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Aký bol Váš rok 2021 na Lujze?

Prišiel som sem do útulku na vozíku, mal som vidiny, depresie, bolo tam aj delírium z alkoholu, videl
som brata, ktorý skončil v Pezinku (dostal schizofrenický amok). Prišiel som slabý, podvyživený,
nebola tam dostatočná hygiena - prišli sme na Lujzu z garáží, nebolo kam inam ísť.

31. decembra nás odviezla sanitka, mám kratšiu nohu o 8 cm. Metabolizmus mám slabý, bol som
plačlivý, furt som plakal, nebál som sa, ale furt som plakal. Teraz nemám žiadne bolesti.

Sociálna pracovníčka z miestneho úradu nám vybavila Útulok sv. Lujzy. a 23. februára 2021 sme
prišli na Lujzu.

Začal som s pracovnou terapiou - výrobou podpaľovačov, Janko Vranka mi to ukázal. Začali sme
s krabičkami, dnes už vyrábame na vrecia. Ďalej ma potešila záhradka, priväzovanie rajčín, trhanie
buriny, obstrihávanie byliniek ako napr. levanduľa, mäta. Baví ma príroda, záhrada, kvety, hlavne
práca s ľuďmi...

Pracovná terapia ma baví, pracujem na tom, aj chcem pracovať, je to dobré na moje choré prsty,
ochabnuté svalstvo a ramená. Pracovná terapia mi umožnila dať sa do poriadku, vďaka tejto práci
som nabral silu, odvahu, nie je to žiadna nuda, odporúčam to každému.

Pamätám si na akciu pod Michalskou bránou, nikdy na ňu nezabudnem - na ľudí bez domova, na
tím Depaul, že sa vedia zaoberať a pomáhať ľuďom. Krčméry ma oslovil, či môžem pomôcť, bol som
hanblivý, ale postupne ma to vždy prejde, je to sranda. Hlavne pohostenie bolo výborne, káva, džús,
fornety, bagety. Ľúbil sa mi spevák, ktorý sa zúčastnil podujatia, páči sa mi hudba. Bola tam aj
Ľubka a pani Zuzka, ktorú som oslovil a poďakoval sa za topánky. Super odreagovanie aj s pánom
riaditeľom, a nezabudnem ani na Marcelku (s čiernou bundou).

Som vďačný za starostlivosť Depaulu pre ľudí bez domova, som vďačný, vždy sa ma opýtajú ako sa
mám, aj posrandujeme, pokiaľ sa dá.

Vianoce boli nádherné, mám nezabudnuteľné momenty a fotky, vďačný za personál a všetkých.
Krásny bol aj Mikuláš, doteraz mám všetky vianočné a mikulášske sladkosti na poličke.

Po každý krát keď má niekto narodeniny, si to cením, lebo Depaul si pamätá a zagratuluje každému.

Škoda, že nie je viac takýchto zariadení. Vďaka Depaul som sa rozhýbal, plánujem byť aktívnejší,
prechádzky do parku. Vidím pokroky. Minulý rok, keď ma videl riaditeľ, hovorí mi, treba trénovať. Zo
začiatku som mal mozole, čím viac na sebe pracujem, nemám mozole, lepšie sa mi pohybuje, vďaka
pracovnej terapii, vďaka Depaulu.

Plánujem chodiť na vychádzky a cvičiť, pracovať na sebe, pomáhať druhým ľudom, tým, ktorí to
potrebujú, hlavne personálu. Vďačím za pomoc, chcem im pomáhať aj ja.

Bývanie zatiaľ nie je isté. Môj sen je bývať na chate, v podnájme so záhradkou. Kvety, príroda,
upratovanie, učiť sa. To ma baví a vždy bavilo.

Mojím snom je tiež robiť reportáž v Depaule, urobiť reklamu pre Depaul. Ďakujem pekne, rád
rozpravám, porozprávam sa odtiaľ potiaľ, všetko zas netreba hovoriť, veci pravdivé, čo sa dejú.

Depaul je charitatívna organizácia, ktorá pomáha ľudom, ošatenie, jedlo, dočasné bývanie, teplo,
zdravotnícka pomoc a opatera, dohlaď. Poďakovanie za všetkých ľudí, odporúčam všetkým ľudom,
čo to potrebujú. Jedným slovom, väčšina klientov. ktorí tu boli, aj sú, že odídu v dobrom zdravotnom
stave, svojou cestou, to vnímam. Napríklad môj brat tu pribral a vidím to aj podľa seba, som vďačný.
Vedúci je srandovný a spravodlivý.

Ďakujem ľudom dobrej vôle, ktorí sa starajú o nás, o ľudí s hendikepom a hlavne psychikou, vedia
pomáhať a prajem celej organizácii hlavne pevné nervy, držím palce, nech sa darí všetkým
zamestnancom Depaul Slovensko.

