Každý by mal mať miesto,
ktoré volá domovom
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Každý by mal mať miesto,
ktoré volá domovom
Vianoce sú časom darovania, časom stretnutí v rodine a s priateľmi.
Aspoň takto sú vnímané väčšinou ľudí v našej spoločnosti. Vianoce 2006 sa stali pre
tých, ktorí sú okolo neziskovej organizácie Depaul Slovensko chvíľami návratu k ich
pôvodného poslaniu- sprítomneniu príchodu Ježiša Krista medzi chudobných
a vylúčených zo spoločnosti, ktorých v súčasnosti u nás asi najviac zastupujú ľudia
bez domova, bez strechy nad hlavou, bez spoločenstva so svojou rodinou
a priateľmi.
Stalo sa tak po mimoriadne tuhej zime 2005-2006, počas ktorej na Slovensku
zmrzlo vyše 56 ľudí, z toho len v Bratislave 19. Dôsledkom toho sa viaceré
mimovládne organizácie stretávali, aby našli riešenia z tejto hlboko neľudskej
skutočnosti. Jednou z nich bolo aj založenie Depaul Slovensko n.o. v máji 2006
v spolupráci s anglickou charitatívnou organizáciou Depaul Foundation. Názov
a motiváciu im dal veľký reformátor sociálnej práce 17. storočia svätý Vincent De
Paul a s dnešným know how práce s bezdomovcami v Anglicku a Írsku bolo možné
pripraviť projekt Nízkoprahovej nocľahárne DEPAUL v Bratislave. Jej cieľom bolo, aby
sa v zime 2006-2007 neopakovala situácia predchádzajúcich zím a ľudia nemuseli
mrznúť na uliciach hlavného mesta.
Podarilo sa to nakoniec až 21. decembra 2006, kedy Nízkoprahová
nocľaháreň DEPAUL v Bratislave mohla privítať prvých klientov a poskytnúť im
základné ubytovanie a stravu. Preto aj táto výročná správa predstavuje len
začiatok skutočnej práce, kalendárny a účtovný rok ju delí od jej úspešnejšieho
pokračovania v roku 2007. Ale o tom bude dúfajme pokračovanie tejto výročnej
správy.
Dovtedy ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý štart služby pre núdznych.

Ing. Juraj Barát
Riaditeľ Depaul Slovensko n.o.

Vojvodkyňa z Norfolku na stretnutí s bezodomovcami v Bratislave

Členovia Správnej rady:

Sídlo:

Charles Gerard Leeming, Veľká Británia
Patrick David Murray, Veľká Británia
Timothy Michael Haigh, Veľká Británia

Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Členovia Dozornej rady:
Augustín Slaninka CM
Sr Damiana Poláková DC
Ing. Anna Kováčová AIC
Magdaléna Boledovičová SVP
Katarína Klimanová

Riaditeľ: Ing. Juraj Barát
Stretnutia Správnej Rady: 6.10.2006, 8.12.2006.
Stretnutia Dozornej Rady: 9.5.2006, 8.11.2006.
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Naša misia:

Ponúknuť ľuďom bez domova a sociálne vylúčeným
ľuďom šancu využiť ich schopnosti a potenciál a
vykročiť smerom k nezávislosti a lepšej budúcnosti.
Naša vízia:

Každý by mal mať miesto ktoré volá domovom.
Hodnoty Depaul:
Cesta medzinárodnej organizácie Depaul Foundation začala v malej
dedinke vo francúzskych Pyrenejách kde sa narodil svätý Vincent de Paul
na jar v roku 1581. Depaul Slovensko pokračuje v práci v duchu spirituality
Svätého Vincenta de Paul v praktickej pomoci ľuďom v núdzi a na okraji
spoločnosti a to bez odsudzovania človeka.

