tým, ?e nemajú 
dostato?ný prístup ku pravidelnej pomoci, sa ich stav zhor?uje.

         Z rozhovoru so sestrou Bernadetou



ZARIADENIA POSKYTUJÚCE  SOCIÁLNE SLU?BY
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V roku 2019 sme prevádzkovali nasledovné zariadenia ur?ené na pomoc ?u?om bez domova:

Noc?aháre? s kapacitou 200 postelí je najvä??ie zariadenie svojho druhu v strednej Európe. 
Poskytuje ?u?om bez domova noc?ah, stravu, hygienu a sociálne poradenstvo. Je prístupná ka?dému 
ob?anovi nad 18 rokov. Jedinou podmienkou vstupu je zákaz priná?ania zbraní, alkoholu a iných 
omamných látok do priestorov noc?ahárne a zákaz po?ívania alkoholu a iných omamných látok v 
priestoroch noc?ahárne. Noc?aháre? je rozdelená na dve ?asti: ?tandardné ubytovanie v izbách po 
14 postelí a nízkoprahovú ?as? pre ?udí pod vplyvom alkoholu a drog. Noc?aháre? je od svojho 
otvorenia v roku 2006 v nepretr?itej prevádzke. Brány noc?ahárne sa otvárajú ka?dý ve?er o 19:00 
hod. Po príchode dostane ka?dý klient pridelenú poste?, teplú ve?eru, mô?e sa osprchova?, opra? si 
?aty, alebo vyu?i? sociálny ?atník. Z noc?ahárne odchádza ráno po ra?ajkách. Po?as pracovných dní 
mô?e vyu?i? pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí klientom pomáhajú rie?i? ich situáciu (vybavenie 
dokladov, h?adanie práce, ubytovania, vybavenie sociálnych dávok, lekárskeho o?etrenia a pod.).

Útulok je ur?ený pre ?udí v núdzi, ktorí aktívne 
h?adajú rie?enie svojej situácie a spolupracujú 
so sociálnymi pracovníkmi. Slú?i na 
prekonanie akútnych ?ivotných situácií alebo 
po?as prechodného obdobia, napríklad ke? 
klient ?aká na dôchodok, alebo v prípadoch, 
kedy klient pracuje ale e?te nebýva v 
ubytovni. Útulok sa nachádza v budove ved?a 
noc?ahárne. Klienti mô?u strávi? v útulku celý 
de?, dostávajú celodennú stravu, nevyhnutné 
o?atenie a obuv, mo?nos? osobnej hygieny a 
sociálne poradenstvo.

Terénnu slu?bu krízovej intervencie (streetwork) 
realizujeme v spolupráci s miestnymi 
samosprávami mestských ?astí Bratislava. V 
roku 2019 sme túto slu?bu zabezpe?ovali pre 
Karlovu Ves, Dúbravku, Lama? a Ru?inov. V 
rámci slu?by aktívne vyh?adávame ?udí bez 
domova, pravidelne nav?tevujeme miesta, kde 
sa zdr?iavajú a poskytujeme im profesionálnu 
pomoc pod?a aktuálnej potreby, ?atstvo, stravu 
a sociálne poradenstvo.

NOC?AHÁRE? SV. VINCENTA DE PAUL

ÚTULOK SV. VINCENTA DE PAUL

TERÉNNA PRÁCA BL. ROZÁLIE RENDU
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Útulok je unikátne zariadenie na Slovensku 
ur?ené pre ?udí bez domova so zlým 
zdravotným stavom, v rekonvalescencii, 
alebo s vá?nymi telesnými obmedzeniami. 
Klienti prichádzajú do útulku priamo z ulice 
alebo po prepustení z nemocnice. Útulok 
poskytuje celodennú starostlivos?, zdravotné 
o?etrenie, ubytovanie, stravu, nevyhnutné 
o?atenie, sprevádzanie k lekárom, sociálne 
poradenstvo a v prípade nutnosti asistenciu 
pri osobných úkonoch. Popri o?etrovaní 
vybavujeme chýbajúce doklady, sociálne 
dávky, invalidné dôchodky a h?adáme 
zariadenia, kde klienti mô?u zosta? natrvalo 
(DSS, zariadenie pre seniorov, ap.). V roku 
2019 sa podarilo umiestni? v ?al?ích 
zariadeniach sociálnych slu?ieb 33% klientov.

