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Predhovor
Sme veľmi radi, že držíte v rukách prvú knihu, ktorú sme 
kedy vo Vaguse vydali. Stalo sa to neplánovane. Na začiatku 
sme chceli pripraviť iba “obyčajnú” výročnú správu o tom, 
čo sa nám podarilo zmeniť v téme straty domova počas 
roku 2017. 

Postupne sme spísali všetky oblasti, ktorým sme sa minulý 
rok venovali a zrazu sme zistili, že sa nám podarilo pripraviť 
ucelenú výpoveď o našom prístupe k ľuďom, ktorí prišli 
o domov, o problémoch, ktorými žijú, o riešeniach, ktoré 
ponúkame a hlavne o dopade, ktorý sa vďaka našej odbornej 
sociálnej práci darí dosahovať. 

V tom momente sme vedeli, že práve to je tá chvíľa, kedy 
by sme mohli začať s činnosťou, ktorú sme vždy vnímali 
ako dôležitú – hovoriť o téme ľudí bez domova ucelenou 
a knižnou formou, ktorá komplexne a v súvislostiach zo-
brazuje dopady našej práce. 

Nebolo by však čo napísať ak by sme vo Vaguse nemali viac 
ako dvadsať skvelých kolegov a kolegýň, vďaka ktorým denne 
podávame pomocnú ruku ľuďom bez domova a riadime naše 
programy. Rovnako to platí aj v prípade všetkých našich 
partnerov, nadácií, firiem a jednotlivcov, bez ktorých by 
sme len ťažko mohli robiť našu prácu. 

Vďaka našim ďalším partnerom, ktorí nám pomohli s grafic-
kou úpravou a tlačou tak držíte v rukách knihu, ktorá hovorí 
oveľa viac ako bežné výročné správy. Je praktickým zhrnutím 

nášho poslania a zároveň odkrýva svet ľudí, ktorí prišli 
o jednu z najdôležitejších vecí v ľudskom živote – domov. 

Rozhodli sme sa, že naša prvá kniha nebude poslednou 
a okrem našej priamej pomoci ľuďom bez domova sa bu-
deme v najbližších rokoch venovať tvorbe ďalších knižných 
projektov. Veríme, že aj takouto formou môžeme prispieť 
k tomu, aby ľudia bez domova boli v prvom rade ľuďmi. 

Alexandra Kárová – projektová riaditeľka OZ Vagus
Sergej Kára – projektový riaditeľ OZ Vagus 
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Naše poslanie
Naším poslaním je podávať pomocnú ruku ľuďom bez domova 
na ich ceste z ulice. Vykonávame odbornú sociálnu prácu, 
nie sme charitatívnou organizáciou a humanizmus je našim 
filozofickým východiskom. Ľudí bez domova* počúva-
me, rešpektujeme hodnotu človeka a vidíme ju v každom, 
s kým pracujeme. Práve pocit ľudskej hodnoty považujeme 
za podstatný faktor pri ukončení bezdomovectva. 
 

*Prečo nepoužívame pomenovanie bez-
domovec, ale človek bez domova? Tieto 
pomenovania so sebou nenesú negatívne 
konotácie a zároveň upozorňujú na dô-
ležité – aj ľudia bez domova sú ľuďmi.

Vízia a prístup
Víziou OZ Vagus je Bratislava, v ktorej má každý človek bez 
domova možnosť získať odbornú pomoc, zvýšiť si kvalitu 
svojho života a získať šancu pre návrat do bežného života. 
Túto víziu napĺňame vďaka nášmu odbornému, systémovému 
a individuálnemu prístupu k ľuďom bez domova. 

Pracujeme podľa principu harm — reduction*, na kto-
rý nadväzujeme odbornou pomocou pri zaradení ľudí bez 
domova naspäť do spoločnosti, tak, aby každý mal možnosť 
ukončiť svoje bezdomovectvo.

*Čo je to prístup harm — reduction? 
Jeho podstatou je jednoducho povedané 
minimalizovať riziká spôsobené životom 
na ulici. Ide predovšetkým o negatív-
ne zdravotné, sociálne a ekonomické 
následky súvisiace so stratou domova.