Naše ciele:
n 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)
n poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, hygieny, sprostredkovanie
lekárskeho ošetrenia, sociálneho poradenstva
n pomoc vylúčeným občanom pri znovu začlenení sa do spoločnosti
n začiatok systematického riešenia neprispôsobivých skupín v Bratislave
n využitie skúseností, know-how a supervízie medzinárodnej skupiny Depaul
pracujúcej s neprispôsobivými skupinami bezdomovcov
n zabezpečenie kvalifikovaného a motivovaného personálu a dobrovoľníkov

Depaul Slovensko chce ponúknuť ľuďom bez domova a
sociálne vylúčeným ľuďom šancu využiť ich schopnosti a
potenciál a vykročiť smerom k nezávislosti a lepšej budúcnosti.
Depaul Slovensko n.o.:
n Je pripravené ísť do rizika pracovať so sociálne vylúčenými skupinami v nových projektoch
n Verí v činy, nie iba slová, chce ponúknuť skutočné riešenia pre ľudí v núdzi
n Je pripravené byť inovatívne v myslení a v riešeniach starých a nových problémov
n Váži si svojich klientov, personál a sponzorov
n Chce zvyšovať kvalitu služieb
n Uvedomuje si hodnotu a prínos dobrovoľníckej služby
n Zasadzuje sa za spoluprácu a partnerstvo s inými organizáciami pri dosahovaní spoločných
cieľov

A predovšetkým Depaul Slovensku n.o. záleží na ľuďoch v núdzi.

Nízkoprahová nocľaháreň Depaul
v Bratislave
Poskytnutie bezpečia domova
pre ľudí, ktorí by inak boli na ulici je
srdcom práce Depaul Slovensko n.o.,
ktorá bola založená 12. mája 2006 s
cieľom najmä na prekonanie
a zmiernenie sociálnej núdze
u bezdomovcov a na zabezpečenie
lepšej integrácie bezdomovcov do
spoločnosti.

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.

Depaul Slovenko n.o. nadväzuje
na tradíciu a dlhoročné skúsenosti
anglickej organizácie Depaul foundation
v práci s neprispôsobivou skupinou
bezdomovcov, ktorí trpia zdravotnými,
mentálnymi problémami, či závislosťou.
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 obeťami
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.

Budova nízkoprahovej nocľahárne Depaul
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
stravu priemerne 90 ľuďom za noc.
Magistrát mesta Bratislavy okrem priestorov
aj značnou čiastkou zabezpečil úpravu
priestorov na užívanie a zadotovali aj časť
prevádzky.

Adresa nocľahárne:
Ivánska cesta 32,
Bratislava – Ružinov
Tel.: 0911 447577

Kapacita nocľahárne v
zimnom období:
Prístavba
35 lôžok
n Izba pre ženy (8 lôžok)
n Izba pre chorých (8 lôžok)
n Izby pre mužov (17 lôžok)
Hala
n Horná hala
n Suterén

80 lôžok
55 lôžok
25 lôžok

Poskytované služby:
n Nocľah
n Večera (polievka)
n Raňajky
n Možnosť osobnej hygieny
n Oblečenie
n Sprostredkovanie ošetrenia
n Pomoc pri vybavovaní dokladov

Vianoce 2006 v Depaul
Štedrá večera 24.12.2006

Hospodárenie 2006
Hospodárske výsledky podávajú informácie o hospodárení za obdobie od
založenia Depaul Slovensko n.o. v máji 2006.
Projektové aktivity začali až v decembri 2006, pokračovali cez zimu 2006-2007.

Príjmy celkom 337 659 SKK

Výdavky celkom 28 358 SKK

Z toho:

Z toho:

n Vklad zriaďovateľa
n Sponzorské dary
n Ostatné

269 445 SKK
68 199 SKK
15 SKK

n Nákup tovaru

28 358 SKK

Štatistické údaje 2006
Štatistické údaje o obsadení nocľahárne v
období od 21. – 31. decembra 2006
n Počet poskytnutých nocľahov