O?etrov?a sv. Al?bety je nízkoprahové denné 
centrum a stredisko osobnej hygieny ur?ené 
?u?om, ktorí ?ijú na ulici a z rôznych 
dôvodov nevyu?ívajú ?iadne iné dostupné 
sociálne zariadenia pre ?udí bez domova v 
Bratislave. O?etrov?a poskytuje základné 
o?etrenie a preväzovanie rán. Klienti sa v 
centre mô?u osprchova?, získa? jedlo, ?isté 
?atstvo a k dispozícii im je sociálny 
pracovník. O?etrov?u sv. Al?bety 
prevádzkujeme v spolupráci s V? sv. Al?bety 
v ich priestoroch, ne?aleko Prezidentského 
paláca.

Zariadenie ZOS s kapacitou 6 postelí slú?i pre 
?udí bez domova, ktorých zdravotný stav 
vy?aduje celodennú starostlivos? a ktorí majú 
vybavenú odkázanos? na zabezpe?enie 
nevyhnutných ?ivotných úkonov. Zariadenie 
opatrovate?skej slu?by sa nachádza v 
spolo?nej budove s Útulkom sv. Lujzy de 
Marillac na Hattalovej ulici. Poskytuje 
ubytovanie, stravu, 24 hodinovú opatrovate?- 
skú a o?etrovate?skú slu?bu, v prípade 
nutnosti osobnú asistenciu, sprevádzanie k 
lekárom a sociálne poradenstvo. Zo 
zariadenia odchádza vä??ina klientov do 
?al?ích pobytových sociálnych slu?ieb.

O?ETROV?A SV. AL?BETY ZAR. OPATROVATE?SKEJ SLU?BY

ÚTULOK SV. LUJZY DE MARILLAC



DEPAUL PROGRAMY
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Program y sú zam erané na in t egráciu  ?udí bez dom ova,
ich osobný rozvoj a post upné za?lenenie do spolo?nost i.

Integra?ný program je zameraný na integráciu ?udí dlhodobo ?ijúcich na ulici. Program vyu?íva 
pracovné aktivity, kombináciu atraktívnych benefitov a individuálne plány osobného rozvoja. V 
rámci programu prechádzajú ú?astníci jednotlivými fázami, ktoré sú prispôsobené ich 
schopnostiam, mo?nostiam a záujmu. V rámci programu úzko spolupracujeme s mestskými 
?as?ami (Karlova Ves, Ru?inov, Magistrát hl. mesta Bratislava) pre ktoré ú?astníci upratujú 
verejné priestory a robia ?al?ie verejno-prospe?né práce. Program je prístupný v?etkým, 
vrátane u?ívate?ov nízkoprahovej noc?ahárne. Do projektu sa v roku 2019 zapojilo 149 klientov, 
ktorí spolu odpracovali 6 066 hodín a v?aka tomuto programu 12 z nich opustili ulicu.

?udia bez domova sami oby?ajne najlep?ie vedia ?o ich trápi a ?o im pomô?e. Preto sa ich 
sna?íme motivova?, aby sa aktívne zapájali do rie?enia problému bezdomovectva, povzbudi? 
ich a vyzbroji?, aby dokázali obhajova? svoje vlastné práva a rie?i? problémy svojej komunity. 
Navy?e oni najlep?ie doká?u prinies? autentické svedectvá a informácie pri kontakte s 
úradmi, médiami a ?al?ími in?titúciami. V roku 2019 sme spolu s klientmi rie?ili problém 
chýbajúceho osvetlenia prístupovej cesty k noc?ahárni, dostupnos? odkladacích skriniek pre 
?udí bez domova v meste a dostupnos? zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa ?udia bez 
domova s na?ou podporou zapojili do pripomienkovania komunitných plánov sociálnych 
slu?ieb v Karlovej Vsi, Dúbravke a Ru?inove.

INTEGRA?NÝ PROGRAM

KOMUNITNÁ PRÁCA A ROZVOJ MIESTNYCH LÍDROV
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Poskytuje komunitné bývanie pre ?udí bez domova v závere?nej fáze procesu integrácie. Klienti 
bývajú vo vyhradených izbách s neobmedzeným prístupom, s vlastnou poste?ou, skrinkami na 
osobné veci, nábytkom a s vlastnými k?ú?mi. Ubytúlok zabezpe?uje prechodné bývanie pre ?udí, 
ktorí sú zamestnaní (v rámci Integra?ného programu, alebo majú trvalý pracovný pomer) a ktorí 
pravidelne spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi na vyrie?ení svojej situácie (zaobstaranie 
chýbajúcich dokladov, rie?enie exekúcií a osobných bankrotov, ap.). Pre ubytúlok sú v budove 
Noc?ahárne sv. Vincenta de Paul vyhradené 2 izby v ktorých bývajú 3 mu?i a 5 ?ien.