 

Väčšina našej práce je priamo s ľuďmi bez domova. Súčasťou 
nášho prístupu je ale aj zmena na systémovej úrovni. Par-
ticipujeme pri tvorbe verejných politík, vedieme dialóg so 
samosprávou a verejne obhajujeme práva tých, ktorí prišli 
o svoj domov. S čiastkovým cieľom systémovo zmeniť kva-
litu života ľudí bez domova a s víziou trvalého ukončenia 
bezdomovectva nie len v Bratislave ale na celom Slovensku.

Naše prístupy sú rešpektované odborníkmi, verejnosťou a oce-
ňované na medzinárodnej úrovni (napr. ERSTE Foundation 
Award for Social Integration) a sú dôležitým prínosom pre 
pozitívne zmeny v našej spoločnosti, ktoré často suplujú 

1312



Problematika 
ľudí bez domova 
— aktuálna situácia

V Bratislave žije podľa odborného odhadu expertných orga-
nizácií viac ako 4 000 ľudí, ktorí prišli o domov. Hlavným 
problémom je nedostatočná dostupnosť a kapacity odbornej 
pomoci pre týchto ľudí. 

Nocľah, denná starostlivosť, pomoc v teréne, podporované 
zamestnávanie a odborné poradenstvo — to všetko sú služ-
by, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova prežiť, zlepšiť alebo 
zmeniť svoju sociálnu situáciu. Problémom však je, že ani 
jedna z týchto služieb nepokrýva svojimi kapacitami viac ako 
10 % z celkového odhadovaného počtu ľudí bez domova. 

Celé Slovensko, nielen Bratislava, rieši otázky cenovo dostup-
ného bývania, sociálneho bývania aj štartovacieho bývania 
pre jednotlivcov alebo rodiny.

Nedostatok bývania je problémom mladých rodín, dys-
funkčných rodín, odchovancov z detských domovov, ľudí 
po výkone trestu, ľudí so zdravotnými problémami, ľudí 
v seniorskom veku, ako aj ľudí bez domova. V problematike 
ľudí bez domova ide o bývanie vo viacerých formách, ktoré 
v Bratislave absentujú, a sú zastúpené na všetkých úrovniach.
Stále nedoriešený je problém s regulovaným bývaním 
a s náhradou bývania pre ľudí, ktorí dostali z takéhoto typu 
bývania výpoveď a majú na náhradu nárok. 

Odbornosť 
a tím Vagusu
Sme profesionálnou organizáciou, ktorá sa venuje dlhodobým 
a koncepčným prístupom v problematike straty domova. 
Odbornosť je jedno z našich základných východísk. 
 
Vďaka tomu našu organizáciu tvoria hlavne profesionálni 
sociálni pracovníci a pracovníčky, z ktorých majú 
mnohí dlhoročnú prax v oblasti práce s ľuďmi bez domova. 
Ďalšou personálnou kategóriou organizácie je jej manažment 
— tím skúsených manažérov a manažérok 
v oblasti tretieho sektora.

Tím Vagusu prechádza pravidelným vzdelávaním, skupinovou 
alebo individuálnou supervíziou a podstatnými sú aj skúsenosti 
zo zahraničných návštev. Pravidelne spolupracujeme 
s externými spolupracovníkmi OZ Vagus — so psychológmi, 
socioterapeutmi a pod.