Jožko Kinčéš
klient Depaul Slovensko
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Členovia Správnej rady:
Viliam Kačeriak (predseda) – Head of Risk and Assurance, World Wide Fund for Nature
Bernadeta Staňová – sr. Bernadeta, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Ing. Pavla Drábeková – Global Sales Operation Team Manager, British Airways
Ing. Emília Pagáčová (podpredseda od 30.09.2021)
– bývalá vedúca finančného oddelenia Henkel Slovensko
Michael Roberts – bývalý veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku (roky 2007-2010),
konzultant a poradca pre vlády strednej a východnej Európy
Jozef Semjan – advokát v advokátskej kancelárii Majeríkova & Partners
Augustín Slaninka – kňaz v Misĳnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Členovia Dozornej rady:
Ing. Anna Kováčová (predsedníčka) – prezidentka AIC na Slovensku
Mária Mesárošová – sr. Mária, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Petra Bajlová – Spolok sv. Vincenta de Paul

Štatutárny zástupca:
Mgr. Jozef Kákoš – riaditeľ

Depaul International zástupca:
Mark McGreevy OBE – Depaul Group CEO

Hodnoty, ktorými sa riadime v našej práci, sú postavené
na základoch, ktoré položil sv. Vincent de Paul.

Vízia
Našou víziou je spoločnosť, v ktorej má každý miesto, ktoré môže nazývať
svojím domovom.

Naša misia
Naším cieľom je ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť
naplniť svoj potenciál aposunúť sa smeromknezávislej apozitívnej budúcnosti.

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, a to cez štrukturálne zmeny systému
a podporu jednotlivcov na miestnej úrovni, ale aj 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 prĳímatelia našich služieb.



VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY V ROKU 2021

5

Nezisková organizácia Depaul Slovensko v roku 2021 v súlade do svojím
štatútom poskytovala všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a
humanitárnej starostlivosti podľa 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 sociálnej núdze u ľudí bez prístrešia a na
zabezpečenie ich lepšej integrácie do spoločnosti, a to nasledovne:

• špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť
podľa § 19 ods. 3 zákona o sociálnych službách;

• terénnu sociálnu službu krízovej intervencie podľa § 24a zákona
o sociálnych službách;

• sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú v nízkoprahovom
dennom centre podľa § 24b zákona o sociálnych službách;

• sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú v nízkoprahovej
nocľahárni podľa § 25 zákona o sociálnych službách;

• sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú v dvoch samostatných
útulkoch podľa § 26 zákona o sociálnych službách;

• sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení opatrovateľskej služby podľa §
36 zákona o sociálnych službách;

• prepravnú službu podľa § 42 zákona o sociálnych službách;

• podpornú službu podpora samostatného bývania podľa § 57 zákona
o sociálnych službách (od 11.05.2021);

• podpornú službu v stredisku osobnej hygieny podľa § 60 zákona
o sociálnych službách.

„Verím. Pomôcť sa dá, nie vždy to vyjde, ale nič a nikto sa
nesmie dopredu odpisovať alebo vzdávať. Mať hlavu a srdce
otvorené, a verím, že každé, čo i len jedno pohladenie, sa ti
stokrát vráti…“

Jozef
údržbár v Nocľahárni sv. Vincenta

Veríš na ukončovanie bezdomovectva?
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Vroku2021smeprevádzkovali 6 zariadení sociálnychslužieburčenýchnapomoc ľuďombezdomova.
Okremtohosmeklientompomáhali apodporovali ichpriamov ichprirodzenomprostredí (teréne).

NOCĽAHÁREŇ SV. VINCENTA DE PAUL

ÚTULOK SV. VINCENTA DE PAUL

Útulok s kapacitou 25 miest je určený pre ľudí v núdzi vo vyššom veku alebo so
zhoršeným zdravotným stavom, u ktorých by pobyt na ulici spôsobil výrazné
zhoršenie zdravotného stavu, či dokonca úmrtie. Útulok funguje 24 hodín denne.
Ľudia bez domova tu môžu stráviť celý deň, dostávajú celodennú stravu,
nevyhnutné ošatenie a obuv, možnosť osobnej hygieny a je im poskytované aj
sociálne poradenstvo. Útulok sa nachádza v spoločnom areáli s nocľahárňou.

Nocľaháreň s kapacitou 200 miest je najväčšie zariadenie svojho druhu v strednej
Európe. Poskytuje ľuďom bez domova nocľah, stravu, prístup k hygiene, nevyhnutné
ošetrenie v rámci prvej pomoci a sociálne poradenstvo. Je prístupná každému
občanovi, ktorý dosiahol vek 18 rokov. Jedinou podmienkou pre vstup do a pobyt v
nocľahárni je príchod bez zbraní, alkoholu a omamných látok a ich nepožívanie v
priestoroch nocľahárne. Nocľaháreň je rozdelená na dve časti: ubytovanie pre ľudí
bez domova, ktorí nie sú pod vplyvom alkoholu a drog, a nízkoprahovú časť, ktorá
poskytuje ubytovanie pre ľudí pod vplyvom návykových látok.