V roku 2019 sme rozbehli program dobrovo?níctva nazvaný Gu?á?ovanie, ktorý umo??uje 
men?ím skupinám z miestnych komunít, ?kôl alebo korporátneho sektora zapoji? sa do 
pomoci ?u?om bez domova. Program je zalo?ený na spolo?nej príprave stravy dobrovo?níkmi 
pre klientov noc?ahárne. Rôzne skupiny 4-8 dobrovo?níkov prichádzajú 1-2 krát tý?denne do 
noc?ahárne pripravi? stravu (napr. gu?á?, kapustnicu, ap.) a vyda? ju ve?er klientom. Sú?as?ou 
programu je aj poskytovanie informácií o práci s ?u?mi bez domova a diskusia. Celkovo sa do 
tohto programu v roku 2019 zapojilo 48 skupín s 336 dobrovo?níkmi.

UBYTÚLOK

GU?Á?OVANIE

 

Maro? Sloboda pracuje v malej rodinnej optike v Dunajskej Strede. U? 10 rokov 
tý?de? ?o tý?de? vyrába zdarma okuliare pre ?udí, ktorí pri?li o strechu nad hlavou
a skon?ili na ulici alebo v Útulku sv. Lujzy de Marillac.

?Bola to náhoda. Moja Ani?ka hovorí, ?e mám slabos? pre ?udí na ulici. Koho stretnem,
s tým sa dávam do re?i. Pýtam sa ich, ako ide ?ivot, ?i im nie je zima a podobne. Vtedy 
sme ?ili na bratislavských Kramároch. A tam pri Jednote predával ?asopis Nota Bene 
Du?an. Sedával pri ?om jeho vl?iak. Du?an bol ve?mi slu?ný, nefaj?il, nepil alkohol, nikdy 
ni? nepýtal, v?dy len ponúkol ?asopis. Vídavali sme sa ka?dý de?. Bavili sme sa o takých 
oby?ajných veciach, ?i nechce jedlo, ?i nepotrebuje kabát... Raz som mu zhá?al plynovú 
bombu, inokedy uvaril polievku. Nikdy mi nenapadlo, ?e by mohol potrebova? aj nie?o 
iné. Raz mi v?ak hovorí, ?e po?uj, Maro?, dostal som lieky na srdce a ja na to nevidím. 
Nevedel by si mi zohna? okuliare? Bum, vtedy ma osvietilo. Jasné, ?e by som ti vedel 
okuliare zohna?. Ja ti ich vyrobím, ve? to je moja profesia. On bol teda prvý, kto mi 
nepriamo vnukol ten geniálny nápad. Potom sa u? vo mne my?lienka zakorenila.?

PRÍBEH DOBROVO?NÍKA MARO?A



?TATISTIKY ZA ROK 2019

V nasledujúcej kapitole uvádzame ?tatistiky za rok 2019. Pri v?etkých údajoch je v?ak 
dôle?ité uvedomi? si, ?e aj ke? sú údaje za jednotlivé zariadenia a projekty presné, ?ísla za 
celú organizáciu nemô?u by? jednoduchým aritmetickým sú?tom jednotlivých údajov z 
projektov, preto?e jeden ?lovek mô?e po?as roka vyu?íva? viaceré na?e slu?by. Navy?e pri 
nízkoprahových slu?bách nevy?adujeme od klientov ?iadne osobné údaje, tak?e 
nedoká?eme jednozna?ne rozlí?i? jednotlivých u?ívate?ov, ak prechádzajú z jedného 
projektu na druhý. Odhadujem e, ?e v roku 2019 sm e pom ohli asi 1 600 jednot l ivcom .

