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Predslov 
Vážený čitateľ,  

       dospeli sme do roku 2020 a je čas ohliadnuť sa na rok 2019. Rok 2019 nás posunul ďalej 

osobnostne aj profesijne. Sme starší, skúsenejší, vidíme veci jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Vieme kam 

smerujeme, vidíme nástroje, ako k cieľom dospieť, ako ich naplniť. V minulom roku sme pokračovali 

v úžasných spoluprácach medzi organizáciami, budovali nové idei na lokálnej aj medzinárodnej 

úrovni. Sme neskutočne hrdí na viaceré aktivity minulého roka. Nesmierne nás najmä tešil záujem 

ľudí z verejnosti, od finančnej, cez materiálnu až po fyzickú podporu. Okruh našich podporovateľov 

sa neustále zväčšuje a to nám dodáva silu. Nesmieme zabudnúť na ľudí bez domova. Tvárí a príbehov 

sa zase nahromadilo. Niektoré sa v našich pamätiach zapísali viac, niektoré menej. Podarilo sa nám 

naplniť náš cieľ, podarilo sa nám ukončiť bezdomovectvo pre deväť jednotlivcov a poskytnúť 

poradenstvo pre stovky ľudí v kríze. Sme taktiež radi, že sa nám aj napriek komplikáciám podarilo 

úspešne rozbehnúť projekt Housing+, ktorý môžeme definovať ako efektívny nástroj a veríme v jeho 

pokračovanie.  

 

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu. 

 

 

 

 

 

                                                  Tím OZ STOPA Slovensko 
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Súhrn našej práce 
 

          Najviac prehľadný systém je rozdeliť rok na jednotlivé ročné obdobia a poukázať 

na dominanciu tej, či onej sociálnej služby. 

 

ZIMA 2019:  
          V roku 2019 sme začiatok zimy prežili v relatívnom pokoji. Zima nebola až taká 

krutá, ako sme sa obávali. Nič to však žiaľ nezmenilo na úmrtiach na uliciach, ktorých bolo 

viac než dosť. Aby sme boli čo najefektívnejší, spustili sme špeciálny program „Early Bird“ 

Ranné vtáča, kedy sme vyrážali do terénu o štvrtej hodine rannej, aby sme nachádzali 

ľudí, ktorí v tomto čase už strácali sily ďalej chodiť. Chodili sme za nimi, aby neumrzli, 

poskytovali sme poradenstvo ľuďom, ktorí žijú na ulici, pričom ráno chodia do legálneho 

a stabilného zamestnania. Štandardom bol roznos teplého oblečenia, čaju, spacákov 

a diek. Snažili sme sa byť tam, kde nás bolo treba a vtedy, kedy nás bolo treba. V tejto 

činnosti sme nadviazali na spoluprácu s UKF v Nitre a viac študentov nám počas 

najtuhších zimných dní prišlo pomáhať v uliciach. 

 

JAR 2019:  
               Jar je u nás v znamení príprav na dlhodobé integračné aktivity. Nadviazali sme 

spoluprácu na prevencii recidívy so zariadením pre výkon trestu v Želiezovciach. Prím 

začína preberať náš projekt Integračné centrum. Aktívne sme vyhľadávali ľudí, ktorí by 

boli schopní prejsť integračným procesom. To sa nám aj podarilo a aktuálne títo ľudia sú 

plne integrovaní a nepotrebujú žiadne sociálne služby pre ľudí bez domova. Tento rok ich 

z počiatočných osem ukončilo päť. Aj tento rok bol ošiaľ po zmene v tomto období zo 

strany klientov veľkí, žiaľ tento ošiaľ je akýmsi po zimným štandardom a po krátkej chvíle 

opadá. Tento rok mala jar aj iné okamihy. Podarilo sa nám, aby každoročné stretnutie 

miest aliancie The European End Street Homelessness Campaign prebehlo v Bratislave. 

Bolo to v histórii asi najväčšie medzinárodné stretnutie na našom území. Žiaľ, naše 

schopnosti v prilákaní médií a osobností sú nie práve ideálne a toto stretnutie prebehlo 

bez záujmu z vonka. Všetci radšej volili druhú obdobnú akciu inej MVO. Nám však toto 
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stretnutie prinieslo množstvo informácií poznatkov a na medzinárodnej úrovni sme si 

prečítali pekné a pochvalné články. Čiže stav, že naše OZ je v zahraničí známejšie ako 

doma, sa nezmenilo.   

 

LETO 2019: 
            Keď sme písali o roku 2018 ako o roku, kedy sme mali najviac projektov, tak rok 

2019 bol, čo sa týka projektov, ešte viac aktívny aj do množstva aj do dopadu. Tu je 

dôležité napísať, že bez systémov podpory zo strany firiem a ich grantovým výzvam, by 

sme tak ako iné MVO, nemali veľa možností kontinuálne pokračovať. Tento rok sme boli 

jednou z malého množstva MVO, ktoré tento typ sociálnej podpory poskytovali. Viac 

o našich projektoch si môžete prečítať v časti Realizované projekty a sociálne služby.  