Nocľaháreň jeod svojhootvorenia v roku2006 vnepretržitej prevádzke. Bránynocľahárne
saotvárajú každý večero19:00hod. Popríchodedostanekaždýklient posteľ, teplú
večeru,môže saosprchovať, oprať si šaty alebovyužiť sociálny šatník. Znocľahárneklienti
odchádzajú ránopo raňajkách. Počaspracovnýchdnímôžuvyužiť poradenstvoapomoc
sociálnychpracovníkov, ktorí klientompomáhajú riešiť ich situáciu (vybaveniedokladov,
hľadaniepráce, ubytovania, vybavenie sociálnychdávok, lekárskehoošetrenia apod.).
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ÚTULOK SV. LUJZY DE MARILLAC

ZOS SV. LUJZY DE MARILLAC

Zariadenie s kapacitou 6 miest slúži pre ľudí bez domova, ktorých zdravotný stav
vyžaduje celodennú starostlivosť a ktorí majú priznanú odkázanosť na pomoc inej
fyzickej osoby v potrebnom stupni. Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza
v spoločnej budove s Útulkom sv. Lujzy de Marillac. Poskytuje celodenné ubytovanie
a stravu, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo
vrátane sprevádzania na úrady, k lekárom ap. Zo zariadenia odchádza väčšina
klientov do ďalších pobytových sociálnych služieb. Klienti Útulku a ZOS sv. Lujzy de
Marillac majú možnosť využiť tiež prepravnú službu poskytovanú organizáciou.

TERÉNNAPRÁCABL.ROZÁLIERENDU

Útulok sv. Lujzy s kapacitou 24 miest je unikátne zariadenie na Slovensku určené
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.
Útulok poskytuje celodennú starostlivosť, ubytovanie a stravu, nevyhnutné
ošetrenie v rámci prvej pomoci, nevyhnutné ošatenie a obuv, sprevádzanie
k lekárom, sociálne poradenstvo a v prípade nutnosti asistenciu pri osobných
úkonoch. Klientom tiež vybavujeme chýbajúce doklady, sociálne dávky, invalidné
dôchodky a hľadáme zariadenia, kde môžu zostať natrvalo (domov sociálnych
služieb, zariadenie pre seniorov, ap.).

Terénnu službu krízovej intervencie (streetwork) realizujeme v spolupráci
s miestnymi samosprávami mestských častí Bratislava, Magistrátom Hl. mesta SR
Bratislava, Implementačnou agentúrou MPSVR SR a VŠ zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety. V roku 2021 sme túto službu zabezpečovali najmä na území
Karlovej Vsi, Dúbravky, Lamača a Devínskej Novej Vsi. V rámci služby aktívne
vyhľadávame ľudí bez domova, pravidelne navštevujeme miesta, kde sa
zdržiavajú a poskytujeme im profesionálnu pomoc a podporu podľa aktuálnej
potreby, nevyhnutné ošetrenie v rámci prvej pomoci, ošatenie a obuv, stravu
a sociálne poradenstvo.

Terénnou formou sme v roku 2021 vykonávali tiež špecializované sociálne
poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť na území Bratislavského
samosprávneho kraja.
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA

V roku 2021 sme intenzívne pracovali na ďalšom rozvoji nášho integračného
projektu bývania založeného na princípe „housing first“, ktorý sme začali budovať v
roku 2020. Postupne sa nám podarilo prenajať 4 byty a ubytovať v nich 4 ľudí so
skúsenosťou so životom na ulici, ktorí spĺňajú naše kritériá zraniteľnosti. V priebehu
roka 2021 sme získali výraznú podporu z verejných zdrojov prostredníctvom
nenávratného finančného príspevku z jedného z operačných programov EÚ a tiež
dotácie z grantového programu bratislavskej samosprávy. Vďaka tejto podpore
sme zamestnali pracovníčku pre bytové otázky a terapeutku, ktoré našim klientom
pomáhali na ceste za bývaním. Sociálne pracovníčky pravidelne navštevovali našich
klientov v bytoch a my tak môžeme s radosťou konštatovať, že v roku 2021 sa
všetkým klientom podpory samostatného bývania darilo dobre.

OŠETROVŇA SV. ALŽBETY

Ošetrovňa sv. Alžbety spája nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej
hygieny určené primárne ľuďom, ktorí žĳú na ulici a z rôznych dôvodov
nevyužívajú žiadne iné dostupné sociálne služby pre ľudí bez domova
v Bratislave. Ošetrovňa ambulantne poskytuje nevyhnutné ošetrenie v rámci
prvej pomoci, prípadne sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia. Klienti sa v centre
môžu osprchovať, vypýtať si teplé jedlo, čisté šatstvo a sociálne poradenstvo.
Ošetrovňu sv. Alžbety prevádzkujeme v spolupráci s VŠ zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v jej priestoroch, neďaleko Prezidentského paláca.
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PROJEKTY PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Projekty sú zamerané na osobný rozvoj ľudí bez domova a získanie
zručností ako obhajovať záujmy svojej komunity.

Program rozvoja pracovného potenciálu je zameraný na podporu ľudí žĳúcich
dlhodobo na ulici pri ich postupnej integrácii. V rámci programu sa ľudia bez
domova zúčastňujú pracovných aktivít, ktoré sú spojené s atraktívnymi benefitmi.
Tie zvyšujú motiváciu v programe pokračovať a zlepšovať svoje pracovné
zručnosti a návyky. Účastníci programu majú tak viac príležitostí získať trvalú,
stabilnú prácu. Program má viacero fáz, ktoré sú prispôsobené schopnostiam,
možnostiam a záujmu rôznych ľudí. V rámci programu úzko spolupracujeme s
mestskými časťami (Karlova Ves a Ružinov), pre ktoré ľudia bez domova upratujú
verejné priestory a robia ďalšie verejno-prospešné práce. Program je prístupný
všetkým, vrátane klientov nízkoprahovej nocľahárne. V roku 2021 sa do programu
zapojilo 103 ľudí bez domova a spolu odpracovali viac ako 4.360 hodín.