Nikdy by sme nedokázali napĺňať naše poslanie a ciele bez 
toho, aby sme tvorili široký tím zložený z desiatok ľudí a stále 
rastieme. Náš tím je vzájomne prepojený a každý jeho člen 
alebo členka plní nezastupiteľnú rolu. 
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Tím a funkcia 
zamestnancov 
Vagusu 2017
Mgr. Peter Adam — projektový riaditeľ
Mgr. Ecaterina Catasonova — terénna sociálna pracovníčka 
Bc. Matej Čajkovič — sociálny pracovník 
Mgr. Emília Čelovská — sociálna poradkyňa 
Bc. Magdaléna Danková — terénna sociálna pracovníčka 
Mgr. Veronika Dianišková — asistentka v sociálnej práci 
Mgr. Zina Halašková — sociálna poradkyňa
Mgr. Brigita Hlačinová — terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Daniela Hladíková — sociálna poradkyňa 
Mgr. Sergej Kára — projektový riaditeľ
Ing. Alexandra Kárová — projektová riaditeľka 
Mgr. Petra Kollárová — koordinátorka programu Domec 
Bc. Patrícia Kovaľová — sociálna pracovníčka 
Mgr. Patrícia Lichoňová — sociálna poradkyňa 
Mgr. Peter Lukáč — sociálny pracovník 
Mgr. Andrea Macková — sociálna poradkyňa 
Mgr. Fedor Matúš — projektový asistent 
Ing. Petronela Mesároš Uskobová — finančná manažérka
Mgr. Karolína Mlynková — terénna sociálna pracovníčka 
Mgr. Barbora Petrgálová — terénna sociálna pracovníčka 
Mgr. Natália Poláková — terénna sociálna pracovníčka 
Mgr. Lucia Pružinská — sociálna poradkyňa 
Mgr. Katarína Rosová — koordinátorka programu Streetwork 
Mgr. Martina Starovičová — terénna sociálna pracovníčka 
Mgr. Daniela Strýčková — terénna sociálna pracovníčka 
Bc. Mária Vargová — sociálna pracovníčka 

V prípade, ak by ste sa chceli 
pridať do nášho tímu, viac infor-
mácií nájdete na www.vagus.sk.
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Naše 
programy 
v roku 
2017 
v skratke
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Streetwork — 
pracujeme 
priamo 
v uliciach
Práca s ľuďmi bez domova pria-
mo tam, kde sa nachádzajú, je 
často dôležitým prvým krokom 
pri ich individuálnej integrácii do 
spoločnosti. Na konci tejto dlhej 
cesty je vlastné bývanie, práca 
a oddlženie.
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Terénna sociálna práca priamo v uliciach Bratislavy plní 
nezastupiteľnú úlohu pri prvom napojení ľudí bez domova 
do siete sociálnych služieb. V roku 2017 sme pôsobili 
na 382 kontaktných miestach na území mesta 
Bratislava a opakovane pracovali s viac ako 
500 ľuďmi bez domova. Poskytovali sme širokú paletu 
služieb priamo v teréne — od záchrany života cez odborné 
sociálne poradenstvo až po obyčajné, ale často tak veľmi 
dôležité, podanie teplej deky. 

Sme jediný projekt takéhoto druhu a rozsahu na území 
Bratislavy a v súčasnosti tiež najintenzívnejší streetwork 
v rámci krajín V4. Počas svojho dlhoročného fungovania sme 
vybudovali funkčný systém práce s klientom, profesionálny 
tím terénnych sociálnych pracovníkov a pomohli tisíckam 
ľudí bez domova. 

Náš terénny tím sa v roku 2017 stabilizoval na piatich plných 
a troch čiastočných úväzkoch. 

Odpracovaných 
4 500 hodín v teréne 
2 351 krát sme kontaktovali 
dospelých klientov 
a 62 krát deti

V teréne pracujeme v bežnom režime od pondelka 
do soboty v časoch:

denný Streetwork 
(3× / týždeň) 8:00 — 13:00 

večerný Streetwork
(6× / týždeň) 17:00 — 22:00
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Počet kontaktných miest* podľa mestských častí 
Bratislavy, na ktorých sme pôsobili počas roku 2017

*Miesto na ktorom sa ľudia bez domova 
pravidelne zdržujú. Zväčša ide o miesta 
kde prespávajú.