Depaul Slovensko v roku 2019
Po?et  k l ient ov

Noví Ost at ní 2019

Noc?aháre? sv. Vincent a de Paul 445 771 1 216

Út ulok  sv. Vincent a de Paul 28 15 43

Út ulok  sv. Lujzy de Mar il lac a ZOS 47 29 76

O?et rov?a sv. Al?bet y 114 234 348

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 108 53 161

SPOLU 742 1 102 1 844

Depaul Slovensko
v roku 2019

Kapacit a 
post elí

Poskyt nut é 
jedlo

Poskyt nut é 
noc?ahy

Zdravot né 
o?et renie

Náv?t evy 
alebo 

int ervencie

Noc?aháre? sv. Vincent a de Paul 200 97 083 60 159 989

Út ulok  sv. Vincent a de Paul 25 18 459 6 138

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS 30 28 935 9 725 1 336

O?et rov?a sv. Al?bet y 2 006 696 3 071

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 992 128 2 255

SPOLU 255 147 475 76 022 3 149 5 326

Depaul Slovensko
v roku 2019

Po?et  k l ient ov 
pod?a pohlavia

Po?et  k l ient ov pod?a veku
SPOLU

m u?i ?eny Neur?ené 18-25 26-39 40-64 65+

Noc?aháre? sv. Vincent a de Paul 993 223 30 119 339 647 81 1 216

Út ulok  sv. Vincent a de Paul 33 10 0 4 29 10 43

Út ulok  sv. Lujzy de Mar il lac a ZOS 59 17 0 4 40 32 76

O?et rov?a sv. Al?bet y 302 46 17 17 98 199 17 348

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 115 46 161

SPOLU 1 506 342 47 136 445 915 140 1 848
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Depaul Slovensko
v roku 2019

Noc?aháre?
sv. Vincent a

de Paul*

Út ulok
sv. Vincent a

de Paul

Út ulok
sv. Lujzy

de Mar il lac
a ZOS

O?et rov?a
sv. Al?bet y

Terénna 
práca bl. 
Rozálie 
Rendu

SPOLU

Po?et  poskyt nut ých int ervencií 
sociálneho poradenst va

983 387 1 841 63 605 3 879

Klient i, k t orým  boli vybavené 
sociálne dávky a dôchodky

3 5 33 2 13 56

Klient i, k t or í pre?li do st abilného 
bývania*

12 13 24 4 8 61

Po?et  vybavených chýbajúcich 
dokum ent ov

15 9 62 1 28 115

Poskyt nut á hygiena (sprcha ?at ník ) 10 950 3 102 4 680 2 487 78 21 297
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*  Vzh?adom na nízkoprahový charakter na?ich slu?ieb, nemáme informáciu
?o sa deje s klientmi, ak prestanú vyu?íva? na?e slu?by.

Ná? bývalý riadite? Juraj vy?tudoval v 
Bratislave na Slovenskej vysokej ?kole 
technickej odbor kybernetiky. E?te 
po?as ?koly fungoval v podzemnej 
cirkvi ?Bola to literatúra, ktorá sa 
nosila z vonka. Samizdaty ?o sa 
vydávali. Ve?a sme nosili cez Po?sko ?i 
z Ríma. Iné aj z protestantských 
zdrojov a ve?a vecí sme my prepisovali 
a klepali na stroji. Sna?ili sme sa by? 
opatrní, menili sme stále miesta 
stretávania a dostali sme základy 
opatrnosti ako pre?i? v re?ime.? 

Po ?kole sa zamestnal v Ústave spracovania a aplikácie plastických látok. Po revolúcii 
sa dostal do charity. ?Môj prvý projekt v Charite bolo prijatie detí z ?ernobylu - na 
mesiac sme prijali 100 detí a zorganizovali im ?peciálny prázdninový projekt. Postupne 
sme rozvíjali aj ?al?ie projekty - prvý detský domov, farské charity, dobrovo?níctvo, 
hospic, pomoc zo zahrani?ia at?.?

Po?as práce sa stretával s mnohými ?u?mi v núdzi a to ho priviedlo k ?u?om bez 
domova. ?V socializme neboli vidite?né tie problémy a vtedy sme vypracovali takú podrobnú 
reportá? o tom, ktorá skupina je tá okrajová. Drogovo závislí, prostitúcia a obchod s ?u?mi - 
toto sme identifikovali a zistili teda, ?e sa to v?etko prelína v skupine ?udí bez domova.?

Za?al pracova? na pláne pomoci ?u?om bez domova. Do pár mesiacov sa mu spolu s 
?al?ími podarilo presadi? zmenu v zákone a otvori? prvú nízkoprahovú noc?aháre? 
na Slovensku. ?Na za?iatku bolo ?a?ké presved?i? spolo?nos?. ?u?om bez domova 
nechcel nikto pomáha? lebo v?etci boli toho názoru, ?e im pomáha? netreba. Teraz v?ak 
mnohí z nich ?ijú nové ?ivoty.?

PRÍBEH PÁNA BARÁTA (JURA JA)



PODPORA VEREJNOSTI

Podpora verejnosti je neoddelite?nou sú?as?ou na?ej ka?dodennej práce s ?u?mi bez 
domova. Sú to stovky dobrovo?níckych hodín strávených s klientmi, alebo pri zabezpe?ovaní 
ka?dodenných ?inností, ale aj energia zúro?ená pri materiálnych zbierkach alebo 
darovaných financiách.