Ubytúlok poskytuje prechodné, komunitné ubytovanie pre ľudí bez domova, ktorí
majú prácu, ale nemôžu si dovoliť bývať v ubytovni či vo vlastnom bývaní. Klienti
bývajú v samostatných izbách, v ktorých majú plnohodnotné zázemie. Vlastný kľúč od
izby sa pre ľudí z Ubytúlku stáva symbolom zmeny v ich živote a dáva im nádej na
lepšie zajtrajšky. Obyvatelia Ubytúlku aktívne spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi
na ďalšom riešení svojej situácie (napr. zaobstaranie chýbajúcich dokladov, riešenie
exekúcií a osobných bankrotov). Pre Ubytúlok sú v budove Nocľahárne sv. Vincenta
de Paul vyhradené 2 izby, v ktorých v roku 2021 bývali 8 muži a 3 ženy. Traja z týchto
ľudí sa v priebehu roka integrovali a naše služby viac nevyužívajú.

Ľudia bez domova sami obyčajne najlepšie vedia, čo ich trápi a čo im pomôže.
Svoje skúsenosti zo života, ale aj s úradmi, médiami a ďalšími inštitúciami prinášajú
na komunitné stretnutia, kde spolu s nami hľadajú ďalšie možné postupy
a riešenia problému bezdomovectva. My sa ich snažíme motivovať a vyzbrojiť, aby
dokázali obhajovať svoje práva a riešiť problémy svojej komunity, a to na lokálnej,
ale aj národnej úrovni. V roku 2021 komunitné aktivity sťažil Covid-19 a obmedzené
možnosti stretávania sa v skupine. Napriek obmedzeniam sa nám okrem iného
podarilo zorganizovať prvé online stretnutie s tzv. živými knihami, v rámci projektu
živej knižnice. Ide o nástroj, ktorý sa snaží bojovať proti predsudkom a
diskriminácii. My sme sa zamerali na tému práce s ľuďmi bez domova. Rolu živej
knihy prĳali nielen Depaul kolegovia, ale jednou z prvých živých kníh bol aj náš
klient Michal, ktorý hovoril o vlastných skúsenostiach človeka bez domova.

ROZVOJ PRACOVNÉHO POTENCIÁLU

UBYTÚLOK

KOMUNITNÁ PRÁCA



Depaul Slovensko v
roku 2021

Kapacita
postelí

Poskytnuté
jedlo

Poskytnuté
nocľahy

Zdravotné
ošetrenie

Kontaktys
klientmi

Nocľaháreňsv.VincentadePaul 200 95 883 53 643 543 -

Útulok sv. Vincenta de Paul 25 16 251 5 626 76 -

Útuloksv.LujzydeMarillacaZOS 30 26 100 9 423 1 337 -

Ošetrovňa sv. Alžbety - 5 822 - 786 6 235

Terénnaprácabl. RozálieRendu - 323 - 104 3 848

Integračnýprojekt - - - - 317

SPOLU 255 144 379 68 692 2 846 10 400

ŠTATISTIKY ZA ROK 2021
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Vnasledujúcej kapitoleuvádzameštatistiky za rok2021.Hoci súúdaje za jednotlivé
zariadenia aprojektypresné, je potrebnévziať doúvahy, že čísla za celúorganizáciu
nemôžubyť jednoduchýmaritmetickýmsúčtom jednotlivýchúdajov zprojektov, pretože
jeden človekmôžepočas roka využívať viacerénaše služby.Okremtohovnízkoprahových
službáchpomáhameaj ľuďombezdokladov, takženedokážeme jednoznačne rozlíšiť
jednotlivýchprĳímateľov služieb, akprechádzajú z jednéhoprojektunadruhý.
Vroku2021 smeodhadomposkytli pomoc takmer1800 jednotlivcom.

Depaul Slovensko v roku 2021
Počet klientov

Noví Ostatní 2021
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 407 733 1 140

Útulok sv. Vincenta de Paul 25 44 69

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS 41 31 72

Ošetrovňa sv. Alžbety 284 314 598

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 42 160 202

Integračný projekt 7 1 8

SPOLU 806 1 283 2 089

Depaul Slovensko
v roku 2021

Počet klientov
podľa pohlavia Počet klientov podľa veku

SPOLU
muži ženy neurčené 18-25 26-39 40-64 65+

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 927 213 34 91 301 644 70 1 140
Útulok sv. Vincenta de Paul 54 15 - - - 50 19 69
Útulok sv. LujzydeMarillac a ZOS 63 9 - 0 2 35 35 72
Ošetrovňa sv. Alžbety 491 107 20 25 144 365 44 598
Terénna práca bl. Rozálie Rendu 146 56 202 - - - - 202
Integračný projekt 7 1 0 0 0 7 1 8
SPOLU 1 688 401 256 116 447 1 101 169 2 089
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* Vzhľadom na nízkoprahový charakter niektorých našich služieb nemáme informáciu, čo sa deje so
všetkými klientmi, ak prestanú využívať naše služby.