Viac informácií o projektoch, fotogalériu nájdete na našej webovej stránke: 

https://www.stopaslovensko.sk/projekty-roku-2019/ .  

Tento rok bolo navyše pre nás naozaj krásne vnímať podporu aj zo strany rôznych 

reštaurácií, ktoré zadarmo každý deň pripravovali obedy pre ľudí v pracovnej terapii. 

  

JESEŇ 2019: 
            Jeseň bola plná aktivít a udalostí v kombinácii s dobiehajúcimi pracovnými 

projektami a nového náporu klientov. Tí mali záujem nájsť si prácu a tým si zabezpečiť 

prežitie zimy. Naplno sme rozbehli projekt Housing+, ktorý je na našom území unikátny. 

Podľa našej skúsenosti, je to najideálnejší spôsob ukončovania pouličného 

bezdomovectva v meste s minimom sociálneho a dostupného bývania. V tomto období 

sme narazili aj na našu vyčerpanosť v oblasti vzdelávania, ktorú sme však vyriešili 

nájdením zodpovednej osoby/ delegátky, ktorá vďaka nám a nášmu členstvu v Európskej 

kampani začala dlhodobý medzinárodný tréning v oblasti Housing-u (bývania). Hlavnou 

aktivitou však bola akcia „Plošný monitoring ľudí bez domova 2019“. Množstvo 

dobrovoľníkov, pozorovatelia z Európskej kampane, záštita Starostky mestskej časti Staré 

mesto, urobilo z tejto akcie najviac viditeľnú a médiami prezentovanú činnosť našej 

organizácie.      

 

 

 

https://www.stopaslovensko.sk/projekty-roku-2019/
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ZIMA 2019: 
       Ukončovali sme dlhodobé integračné procesy a klienti nám postupne odchádzali 

z pracovných terapií do trvalých zamestnaní. Niektorí opustili aj systém Housing+ a prešli 

do vlastného prenájmu mimo náš podporný systém.  Nápor na integračné centrum sa 

zvyšoval nakoľko viacero ľudí hľadalo možnosti návratu, aby nemuseli stráviť zimu na 

ulici. Špecializované poradenstvo začínalo preberať prácu s ľuďmi, ktorí opustili procesy 

integrácie. Dominantným dátumom bol 10. október „Medzinárodný deň ľudí bez 

domova“. Naša organizácia sa spolu s partnerskými mestami do tejto aktivity zapojila 

prezentáciou veľkoformátových umeleckých fotografií ľudí bez domova a zverejnením 

videospotu, ktorý mal široký pozitívny ohlas aj na medzinárodnej úrovni. Pred vianočnými 

sviatkami sme vyrážali do ulíc s rôznymi darmi, aby sme priblížili tieto sviatky aj ľuďom, 

ktorí z rôznych príčin nemôžu prežiť doma s blízkymi.  
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Realizované projekty a sociálne služby 
        Zhrnutie našich aktivít a činností za posledný rok. Všetky aktivity boli sústredené 

na ľudí bez domova alebo na ľudí ohrozenými „bezdomovectvom“. 

 

Názov aktivity/Projektu Dopad Efekt  – Cieľ 

Sociálne prevenčný tím 

krízovej intervencie  

Viac než 300 

individuálnych 

kontaktov 

Cieľom je aktívne vyhľadávanie, 

monitoring a motivácia ľudí bez 

domova k zmenám spôsobu života. 

Spustenie prevenčného 

programu „Early Bird“ 

Ranné vtáča 

Viac než 100 

intervencií 

Podpora ľudí v skorých ranných 

hodinách. Intervencia pre ľudí, ktorí 

pracujú a z rôznych príčin žijú na ulici. 

Monitoring ľudí bez domova 

2019 – MČ Staré Mesto 

168 individuálnych 

kontaktov 

Druhý historický plošný monitoring na 

našom území zameraný na reálne 

potreby ľudí bez domova, ich počet 

a ich typologické rozloženie. Zapojenie 

širokej verejnosti do procesov práce.  

Výročné stretnutie Aliancie 

Európskych miest kampane, 

The European End Street 

Homelessness 

Zástupcovia 13 

európskych miest viac 

ako 40 účastníkov 

Budúcnosť medzinárodnej aliancie, 

spoločné aktivity, prieniky a rozdiely, 

výzvy a nádeje pri ukončovaní 

pouličného bezdomovectva 

v medzinárodnom kontexte 

Vianoce pre ľudí bez 

domova 

Viac než 40 

obdarovaných ľudí 

bez domova a osôb 

pracujúcich v sex-

biznise 

Počas Vianočných sviatkov aktívne 

navštevujeme ľudí bez domova 

a nosíme im malé, ale funkčné dary, 

aby aj oni pocítili radosť Vianoc. 
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Praxové pracovisko 

a vzdelávanie študentov 

2 prednášky na UKF 

Nitra. 8 študenti na 

praxi  

Naším cieľom je budovať novú 

generáciu kvalitných sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok, preto 

pravidelne chodíme vzdelávať na 

katedru sociálnej práce na UKF v Nitre. 