Dobrovo?níci

Ve?ká skupina dobrovo?níkov nám pomáha zvláda? ka?dodenné nápory práce ?i 
mimoriadne akcie. Dávajú svoj ?as a pozornos? klientom, sprevádzajú ich k lekárom alebo 
im pomáhajú zmysluplne naplni? vo?ný ?as. Sme v?a?ní skupinám dobrovo?níkov, ktorí 
pripravili a rozdali gulá? klientom v noc?ahárni, alebo nám v rámci teambuildingu upravili 
priestory noc?ahárne (Mercedes Benz). V?eobecní lekári, stomatológovia, oftalmológovia a 
?al?í ?pecialisti nám pravidelne pomáhajú rie?i? situácie klientov, pre ktorých sú zdravotné 
slu?by nedostupné kvôli ich dlhom na zdravotnom poistení.

Fest ival Doma dobre

Na tohtoro?nom 7. ro?níku festivalu Doma dobre vystúpila rovnako ako aj minulý rok ?ialená 
hudobná skupina z Holandska, Bazzookas. V noc?ahárni zahrali i Lomnické ?háve a bratislavská 
skupina Saténové Ruky. O diskusnú ?as? programu sa postaral Michal Oláh z ?asopisu .tý?de?, 
ktorý si do diskusie o problematike ?udí bez domova pozval viacerých hostí, medzi ktorými boli aj 
profesor Vladimír Kr?méry, Zuzana Kusá a Nina Be?ová. Ani tento rok nechýbal detský kútik so 
skvelým hudobno-eduka?ným programom plným hudby a príbehov pre tých najmen?ích.
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FESTIVAL DOMA DOBRE

DOBROVO?NÍCI



Zimná kampa?

V septembri sme v Parku Svoradova pripravili verejnú akciu Prespáva?ka zameranú na 
podporu ?udí bez domova po?as zimy. Taktie? sme spoluorganizovali medzinárodnú akciu 
Sleepout  v Bratislave a s príchodom prvých mrazov sme rozbehli kampa? Rozhýb sochy, ktorá 
upozornila verejnos? na mimoriadne zlo?itú situáciu ?udí na ulici po?as zimy. Sú?as?ou bola 
výzva na pomoc ?u?om bez domova, aby vedeli ?ah?ie pre?i? inak ve?mi ?a?ké zimné obdobie. V 
roku 2019 podporovalo ?udí bez domova viac ne? 600 darcov prostredníctvom adopcie postele 
(Paulína, Viktória, Lujza), pri?om ka?dá poste? reprezentuje jeden typ z na?ich slu?ieb.

? al?ie ak t ivit y v roku 2019

V období pred prezidentskými vo?bami sme 
sa v noc?ahárni rozprávali s ?u?mi bez 
domova o tom, ako má vyzera? dobrý 
prezident. Diskusia nás zaviedla aj do histórie 
a ?udia bez domova sa rozprávali o plusoch a 
mínusoch na?ich predo?lých prezidentov.

Pred vo?bami do Európskeho parlamentu nás 
zas nav?tívila bývalá európska poslanky?a, 
Jana ?it?anská, ktorá s ?u?mi bez domova 
diskutovala o Európskej únii a jej postavení v 
dne?nom svete. V júli sme pre zamestnancov 
a klientov Depaulu zorganizovali ?kolenie o 
komunitnom organizovaní, ktoré viedla 
riadite?ka organizácie Picture the Homeless, 
Monique George (USA).
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?AL?IE AKTIVITY V ROKU 2019

ZIMNÁ KAMPA?



FINAN?NÉ SPRÁVY

14

VÝNOSY 2019
Tr?by z predaja slu?ieb 15% 176 515,81 ?

Iné ostatné výnosy <1% 1 960 ?

Prijaté príspevky od organiza?ných zlo?iek 5% 52 408 ?

Prijaté príspevky od iných organizácií 11% 127 277,65 ?

Prijaté príspevky od fyzických osôb 8% 90 274,18 ?

Príspevky z podielu zaplatenej dane 4% 51 962,92 ?

Prijaté príspevky z verejných zbierok <1% 1 868,76 ?

Dotácie 57% 660 447,27 ?

SPOLU 100% 1 162 714,59 ?