Depaul Slovensko
v roku 2021

Nocľaháreň
sv.Vincenta
dePaul*

Útulok
sv.Vincenta
dePaul

Útulok
sv.Lujzy

deMarillacaZOS
Ošetrovňa
sv.Alžbety

Terénna
prácabl.

RozálieRendu
Integračný
projekt SPOLU

Počet poskytnutých intervencií
sociálneho poradenstva 959 549 1 692 118 2 198 317 5 833

Klienti, ktorým boli vybavené
sociálne dávky a dôchodky 9 16 17 1 7 - 50

Klienti, ktoríprešlidostabilného
bývania* 6 10 21 2 18 3 60

Počet vybavených
chýbajúcich dokumentov 34 24 49 7 46 - 160

Poskytnutá hygiena (sprcha,
šatník) 11 315 2 080 3 240 2 538 61 - 19 234

UDALOSTI A AKTIVITY V ORGANIZÁCII V ROKU 2021

Počas roka 2021 sme čelili ďalším vlnám
Covidu-19. Karanténne zariadenie, ktoré pre
ľudí bez domova vytvorilo mesto Bratislava,
vzhľadom na rýchly nárast pozitívnych
prípadov medzi ľuďmi bez domova
nepostačovalo. Preto sme sa v časti
Nocľahárne sv. Vincenta rozhodli vytvoriť
takzvanú „červenú zónu“ , kde sme sa
nepretržite starali o Covid-pozitívnych ľudí
bez domova, ktorí by sa inak museli vrátiť späť na ulicu. V prvých mesiacoch roka sme
takto vytvorili priestor pre izoláciu 64 ľudí bez domova. Približne v rovnakom čase bol v
karanténe aj náš Útulok sv. Lujzy de Marillac. Keďže v oboch zariadeniach sa pozitivita
vyskytla nielen u klientov, ale aj u našich zamestnancov, na udržanie chodu služieb
sme využili aj pomoc našich dobrovoľníkov. Aktívne sme sa snažili zabezpečiť prístup k
očkovaniu pre klientov v našich zariadeniach, ako aj pre tých, ktorí využívajú naše
služby mimo nich. Očkovanie sa uskutočnilo dvakrát priamo v Nocľahárni sv. Vincenta
a tiež v Útulku sv. Lujzy. Naši terénni pracovníci pomáhali ľuďom bez domova s
registráciou do systému a sprevádzali ich aj do očkovacích centier. Vďaka tomuto úsiliu
nezasiahla jesenná vlna Covidu-19 naše služby tak silno ako jarná.

COVID-19

Jedným z najdôležitejších cieľov organizácie v týchto rokoch je rekonštrukcia časti
budovy Nocľahárne a Útulku sv. Vincenta de Paul. Jedná sa už o 2. etapu rekonštrukcie,
keďže 1. etapu sme uskutočnili v roku 2015 a v rámci nej sme zrekonštruovali časť
budovy. Rekonštrukcia má zlepšiť podmienky pre ľudí bez domova v nocľahárni a tiež
zvýšiť kvalitu služieb, ktoré Depaul Slovensko poskytuje. V roku 2021 sme podpisom
zmluvy ukončili prípravnú fázu 2. etapy plánovanej rekonštrukcie a získali prostriedky
z IROP vo forme nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 1 674 175,49€,
z čoho 837 087,75€ je výška finančnej podpory z EÚ.

REKONŠTRUKCIA NOCĽAHÁRNE SV. VINCENTA
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Dobrovoľníci súneoddeliteľnou súčasťou
našej organizácie a ichpomocdlhodobo
prispieva k zvládaniu každodenného
náporupráce čimimoriadnych akcií a
nepriamo tiež k optimalizácii našich
výdavkov.Ochotne sa venujúnašim
klientomapomáhajú imzmysluplne
naplniť voľný čas.

Dobrovoľníci každý týždeň pripravujú a dovážajú klientom v Útulku sv. Vincenta
pestré raňajky.
Počas druhej vlny Covidu bola neoceniteľná najmä večerná výpomoc
dobrovoľníkov v nocľahárni a denná výpomoc v Útulku a ZOS sv. Lujzy, kedy
pokrývali potrebné služby tak, aby naše zariadenia mohli naďalej plnohodnotne
poskytovať klientom potrebnú starostlivosť.
Obľúbenou súčasťou starej časti nocľahárne sa stali knihy, keďže na veľkú radosť
klientov tu dobrovoľníci založili knižnicu. Vďaka dobrovoľníkom z firmy Lenovo
získala v r. 2021 nocľaháreň novú registračnú miestnosť, ktorú dobrovoľníci sami
vymaľovali a zariadili nábytkom, ktorý nakúpili. Okrem toho vysadili v areáli
nocľahárne ruže a brečtany.
Nocľaháreň navštívila aj skupina mladých ľudí z Godzone Tour a z Misĳného tímu
UPC – upratali priestory a usporiadali šatník. Súčasťou návštevy bola aj diskusia
na tému života ľudí na ulici.
Celý rok prebiehali materiálne zbierky na podporu Terénnej práce bl. Rozálie.
V spolupráci s DCM v rámci projektu TUMBA dobrovoľníci počas chladných
zimných mesiacov zbierali pre našich klientov ponožky.
Spolu s klientmi sa v Útulku sv. Lujzy dobrovoľníci počas roka zapájali do
starostlivosti o záhradku a venovali svoj voľný čas aj rozhovorom, sprevádzaniu
a starostlivosti o klientov.
Na Vianoce dobrovoľníci pripravili a darovali 400 ks vianočných balíčkov,
prinášali do zariadení vianočné ozdoby, stromčeky, potraviny na štedrovečerný
stôl a napiekli množstvo chutných koláčov.