 

Mestská časť Počet miest

Staré Mesto  39
Lamač  15
Ružinov  75
Vrakuňa  5
Devínska Nová Ves  9
Nové Mesto  64
Petržalka  70
Rača  48
Vajnory  9
Karlova Ves  21
Dúbravka  27
SPOLU  382

Oproti pasívnym stacionárnym modelom sociálnej po-
moci (napr. nocľahárne alebo denné centrá) je Streetwork 
efektívnejší práve vo svojom aktívnom vyhľadávaní klienta 
a poskytnutím pomoci „na mieru“ pre konkrétneho človeka 
bez domova mimo inštitúcie v prostredí, kde sa prirodzene 
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DOMEC 
nízkoprahové* 
denné 
centrum

*Čo znamená, že náš prah je znížený? 
Priestor DOMCA prijíma každého človeka 
bez rozdielu príjmu, trvalého pobytu, 
závislosti či sociálnej situácie.

Až keď je človek najedený, ošetrený, umytý a má čisté oble-
čenie môže začať pracovať na svojej ceste z ulice. V dennom 
centre tak poskytujeme služby na zvýšenie kvality života 
rovnako ako odborné integračné poradenstvo. 

Motiváciou k založeniu DOMCA bolo to, že približne 4 000 
ľudí bez domova na území mesta Bratislava nemá počas dňa 
možnosť nájsť skoro žiadnu formu odbornej pomoci. Často 
je ich jedinou možnosťou pretrpieť ďalší deň bez strechy nad 
hlavou. Väčšina z nich nemá osobné doklady a prišli teda 
aj o možnosť zamestnať sa, majú podlomené zdravie, trpia 
hladom a mnohí prišli o pocit vlastnej hodnoty.
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Adresa centra: 

Mýtna 33, Bratislava

Otváracie hodiny: 

po. — pia. 9:00 — 16:00
ut. 13:00 — 15:00 

Základné poskytované služby:

· Raňajky a obed
· Výdaj šatstva
· Hygienické centrum
· Úschovňa osobných vecí
· Ošetrovňa
· Odpočinkový priestor
· Integračná poradňa
·  Terapeutické a vzdelávacie 

aktivity

Od založenia DOMCA v roku 2013 sme v centre registrovali 
do konca roku 2017 

presne 3 494 ľudí 
bez domova 

Návštevnosť DOMCA v roku 2017

1 162 ľudí bez domova 
spolu 16 403 krát

Denne príde do centra 
v priemere 80 ľudí bez domova, 
v zimnom období stúpne toto 
číslo aj na 100 ľudí denne 
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Kaviareň 
Dobre&Dobré
Kaviareň Dobre&Dobré sme od začiatku považovali za 
veľmi odvážny a ambiciózny projekt. Zamestnávať ľudí bez 
domova. Vytvoriť pre nich komplexný integračný program. 
Zároveň viesť prevádzku kaviarne tak, aby vytvárala príjemné 
a prirodzené prostredie pre všetkých — zamestnancov aj zá-
kazníkov. A navyše, obstáť v konkurencii ostatných kaviarní. 

4342



Tri roky, ktoré sme to utiahli, boli pre nás náročné a zároveň 
neuveriteľne úžasné. Výsledkom je:

8 dlhodobo 
zamestnaných ľudí na pozícii barman/čašník s pozitívnym 
integračným výsledkom (vlastné bývanie, splatené dlhy, nové 
bežné zamestnanie).

10 000 je celková suma 
splatených dlhov ľudí na ceste z ulice, ktoré sa podarilo 
splatiť vďaka zamestnaniu v našej kaviarni.

12 480 odpracovaných 
hodín ľudí v integračnom programe

2 získané ceny 
za zodpovedné podnikanie VIA BONA Slovakia 2015.

60 000 návštev 
našich zákazníkov, ktorí zistili, že ľudia na ceste z ulice sú 
rovnakými ľuďmi ako oni samotní.

33 000 pripravených káv

Rozlúčenie 
s kaviarňou
Po dôsledných prepočtoch a úvahách sme sa však museli 
koncom roka 2017 rozhodnúť kaviareň Dobre&Dobré 
natrvalo zatvoriť. 

Hlavným dôvodom bolo, že ako zodpovedný zamestnávateľ, 
ktorý odvádza za svojich zamestnancov odvody v plnej výške 
prislúchajúcej platu, nie sme konkurencieschopní v bratislav-
skom gastrobiznise. Každý z ľudí bez domova počas svojej 
práce mal vždy pri sebe niekoho*, kto mu pomáhal 
zvládnuť všetky situácie, čo ešte viac zvýšilo náklady. 