VÝNOSY
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NÁKLADY 2019
Spotreba materiálu 6% 74 841,53 ?
Spotreba energie 2% 28 303,62 ?
Opravy a udr?iavanie <1% 3 992,06 ?
Cestovné <1% 2 189,56 ?
Náklady na reprezentáciu <1% 2 250,59 ?
Ostatné slu?by (stravovanie, likvidácia odpadu, pranie) 21% 247 517,83 ?
Mzdové náklady 43% 496 807,40 ?
Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie 14% 167 255,71 ?
Zákonné sociálne náklady 2% 27 967,34 ?
Ostatné sociálne náklady <1% 1 310,75 ?
Ostatné dane a poplatky 0% 387,19 ?
Ostatné pokuty a penále 0% 235 ?
Odpísanie poh?adávky <1% 1 382,18 ?
Úroky 0% 0,17 ?
Iné ostatné náklady <1% 3 924,73 ?
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2% 26 490,80 ?
Poskytnuté príspevky organiza?ným zlo?kám 3% 35 451,37 ?
Poskytnuté príspevky iným ú?tovným jednotkám 0% 52 ?
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (klientom) 4% 42 354,76 ?
SPOLU 100% 1 162 714,59 ?

NÁKLADY



   AKTÍVA

   Stavby 849 623,07 ?

   Samostatné hnute?né veci a súbory hnute?ných vecí 24 595,38 ?

   Dopravné prostriedky 71 554,57 ?

   Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 014 ?

   Pokladnica 10 941,15 ?

   Ceniny 0 ?

   Bankové ú?ty 349 403,53 ?

   Peniaze na ceste 0 ?

   Odberatelia 9 672 ?

   Poskytnuté prevádzkové preddavky 200 ?

   Ostatné poh?adávky 7 384,17 ?

   Poh?adávky vo?i zamestnancom 3 350 ?

   Iné poh?adávky 3 886,69 ?

   Náklady budúcich období 2 882,87 ?

   Príjmy budúcich období 0 ?

   AKTÍVA SPOLU  1 334 507,43 ?

   PASÍVA

   Oprávky k stavbám 97 355,50 ?

   Oprávky k samostatným hnute?ným veciam a k súborom hnute?ných vecí 13 503,37 ?

   Oprávky k dopravným prostriedkom 58 554,18 ?

   Dodávatelia 21 428,87 ?

   Krátkodobé rezervy 24 186,58 ?

   Zamestnanci 33 195,35 ?

   Ostatné záväzky vo?i zamestnancom 0 ?

   Zú?tovanie so Sociálnou pois?ov?ou a zdr. pois?ov?ami 20 363,37 ?

   Ostatné priame dane 4 117,39 ?

   Dotácie a ostatné zú?tovanie so ?tátnym rozpo?tom - 26 050,04 ?

   Dotácie a zú?tovanie s rozpo?tami územnej samosprávy 2 469,65 ?

   Iné záväzky 280,24 ?

   Výnosy budúcich období 1 011 326,68 ?

   Základné imanie 66,39 ?

   Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 13 759,90 ?

   Záväzky zo sociálneho fondu 0 ?

   Ostatné dlhodobé záväzky 59 950 ?

   VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 1 334 507,43 ?

   Podiel nák ladov prevádzok  na celkových nák ladoch

   ZOS a Útulok sv. Lujzy de Marillac 21% 242 150,43 ?

   Noc?aháre? sv. Vincenta de Paul 44% 508 166,56 ?

   Útulok sv. Vincenta de Paul 5% 62 348,12 ?

   O?etrov?a sv. Al?bety 2% 27 888,07 ?

   Terénna sociálna slu?ba bl. Rozálie a komunitná práca 8% 93 367,32 ?

   Kancelária organizácie 20% 228 794,09 ?

   SPOLU 100% 1 162 714,59 ?
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

PRÍLOHY VÝRO?NEJ SPRÁVY

?pecializované sociálne poradenst vo (§19 ods.3) 9 649,42 ? x 1 slu?ba

Terénna sociálna slu?ba k r ízovej int ervencie (§24a) 109 488,92 ? x 1 slu?ba

Nízkoprahové denné cent rum  (§24b) 17 825,91 ? x 1 slu?ba

Noc?aháre? (§25) 2 555,63 ? x 200 klientov

Út ulok  (§26) 4 145,59 ? x 49 klientov

Zar iadenie opat rovat e?skej slu?by (§36) 18 244,64 ? x 6 klientov

Prepravná slu?ba (§42) 17 358,04 ? x 1 slu?ba

St redisko osobnej hygieny (§60) 17 825,91 ? x 1 slu?ba

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímate?a sociálnej slu?by pod?a Zákona o sociál- 
nych slu?bách ?. 448/2008 pod?a druhu poskytovanej sociálnej slu?by za kalendárny rok 2019:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 2 Zákona ?.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich v?eobecne prospe?né slu?by tvorí ú?tovná závierka neziskovej organizácie 
Depaul Slovensko a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých ako príloha ?. 1 
neoddelite?nú sú?as? tejto výro?nej správy.