388

n Priemerný počet klientov za noc

35

n Počet jednotlivých nových klientov

97

Ľudské zdroje
(Údaje za obdobie od začiatku projektových aktovít od 21.decemra 2006)

n Počet zamestnancov

10

n Počet dobrovoľníkov

8

n Množstvo odpracovaných 1526
hodín pre bezdomovcov

Naše plány do budúcnosti
n

Zvýšenie celkovej kapacity lôžok a rozloženie vo viacerých
zariadeniach s maximálnou kapacitou 30 lôžok v jednom zariadení
(ideálne vo viacerých mestských častiach)

n

Denné centrum s možnosťou hygieny, stravy, ošatenia, zdravotného
ošetrenia (so zaručenou nízkoprahovosťou)

n

Poskytovať kvalifikované sociálne poradenstvo a pomoc

n

Otvoriť lôžková časť pre chorých bezdomovcov a rekonvalescentov
prepustených z nemocnice s minimálnou kapacitou 20 miest

n

Zachovať nízkoprahovosť zariadenia, pri práci využiť skúsenosti našich
partnerov z Veľkej Británie

n

Využívanie terénnej práce dobrovoľníkov

Potreba zariadení a pomoci

ľuďom bez domova je v každom
väčšom meste na Slovensku, ale v
Bratislave sa zdá byť táto potreba
najväčšia. Najvypuklejším
problémom sú dlhodobí závislí
bezdomovci, ktorí potrebujú
pomoc zvonku lebo sami sa už
nedokážu znova zaradiť do
spoločnosti. Proces ich
resocializácie je dlhodobá
záležitosť a títo ľudia potrebujú
odbornú psychologickú aj lekársku
pomoc.
Aktuálna situácia počas prvých
mesiacov prevádzky nízkoprahovej
nocľahárne Depaul ukázala, že je
tu opodstatnená potreba takéhoto
zariadenia pre ľudí bez domova,
ktorí sú v najkritickejšom stave a
ktorí pre svoj stav nie sú schopní
splniť požiadavky ubytovní
a nocľahárni existujúcich

v Bratislave (ťažkí alkoholici,
zlý zdravotný stav, nevlastnia
občiansky preukaz, preukaz
poistenca, nemajú žiadny
príjem).
Je tu tiež akútna
potreba zariadenia ošetrovne
prvého kontaktu s lôžkovou
časťou, kde by mali možnosť
doliečiť sa chorí ľudia bez
domova. Je veľké množstvo
chorých bezdomovcov, ktorí
sú prepustení z hospitalizácie
a nemajú kam ísť a potrebujú
doliečenie a celodennú
starostlivosť.

Depaul Slovensko n.o.
Sľubujeme:
n Rozumne využívať peniaze, ktoré nám zverujete
n Informovať Vás ako sme použili Vaše dary
n Byť otvorení novým nápadom aj kritike
n Informovať Vás o našej činnosti
n Informovať Vás o nových možnostiach zapojenia sa
a podporovania našej práce
n Pýtať sa Vás ako by ste nás chceli podporiť
a čo očakávate
n Informovať ostatných o Vašich sponzorských daroch

Je našou úlohou premeniť
Vaše sponzorské dary
na aktívnu pomoc ľuďom v núdzi

Číslo bankového účtu:
2621521983/1100
Tatra banka a.s.,
Hodžovo nám. 3,
850 05 Bratislava 55
Slovensko

Ďakujeme Vám
Ďakujeme všetkým partnerom
a sponzorom,
ktorí podporili Depaul Slovensko n.o.

n Primátor Hl. mesta Bratislavy
n Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
n ENEL Slovenské Elektrárne
n Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra
SR
n Proti Prúdu o.z.
n Farnosť sv. Vinceta Depaul v Ružinove
n Kanal MPS s.r.o.
n Kresťania v meste
n Slovenská katolícka charita
n Mestská polícia mesta Bratislavy
n Marianum Pohrebníctvo mesta
Bratislavy
n ako aj všetkých ďalším jednotlivcom,
skupinám a organizáciám, ktoré prispeli
svojou prácou pre Depaul Slovensko.