V tomto roku sme zorganizovali už piaty ročník
našej obľúbenej outdoorovej akcie SLEEP OUT
s prespávaním vonku, ktorá sa konala v priestoroch
letnej čitárne u Červeného raka pod Michalskou
bránou. Hudobnými hosťami večera boli Vrbovskí
víťazi a Neha. Súčasťou podujatia bola aj diskusia v
spolupráci s Michalom Oláhom z .týždňa na tému
Pozitíva pandémie. Pozvánku do diskusie
prĳali Lucia Pašková z iniciatívy Kto pomôže
Slovensku, Prof. MUDr. Vladimír Krčméry a naša
pracovníčka z Nocľahárne sv. Vincenta Majka.
Bonusom večera bol workshop výroby
bezodpadových podpaľovačov, vedený našimi
šikovnými klientmi z Útulku sv. Lujzy.

DOBROVOĽNÍCTVO

SLEEP OUT Č. 5



Kvôlipretrvávajúcejpandémiiôsmyročník
predvianočnéhohudobnéhofestivaluDoma
dobreznovaprebeholbez fyzickejprítomnosti
divákov, vonlinepriestore. Napriek tomušlo
opäťovýnimočnýaúspešnýročník. Festival sa
poprvýkrátvosvojejhistórii uskutočnil ako
viacdňovépodujatie.Všetkoodštartoval
tradične, vdruhúadventnúnedeľu, livestream
koncertuFVLCRVM,projektuzameranéhonaelektronickéžánre, zNocľahárnesv.Vincenta.
Úvodnýprogramfestivalupokračovaldiskusiousnašimisociálnymipracovníčkamio
dostupnosti trvaléhoubytovaniapre ľudíbezdomova.Od12.12.2021aždo01.01.nového
rokasmekaždývečerstreamovalinanašichsociálnychsieťachskladbyrozličných
interpretov.Piesnezazneli vždysymbolickypresneo19:00, tedavčase, keďsaotvárajú
bránynašejnocľahárnepre ľudíbezdomova.Všetciumelci vystupovalipriamozosvojich
postelí akosymbolapripomienka toho, ženiekaždýmátošťastiemaťsvojuvlastnúposteľ.
Vnedeľu26.decembrasmestreamovali ešte jedenkoncertnaviacznocľahárnevpodaní
slovenskej folklórnej skupinyMuzička.Doprojektusazapojilo21umelcovahudobných
skupínavdeňpriamehoprenosusiotváracíprogramfestivalupozrelo9520divákov.

Zimnákampaň2021/2022zachytávalaproblematiku ľudí
bezdomovavoveľmipopulárnomasúčasnomtrende
otužovania.Vďakaspolupráci snašimidobrýmikamarátmi
z reklamnejagentúryElite, smepoukázalina to, že i ľudia
bezdomovasúveľkíotužilci.Nievšakdobrovoľní.Kampaň
prebiehalanajmänanašichsociálnychsieťachamnohí
známi ľudianámjupomohli šíriťmedzi tisíceďalších ľudí.V
decembri smezorganizovali aj charitatívneotužovanieaviacako200nadšencov tohto
športuprišlopodporiť ľudíbezdomovapriamonaZlatépieskyaDraždiak.Kzimnej
kampaniuž tradičnepatrí i rozdávaniekabátovpredStaroutržnicouvcentremesta.Pre
našuorganizáciu jeveľmidôležitéabysmespravilimaximumpre to,abyvďakapomoci
apodporeverejnosti čonajmenej ľudíbezdomovanedobrovoľnemrzlonaulici. Preto
každoročnenechávamepočasviacerýchdníkabátynavoľnýchvešiakochkodobratiupre
tých,ktorí sanemajúnakohoobrátiť. Leboniktosinezaslúži (z)mrznúť.

FESTIVAL DOMA DOBRE

Bolo nám veľkou cťou, že v novembri
navštívili Útulok sv. Lujzy de Marillac európsky
komisár pre pracovné miesta a sociálne práva
Nicolas Schmit a minister práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Páni sa stretli
s našimi zamestnancami a klientami a okrem
prezentácie služieb, ktoré v útulkuposkytujeme,
dostali ako darček bezodpadové podpaľovače,
ručne vyrábané našimi klientmi, ktorí sú v
útulku ubytovaní.