Výrok audit ora

Ú?tovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko k dátumu 31.12.2019 bola overená 
audítorom. Audítorská spolo?nos? EY vydala d?a 15. mája 2020 k ú?tovnej závierke nasledovný 
výrok: ?Pod?a ná?ho názoru prilo?ená ú?tovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finan?nej 
situácie Spolo?nosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok kon?iaci sa k 
uvedenému dátumu pod?a zákona ?. 431/2002 Z.z. o ú?tovníctve v znení neskor?ích predpisov.?
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PRÍBEH RODINKY Z UBYTOVNE

Pred ?asom v Bratislave vyhorela ubytov?a. V ten de? sa ocitlo na ulici mno?stvo ?udí. 
Medzi nimi i jedna rodina. Man?elia na dôchodku, s dcérou so zdravotnými 
problémami v priebehu jedného momentu stratili úplne v?etko...

Jozef bol pilotom vrtu?níka, neskôr i opatrovate?om v nemocnici. Jeho ?ena, Miriam, 
pracovala roky v prá?ovni. Potom, ?o sa im narodila dcérka, ktorá mala mno?stvo 
zdravotných problémov, s ?ou zostala Miriam doma. V ?ivote sa im v?ak ve?mi nedarilo. 
Po kúpení nového domu zistili, ?e s ním bola spojená i nesplatená hypotéka. Odvtedy 
menili jeden byt za druhým, a? sa dostali na ?tú? ubytov?u. Tú, v ktorej pri?li o doklady, 
osobné veci, majetok. Pri?li k nám do noc?ahárne. Odtia? do Útulku sv. Vincenta, no a 
odtia? do Útulku sv. Lujzy de Marillac. Trvalo pár mesiacov kým sa na?im sociálnym 
pracovníkom podarilo nájs? im nové bývanie.

PRÍBEH RODINKY Z UBYTOVNE



?AKUJEME

V mene nás a na?ich klientov ?akujeme v?etkým, ktorí nám po?as roka akýmko?vek spôsobom pomohli:

1st Class Agency;
Agentúra Pohoda;
Accenture;
Anonymní Alkoholici;
Anonymní Narkomani;
Ave plus s.r.o.;
Aving s.r.o.;
BKIS;
Bonum ovocinárske dru?stvo;
Bratislavský samosprávny kraj;
Britská obchodná komora;
Cambridge International School;
Centrum pre filantropiu;
Curaden Slovakia s.r.o.;
Cukráre? Danela;
?asopis Sociální slu?by;
Darci portálu Dobrá krajina;
Dell s.r.o.;
Depaul International;
Ellite Solution;
Epitheton s.r.o.;
Ekocharita;
Exponea;
EY Slovakia;
Fatima spolo?enstvo;
Gréckokatolícka charita - ?asopis Cesta;
Glaxosmithkline;
HB Reavis;
Henkel Slovensko s.r.o.;
Holandská obchodná komora;
Humana;
Ipsos s.r.o.;
International Women´ s Club  
of Bratislava;
Kinstellar;
KMPG Slovensko;
JUDr. Eva Lalíková;
Lekáre? Pharmex;
LEAF;
Liga proti rakovine;

Magistrát hl. mesta Bratislava;
Malé sestry Je?i?ove;
MBS Consult s.r.o.;
Mestské ?asti Bratislava - Dúbravka, 
Karlova Ves, Petr?alka, Ra?a, Nové
Mesto, Ru?inov, Staré Mesto, Vraku?a;
prof. MUDr. Vladimír Kr?méry DrSc;
Mercedes Benz;
Microsoft Slovakia;
Milosrdní bratia sv. Jána z Boha;
Misijná spolo?nos? sv. Vincenta 
de Paul;
Ministerstvo financií SR;
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR;
Modelez International;
MUDr. Kristína Kri?anová;
MUDr. Andrea Luk?icová;
MUDr. Peter Sedlák;
MUDr. Daniela Taká?ová;
Nadácia Pontis;
Nadácia Slovenskej sporite?ne;
Nadácia TA3;
Nada?ný fond Telekom;
Nadácia VUB;
Nexteria;
Nielsen AC;
O2 Slovakia;
Orange Slovensko;
Omnia holding;
OZ Proti prúdu;
OZ Kres?ania v meste;
OZ Stará tr?nica;
OZ Vagus;
Philip Morris Slovakia;
PHOS Photos;
Polá?ek & Partners;
Postoj;
Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.;
Prvá stavebná sporite??a;