*o status chráneného pracoviska a ná-
slednej podpory sa môžu uchádzať 
len organizácie pracujúce s ľuďmi so 
zdravotným postihnutím.

Dostali sme sa do fázy, v ktorej by bolo ďalšie fungovanie 
kaviarne nezodpovedné voči našim ostatným programom. 
Preto sme sa rozhodli presmerovať našu energiu a dostup-
né financie do zlepšení v programoch Streetwork, Domec 
a pripravovaného pilotného projektu Housing First Cverna. 

Nie je to pre nás ľahké, lebo nám kaviareň prirástla k srdcu. 
Dúfame ale, že sa pod hlavičkou Dobre&Dobré časom vrá-
time s projektom zamestnávania ľudí počas ich cesty z ulice.
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Ako 
a prečo 
sme po-
máhali 
– dopad 
našej 
práce 
(v roku 2017)
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Prvá pomoc 
alebo keď ide 
o život
Dôležitá súčasť našej práce je poskytovanie prvej pomoci 
pri ohrození zdravia a často aj samotného života ľudí bez 
domova. Vypĺňame tak "dieru", ktorá vzniká kvôli bezmoc-
nosti klasických zdravotných zložiek. Policajná hliadka alebo 
sanitka privolaná za človekom bez domova v zlom stave ho 
totiž nemá možnosť transportovať do bezpečia, poradiť alebo 
poskytnúť leták o možnostiach pomoci. Často sa teda stáva, 
že menované zložky dané miesto opustia a človek zostáva bez 
pomoci a v riziku, že jeho situácia sa do rána alebo v naj-
bližších hodinách môže zhoršiť. Presne v takýchto situáciách 
nastupuje náš terénny tím. Sociálni pracovníci v uliciach 
v rámci programu Streetwork tak vďaka svojej práci dokážu 
často zachrániť život, zabrániť omrzlinám alebo hospitalizovať 
pacientov s psychiatrickými chorobami. 

Prvý kontakt
Riziká spojené so stratou domova a zhoršením sociálnej si-
tuácie sú často spôsobené chýbajúcou odbornou pomocou. 
Cesta z ulice je totiž bez takejto podpory takmer nemožná. 
Byť bez domova znamená ocitnúť sa bez pomoci. Ľudia, 
pre ktorých pracujeme. Nevedia kam sa obrátiť s prosbou 
o pomoc. Majú tak pocit, že sú v celej situácii sami. Práve 
preto sa v programoch Streetwork a Domec zameriavame 
aj na ľudí, ktorí nepoznajú svoje možnosti a oslovujeme ich 
s priamou ponukou odbornej pomoci. 

5352



Pr
vý

 k
on

ta
kt

 v
 u

lic
ia

ch
pr

og
ra

m
 S

tr
ee

tw
or

k

∙  nových ľudí bez domova kontaktujeme 
počas každej zo služieb v teréne

∙  cieľom je prvotné zistenie potrieb da-
ného človeka a poskytnutie základných 
informácií o možnostiach riešenia soci-
álnej situácie

∙   prvý kontakt je zároveň aj základom pre 
dlhodobú odbornú pomoc 
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∙   do centra Domec prichádzajú neustále 
noví ľudia bez domova 

∙   program Streetwork priamo motivuje 
ľudí bez domova k návšteve nášho cen-
tra Domec 

∙   vďaka tomu sme mesačne zaregistrovali 
v priemere 36 nových ľudí bez domova, 
ktorí služby centra Domec doteraz nikdy 
nevyužili. 
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↘ DOPAD 
Schopnosť vyhľadávať a vytvoriť si profesio-
nálny vzťah s ľuďmi bez domova je veľkou vý-
hodou našich programov. Prvý kontakt je tak 
základom pre ďalšiu spoluprácu a umožňuje 
následné riešenia problémov, ktorými trpia ľudia 
bez domova. Väčšina prvokontaktovaných ľudí 
v našich programoch sa stáva našimi klientmi, 
s ktorými sme v pravidelnom kontakte a darí sa 
im dosahovať zmeny, o ktorých píšeme v ďalších 
častiach našej záverečnej správy. 