VZÁCNA NÁVŠTEVA V ÚTULKU SV. LUJZY

ZIMNÁ KAMPAŇ, OTUŽILCI A KABÁTY PRED STAROU TRŽNICOU



FINANČNÉ SPRÁVY
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Výnosy 2021
Príspevky za poskytnuté služby 8% 158 086,62 €
Prĳaté dary 1% 21 809,06 €
Iné ostatné výnosy <1% 1 562,00 €
Výnosy z nájmu majetku <1% 4 829,13 €
Prĳaté príspevky od organizačných zložiek Depaul
International 2% 34 954,05 €

Prĳaté príspevky od právnických osôb 8% 154 581,53 €
Prĳaté príspevky od fyzických osôb 13% 245 988,80 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 3% 58 930,28 €
Prĳaté príspevky z verejných zbierok <1% 55,03 €
Dotácie 63% 1 179 632,16 €
SPOLU 100% 1 860 428,66 €

Dotácie; 63%

Prijaté príspevky z verejných zbierok; <1%

Príspevky z podielu zaplatenej dane; 3%

Prijaté príspevky od fyzických osôb; 13%

Prijaté príspevky od právnických osôb; 8%

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek Depaul International; 2%

Výnosy z nájmu majetku; <1%

Iné ostatné výnosy; <1%

Prijaté dary; 1%

Príspevky za poskytnuté služby; 8%

VÝNOSY



Náklady 2021
Spotreba materiálu 10% 184 187,49 €
Spotreba energie 2% 33 173,51 €
Opravy a udržiavanie <1% 8 515,80 €
Cestovné <1% 2 175,48 €
Náklady na reprezentáciu <1% 333,07 €
Ostatné služby (stravovanie, likvidácia odpadu, pranie) 20% 374 348,25 €
Mzdové náklady 45% 842 604,11 €
Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie 15% 283 542,26 €
Zákonné sociálne náklady 2% 36 036,08 €
Ostatné sociálne náklady <1% 1 413,36 €
Ostatné dane a poplatky <1% 280,43 €
Úroky <1% 0,20 €
Dary <1% 373,13 €
Iné ostatné náklady <1% 6 134,95 €
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2% 31 744,50 €
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku <1% 1 129,50 €

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 2% 34 954,05 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (klientom) 1% 19 482,49 €
SPOLU 100% 1 860 428,66 €
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Spotreba materiálu; 10%

Spotreba energie; 2%

Opravy a udržiavanie; <1%

Cestovné; <1%

Ostatné služby (stravovanie,
likvidácia odpadu, pranie); 20%

Mzdové náklady; 45%

Zákonné sociálne poistenie
a zdrav. poistenie; 15%

Zákonné sociálne náklady; 2%

Ostatné sociálne náklady; <1%
Iné ostatné náklady; <1%

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku; 2%

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku; <1%

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám; 2%

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (klientom); 1%

NÁKLADY
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Podiel nákladov prevádzok na celkových nákladoch
Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac 19% 352 271,22 €
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 41% 769 332,39 €
Útulok sv. Vincenta de Paul 5% 84 780,63 €
Ošetrovňa sv. Alžbety 2% 44 329,85 €
Terénna práca bl. Rozálie Rendu 8% 149 686,10 €
Komunitná práca 2% 35 301,05 €
Integračný projekt bývania 4% 69 349,10 €
Podpora dobrovoľníckej činnosti 1% 20 030,50 €
Kancelária organizácie 18% 335 347,82 €
SPOLU 100% 1 860 428,66 €

Aktíva
Stavby 849 623,07 €
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 41 600,60 €
Dopravné prostriedky 73 002,07 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 7 014,00 €
Pokladnica a ceniny 17 578,13 €
Bankové účty 660 262,64 €
Odberatelia 16 654,00 €
Ostatné pohľadávky 106 351,19 €
Pohľadávky voči zamestnancom 9 480,00 €
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 33 949,45 €
Iné pohľadávky 2 155,10 €
Náklady budúcich období 6 343,97 €
Aktíva celkom 1 824 014,22 €

Pasíva
Oprávky k stavbám 139 837,90 €
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom
hnuteľných vecí 22 075,67 €

Oprávky k dopravným prostriedkom 64 948,68 €
Dodávatelia 29 702,61 €
Krátkodobé rezervy 43 985,67 €
Zamestnanci 69 846,17 €
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdr. poisťovňami 42 806,93 €
Ostatné priame dane 10 122,85 €
Iné záväzky 955,00 €
Výnosy budúcich období 1 329 196,45 €
Základné imanie 66,39 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 13 759,90 €
Ostatné dlhodobé záväzky 56 710,00 €
Pasíva celkom 1 824 014,22 €



EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

PRÍLOHY VÝROČNEJ SPRÁVY
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Špecializované sociálne poradenstvo (§19 ods.3) 25 569,23 € x 1 služba
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (§24a) 183 174,78 € x 1 služba
Nízkoprahové denné centrum (§24b) 5 801,59 € x 6 klientov
Nocľaháreň (§25) 4 002,97 € x 200 klientov
Útulok (§26) 6 595,53 € x 49 klientov
Zariadenie opatrovateľskej služby (§36) 27 810,01 € x 6 klientov
Prepravná služba (§42) 20 511,22 € x 1 služba
Stredisko osobnej hygieny (§60) 14 910,05 € x 1 služba
Podpora samostatného bývania (§57) 65 834,12 € x 1 služba

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prĳímateľa sociálnej služby podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa druhu poskytovanej
sociálnej služby za kalendárny rok 2021:

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 Audítora

Účtovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko k dátumu 31.12.2021
bola overená audítorom. Audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia vydala dňa
14.06.2022 k účtovnej závierke nasledovný výrok: „Podľa nášho názoru priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k
31.decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.”