PricewaterhouseCoopers;
PS Digital;
Rád maltézskych rytierov;
Rádio Lumen;
Reformovaná cirkev, zbor Bratislava;
Rímskokatolícka cirkev ? 
farnosti Blumentál, Prievoz, 
Ru?inov, Ve?ká Lehota;
Sestry terciárky kapucínky;
Skanska a.s.;
Slovak Telekom;
Slovenská katolícka charita;
Slovenská katolícka misia Frankfurt;
Slovenské elektrárne a.s. - ?len 
skupiny Enel;
Maro? Sloboda (optik);
Spolo?nos? dcér kres?anskej 
lásky sv. Vincenta de Paul; 
Stichting Hulp Oost Europa;
Tatrabanka a.s.;
Tatrak s.r.o.;
TESCO STORES SR a.s.;
Tempest a.s.;
Textil House Slovakia;
TV Bratislava;
TV Lux;
TV Ru?inov;
Up Slovakia;
Veg Life s.r.o.;
Ve?vyslanectvo Írskej republiky; 
Ve?vyslanectvo Slovenskej 
republiky Londýn;
Ve?vyslanectvo ?vaj?iarskej 
konfederácie;
Ve?vyslanectvo USA;
Ve?vyslanectvo Ve?kej Británie; 
Vysoká ?kola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Al?bety; 
YEME;
YIT Reding s.r.o.;

a m nohým  ?al?ím .

? akujeme tie? mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní.

Osobit né po?akovanie pat r í na?ím  dobrovo?níkom, k t or í pr ispeli t ým  najvzácnej?ím  - svojim  ?asom
pr i vydávaní jedla, pomáhali na?im  k lient om pr i rôznych ?innost iach a jednoducho, boli s nim i.

Fot ograf ie: Andrej Lojan, Stan?i Markovi?ová, Depaul Slovensko
Graf ika:?Ivan Duda
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Jozef a Hermína mali v minulosti svoj vlastný byt. Bývali v Bratislave, priamo v centre Starého 
Mesta, tak?e sa dá poveda?, ?e sú to takí starí, klasickí Bratislav?ania. Teda takmer klasickí.  
O byt pri?li niekedy za ?ias Me?iara a o dobách a ?ivote pred ulicou vám toho u? ve?a 
nenarozprávajú. Sú to u? celé veky, ?o sa ich ?ivot prevrátil naruby a svoje dni za?ali trávi?     
v poskladanej a ru?ne vyrobenej chatr?i, ktorú dnes nazývajú svojím domovom.

Poznáme ich u? viac ako tri roky. Pravidelne ich nav?tevujeme a naj?astej?ie im nosíme 
drevo, mlieko pre ich ma?ky, ?i iné drobnosti, ktoré vyu?ijú v ich skromnom príbytku.

Rokmi ?ivota strávenými na ulici sa ich zdravotný stav za?al výrazne zhor?ova?. Hlavne ten 
Jo?kov. Bol ?oraz chud?í, nohy ho prestali poslúcha? a akosi sa za?al stráca? pred o?ami. 
Jo?ko je v?ak kus tvrdohlavého a poriadne zarytého ?loveka. Nechcel opusti? svoju dru?ku 
ani na chví?o?ku a u? vôbec nie kvôli nejakej náv?teve lekára. Trvalo nám celé mesiace, kým 
sa nám ho kone?ne podarilo dosta? k lekárovi. ?ia?, spä? domov sa u? nevrátil a skon?il 
v nemocnici. Tu mu okrem iných chorôb na?li aj tumor na mo?ovom mechúre. A tak 
z nemocnice putoval do ná?ho Útulku sv. Lujzy de Marillac, kde sa o neho dodnes staráme. 
A jeho dru?ka Hermína? Tá ho verne chodí do útulku nav?tevova?. Skontroluje, ?i mu ni? 
nechýba, ?i sa o neho dobre staráme a zapáli mu neodmyslite?nú cigaretku. Ale zo v?etkého 
najrad?ej by si ho z útulku zobrala spä? do ich vysnívaného dom?eka, kde by ho mala iba pre 
seba. Tu by sa o neho mohla stara?, o?etrova? mu rany a s láskou mu pripa?ova? cigarety.

PRÍBEH JOZEFA A HERMÍNY
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