Pomoc v kríze 
a transport do tepla
Život bez domova je spojený s množstvom rizík. Mráz, hlad, 
smäd, ohrozenie, spánok na nebezpečných miestach, únava, 
závislosť a podlomené zdravie. To je len časť rizík, ktoré môžu 
ohrozovať ľudí bez domova. Najhoršou možnosťou je však 
ak sa naraz prejavia viaceré z nich v jednom momente. Ocit-
nete sa tak v akútnom ohrození života. Už len kombinácia 
dlhodobého vysilenia s podlomeným zdravím a mrazivými 
teplotami znamená pre ľudský organizmus obrovské riziko. 
Potrebujete teda pomoc z vonka, tá však často neprichádza. 
Zdravotné zásahové jednotky môžu vyhodnotiť stav člove-
ka tak, že nie je potrebná hospitalizácia. V mnohom je to 
pravdou, lenže to neznamená, že najbližšie hodiny človek 
nezamrzne alebo sa prejavy choroby nezhoršia. 

Menované faktory sú dôvodmi, pre ktoré v našom programe 
Streetwork prevádzkujeme SOS linku na pomoc ľuďom 
bez domova a zároveň dokážeme človeka v akútnej kríze 
transportovať do bezpečia (nocľaháreň, centrálny príjem 
nemocníc a podobne). 
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∙  streetworkeri počas svojich služieb v te-
réne od pondelka do soboty pomáhajú 
akútne ohrozeným ľuďom bez domova 
prevozom do bezpečia

∙  cieľom je vyriešiť akútny stav ohroze-
nia života alebo zdravia. Najčastejším 
dôvodom transportu býva nepriaznivý 
zdravotný stav a znížená možnosť sa 
o seba postarať. 45
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∙  v rámci práce v teréne prevádzkujeme 
SOS linku na pomoc ľuďom bez domova 

∙  na SOS linku volajú občania Bratislavy, 
ktorí vidia človeka bez domova v ohrození

∙  SOS linka spolupracuje aj s Mestskou 
políciou BA, zdravotnou záchrannou 
službou a štátnou políciou

∙  volajúcim sú poskytnuté informácie 
o službách a možnostiach pre ľudí bez 
domova, či konzultácie postupu pomoci 
od volajúceho smerom k človeku bez 
domova

∙  v krízových prípadoch vyrážajú naši 
terénni sociálni pracovníci priamo na 
miesto, ktoré zadá volajúci

∙  v ostatných prípadoch navštevujeme 
ľudí bez domova na miestach, ktoré sú 
nám cez SOS linku poskytnuté v nasle-
dujúcich dňoch 48
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↘ DOPAD 
Najdôležitejším dopadom je v tomto prípade 
záchrana ľudského života, prípadne zabránenie 
ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu ľudí na 

ulici. Zároveň tak poskytujeme funkčný nástroj 
pomoci pre širokú verejnosť, ktorej záleží na 
ľuďoch bez domova. 

Informovanosť 
ako prvý krok pomoci
Strata domova znamená aj stratu prístupu k informáciám. 
Strata prístupu k informáciám vedie častokrát k bezradnosti 
v prípade, že daný človek potrebuje iný typ odbornej po-
moci ako poskytujú naše programy. V rámci prvého alebo 
opakovaného kontaktu v programe Streetwork poskytujeme 
ľuďom bez domova informácie na rôznych druhoch letákov. 
Letáky poskytujeme aj preventívne, keďže človek na ulici 
nikdy nevie, kedy bude danú formu pomoci potrebovať. 
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—  terénni sociálni pracovníci v programe 

Streetwork motivujú ľudí bez domova pre 
návštevu nášho centra Domec

—  leták o našom centre obsahuje všetky 
praktické informácie (telefonický kontakt, 
trasa, otváracie hodiny, poskytované 
služby centra)
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i —  informácie sa týkajú napríklad našich ďal-
ších foriem pomoci, nocľahární, útulkov, 
ubytovní, hygienických centier alebo ve-
terinárnej starostlivosti o domáce zvieratá 
ľudí bez domova 