Medzinárodný deň ľudí bez 

domova 

World homeless day 

10. október 

Výstava obrazov, ktorú navštívilo viac 

ako 30 ľudí, prezentácia videospotu 

Integrácia 2019 a.) DSS ARCHA Projekty zamerané na scitlivovanie 

spoločnosti, kedy ľudia bez domova 

v integračných procesoch pracujú 

a spolupracujú s lokálnymi 

komunitami na zveľaďovaní 

spoločných priestorov. 

b.) MŠ Letná 

c.) Park Biely Kríž 

d.) Medická záhrada 

e.) Záhrady Pražská 

f.) zeleň v Starom 

meste 

g.) revitalizácia okolia 

stojísk 

Komplexný integračný 

proces (model 365) 

8 klientov začalo 

proces 

5 klientov je aktuálne úspešne re-

integrovaných 

Integračné centrum STOPA Viac než 150 

jednotlivcov vyhľadalo 

službu 

3 ľudia ukončili bezdomovectvo, 

viacerí sa úspešne zamestnali 

a neevidujeme ich v komunite 

pouličného bezdomovectva 

 

Fotografie z našich aktivít nájdete na facebook profile: https://goo.gl/KTFQvQ 
 

 

 

 

https://goo.gl/KTFQvQ
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Spolupráca 
 

           Vieme, že v tejto oblasti nie sme sami. Mnoho z našich činností vieme poskytnúť 

preto, lebo naši kolegovia z iných typov služieb robia svoju prácu dobre a za to im veľmi 

ďakujeme. Taktiež ďakujeme organizáciám, inštitúciám, nadáciám za ich podporu, bez 

ktorej by sme našu činnosť nemohli vykonávať. V roku 2019 sme spolupracovali: 

 Magistrát hlavného mesta  SR Bratislavy 

 Bratislavský samosprávny kraj 

 Mestská časť Bratislava Nové Mesto 

 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 

 Mestská časť Rača 

 Mestská časť Petržalka 

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

 The European End Street Homelessness Campaign (medzinárodná aliancia) 

 Ho-Pe - Homeless People  (medzinárodná aliancia) 

 St. Mungos London (pomoc pre občanov SR v Spojenom Kráľovstve)  

 Frostschutzengel plus Berlin (pomoc pre občanov SR v Nemecku) 

 Slovenská Katolícka charita 

 OZ PRIMA 

 OZ ODYSEUS 

 Domov sv. Jána z Boha 

 OZ Vagus 

 Právnici Pro bono  

 Nadácia Granvia 

 Nadácia Orange 

 Webnode 
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Príjmy a výdavky 
 

Príjmy  

Dary a príspevky 2560,00 € 

Podiel z 2% daní 1262,14 € 

Granty a dotácie 114 322,47 € 

Poskytovanie služieb 382,68 € 

Z vkladu zriaďovateľa 4000,00 € 

Z verejných zbierok 222,00 € 

Z úverov a pôžičiek 15 000,00 € 

Ostatné  682,27 € 

Spolu 138 431,56 € 

 

Výdavky 

Materiálno-technické zabezpečenie 9980,30 € 

Prenájom priestorov  a prevádzková réžia  7664,12 € 

Mzdy, poistenia, dane a odvody 83 869,09 € 

Podpora v rámci pracovnej terapie pre 
klientov 

9000,00  € 

Iné ( oblečenie, strava, pracovné 
náradie...) 

5454,02 € 

Splátky úverov a pôžičiek  15 193,61 € 

Služby  2171,52 € 

Záväzky 2356,66 € 

Spolu 135 689,32 € 

 

 

Zhrnutie 

Príjmy Spolu 138 431,56 € 

Výdavky Spolu 135 689,32 € 

- Rozdiel + 2742,24 € 
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Kontakty 
Ak by ste chceli vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať 

 

 

Mgr. Pavol Sabela 

Štatutár / špecializovaný 
poradca 

Tel. +421 948 139 382 

sabela@stopaslovensko.sk 
stopa.slovensko@gmail.com   

Mgr. Martina Pisárová 

Sociálna environmentalistka 

Tel. +421 948 389 748 

pisarova@stopaslovensko.sk 

    

 

Bc. Brigita Hlačinová 

Sociálna pracovníčka  

Tel. +421 948 364 067 

hlacinova@stopaslovensko.sk  

  

 

 

 

 

 

Informácie o organizácii 
Občianske združenie STOPA Slovensko 

Pražská 33, 811 04 Bratislava, Slovensko 

Tel. 0948 139 382 

www.stopaslovensko.sk 
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