„Teší ma, keď vidím, že niekomu, nerada používam
slovo „pomôžete“, že niekoho sprevádzate a jemu sa
vďaka tomu podarí byť kúsok zdravším. Naučí sa chytiť
sám pohár a napiť sa, chodí s protézou, lepšie reaguje.
Všetko je o malých krokoch. A tie ma tešia. Podľa mňa
je to aj kľúč, ako vydržať.“

Klaudia
opatrovateľka z Útulku sv. Lujzy de Marillac



ĎAKUJEME
V mene celého tímu Depaul ďakujeme našim klientom, že sme aj v roku 2021 mohli
byť súčasťou ich príbehu.
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V mene nás a našich klientov ďakujeme všetkým, ktorí nám počas roka pomohli
akýmkoľvek spôsobom:

1st Class Agency;
Agentúra Pohoda;
Anwell s r.o.;
Ave plus s r.o.;
Beauty & Care s r.o;
Bratislavský samosprávny kraj;
British International School
Bratislava;
Centrum pre filantropiu;
Centrum rodiny Dúbravka;
Citibank;
Darujme.sk;
Domov sv. Jána z Boha, n.o.;
Depaul International;
Ellite Solution;
Epitheton s r.o.;
Ernst & Young Slovakia;
Generali Poisťovňa a.s.;
Gymnázium Antona Bernoláka;
Gréckokatolícka charita -
časopis Cesta;
HB Reavis;
Humana;
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR;
JTI Slovak Republic s r.o.;
JUDr. Eva Lalíková;
Komunita Sant´Egidio;
Konferencia biskupov Slovenska;
Magistrát hl. mesta Bratislava;
Mestské časti Bratislava -
Dúbravka, Karlova Ves, Nové

Mesto, Petržalka, Rača, Ružinov;
Mercedes Benz;
Microsoft Slovakia s r.o.;
Milosrdní bratia sv. Jána z Boha;
Misĳná spoločnosť sv. Vincenta
de Paul;
Ministerstvo financií SR;
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR;
Ministerstvo práce sociálnych
vecí a rodiny SR;
MariánSlobodaaoptikaOPTOBRIL;
MUDr. Andrea Lukšicová;
MUDr. Marián Halás PhD.;
MUDr. Daniela Takáčová;
prof.MUDr.VladimírKrčméryDrSc;
Národná Banka Slovenska;
Nadácia EPH;
Nadácia Pontis;
Nadácia Slovenskej sporiteľne;
Nadácia TA3;
Nadácia TESCO;
Nadácia SPP;
Nadácia Volkswagen;
O2 Slovakia;
Operačný program
potravinovej a základnej
materiálnej pomoci FEAD;
OZ Equita;
OZ Proti prúdu;
OZ Kresťania v meste;
OZ Stará tržnica;
OZ Vagus;

Poláček & Partners;
Porticus;
Postoj;
Prezidentka SR Zuzana Čaputová;
Prvá stavebná sporiteľňa;
PS Digital;
Rádio Lumen;
Reformovaná cirkev, zbor
Bratislava;
Regionpress;
Rímskokatolícka cirkev –
farnosti Prievoz, Ružinov;
Rozhlas a televízia Slovenska;
Slovenská katolícka charita;
SOCIA;
Spoločnosť dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul;
Tatrak s r.o.;
TESCO STORES SR a.s.;
Textil House Slovakia;
TV Bratislava;
TV Lux;
TV Ružinov;
TV TA3;
.týždeň;
Unizdrav;
Vaacumlabs;
Veľvyslanectvo Írskej republiky;
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety;
YEME

Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí prispeli tým najvzácnejším - svojím
časom a prítomnosťou, ktoré v roku 2021 venovali našim klientom.

Fotografie: Mária Badinská, Depaul
Grafika: Ivan Duda

a mnohým ďalším, aj anonymným darcom.
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„Asi hlavne to, že sa staráme o ľudí bez domova. Takých projektov
nie je v Bratislave veľa a ja pracujem v jednom z nich a to je skvelé
podľa mňa. Práca nie je ľahká, ale podľa mňa aby sa človek
nezbláznil, treba sa s tým narodiť. Nie každý to zvládne. Nie každý
môj kamarát alebo známy by takú ťažkú, náročnú, ale zaujímavú
prácu zvládol. Nikdy nevieš, čo ťa čaká pred službou. Preto to
treba cítiť, či to zvládneš vnútri, v sebe.“

Aňa
pomocná pracovníčka z Nocľahárne sv. Vincenta

Ilustračné foto

Čo má na svojej práci najradšej?
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