59
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↘ DOPAD 

Informácie sú pre ľudí bez domova dôležitým 
faktorom pri rozhodovaní a zmene svojej soci-
álnej situácie. Vďaka nim sa dokážu posunúť 
vpred alebo riešiť krízové momenty, v ktorých sa 
ocitnú. Ak sa ocitnete v daždivom a chladnom 
počasí bez možnosti spánku pod akýmkoľvek 
prístreškom tak je pre vás leták o dostupných 
nocľahárňach nesmierne dôležitý. Pozitívny 
dopad je v tomto prípade evidentný vo väčšine 
nepriaznivých situácií, v ktorých sa človek bez 
domova môže ocitnúť. Zvýšená informovanosť 
o dostupných možnostiach pomoci zároveň po-
máha zmierňovať neistotu alebo obavy z toho, 
čo alebo kto vás v danom zariadení bude čakať, 
kde ho nájdete alebo koľko zaplatí

5958



6160



Ľudská 
dôstojnosť 
a zdravie
Žijeme v dobe a krajine, kde väčšina z nás má uspokojené 
základné životné potreby. Spíme vo vlastnej posteli a netrpíme 
dlhodobo hladom alebo smädom. Máme možnosť umyť sa 
a obliecť si čisté oblečenie. Väčšina z nás má možnosť využiť 
systém zdravotnej starostlivosti. Ak však prídeme o domov, 
skoro okamžite prídeme aj o tieto možnosti. Uspokojené 
základné životné potreby sa tak pre človeka stanú často ťažko 
naplnitelným cieľom. 

Samozrejmosť sa zrazu stáva luxusom. Akonáhle sa ocitneme 
v podobnej situácii, tak po určitom čase prichádzame o vlastnú 
dôstojnosť. Ak je človek nútený hľadať jedlo v kontajneri 
alebo je zanedbaný, tak sa ocitá pod paľbou opovrhujúcich 
pohľadov svojho okolia. Vo Vaguse vieme, že ak je ktokoľvek 
bez uspokojených základných životných potrieb, tak nedokáže 
vykročiť vpred z bludného kruhu straty domova. Skúste si 
predstaviť uchádzať sa o zamestnanie v špinavom oblečení, 
bez raňajok a potom, čo ste vstali ráno z lavičky namiesto 
postele. Práve preto je v našich programoch prioritou, aby čo 
najmenej ľudí bez domova trpelo nedostatkom základných 
vecí potrebných pre život. Dokážeme tak zmierniť stratu 
vlastnej dôstojnosti a zároveň aj sebadôvery.
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Ľudskosť 
ako forma pomoci
Partnerstvo, bezpečný priestor pre odpočinok, možnosť 
socializácie a voľnočasové aktivity 

Partnerský 
prístup

Ľudia bez domova na ulici denne zažívajú prejavy opo-
vrhnutia alebo útlaku. Väčšinová spoločnosť k nim často 
pristupuje ako k menejcenným, čo spôsobuje ešte väčšie 
prehĺbenie vylúčenia zo spoločnosti. V našich programoch 
zamestnávame expertov a expertky v oblasti sociálnej práce. 
Základným princípom je preto ľudský a partnerský prístup, 
ktorý nehodnotí, nehľadá vinu, ale ponúka riešenia a moti-
vuje. Nerobíme prácu za ľudí bez domova. Kráčame s nimi 
spoločne cestou, ktorú si podľa informácií od nás zvolia 
sami a pomáhame im dosiahnuť ich vlastné malé alebo 
veľké ciele. Vo všetkých našich programoch tak staviame 
výsledky našej spolupráce s ľuďmi bez domova na dôvere, 
ktorá otvára cestu z ulice.

Bezpečný priestor 
a úschova osobných vecí

Strata domova znamená stratu bezpečeného priestoru na život. 
Neustály pohyb po verejných priestranstvách znamená, že 
nemáte žiadne miesto, ktoré by sa dalo nazvať vašim. Ľudská 
psychika tak trpí, keďže túžba žiť vo vlastnom bezpečnom 
priestore je v každom z nás. Naše programy práve preto 

vytvárajú čo najbezpečnejšie a najhostinnejšie podmienky 
pre trávenie času, aby sme aspoň trochu naplnili základnú 
ľudskú potrebu — cítiť sa bezpečne. Vytvárame tiež priestor 
v ktorom je možné po noci strávenej bez strechy nad hla-
vou v bezpečí oddychovať alebo si individuálne pripravovať 
podklady potrebné pre úrady.

Dôležitou súčasťou pocitu bezpečia je aj pocit ochrany 
osobných vecí, ktoré sú pre človeka prakticky alebo citovo 
dôležité. Ak stratíte domov, tak stratíte aj možnosť si svoje 
osobné veci odložiť na bezpečné miesto. To často spôsobuje 
ďalšie problémy. Napríklad strata alebo krádež osobných 
dokladov pre človeka znamená, že stráca prístup ku kontaktu 
s inštitúciami a úradmi. Stáva sa zrazu človekom bez iden-
tity, keďže ju nedokáže preukázať. Program Domec z tohto 
dôvodu umožňuje uložiť si svoje osobné veci do vlastnej 
skrinky, v ktorej sú bezpečne uschované. 

Socializácia 
a voľnočasové 
aktivity

Strata domova často znamená aj stratu medziľudských vzťa-
hov, ktorých hodnotu si často uvedomíme až keď sme o ne 
prišli. Kombinácia partnerského prístupu našich pracovníkov 
s vytvoreným bezpečným priestorom znamená priestor pre 
socializáciu a nové medziľudské väzby. V programe Domec 
sa zároveň zameriavame aj na možnosť stráviť svoj deň inak 
a kvalitnejšie. Pravidelne ponúkame ľuďom bez domova 
možnosť skupinovo tvoriť, kresliť alebo sa vyjadriť inou 
formou s podporou našich kolegov. Možno to čitateľovi 
znie banálne, ale dopad podobných aktivít je vždy pozitívny. 
Ľudia tak dostanú vzácny priestor pre ventiláciu, vyjadrenie 
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svojich pocitov alebo nálady a zažijú pocit vlastného úspechu 
a sebarealizácie. Ďalšou kategóriou aktivít sú pravidelné 
výlety za kultúrou alebo do prírody, prípadne premietanie 
filmov. Tieto aktivity sú spojené s následným dialógom 
o prežívaní a motivácii pre zmenu za asistencie sociálnych 
pracovníkov. Život bez domova oslabuje sebavedomie 
človeka, a preto voľnočasovými aktivitami poskytovanými 
v programe Domec pracujeme na zvýšení sebavedomia ľudí 
v ťažkej životnej situácii. 

Hlad a smäd 
nepatrí do modernej 
civilizácie
Na území Bratislavy je stále málo miest, kde sa môže človek 
bez domova dôstojne najesť. Hlad a smäd sú tak jedným 
zo základných faktorov, ktoré prispievajú ku zhoršeniu 
zdravotného stavu u ľudí bez domova. V programe Domec 
majú ľudia bez domova možnosť sa denne stravovať v rámci 
raňajok a obedov. V programe Streetwork rozdávame suchú 
stravu a nápoje priamo v uliciach. 
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∙  raňajky pripravujeme každý pracovný deň 
v centre Domec pre približne 60 ľudí bez 
domova počas celého roka

∙  práve toto jedlo je pre ľudí bez domova 
často jedinou kvalitnou stravou počas dňa

∙  spolupracujeme aj s poskytovateľmi ca-
teringových služieb alebo reštauráciami, 
ktoré poskytujú nepredané zostatky jedál

∙  štandardné obedy nám dodáva externý 
dodávateľ

∙  dôležitou súčasťou sú pravidelné obedy na-
varené tímom dobrovoľníkov (najčastejšie 
firemní dobrovoľníci, partie priateľov alebo 
pravidelní dobrovoľníci v Domci) 13
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k ∙  pri práci v uliciach rozdávame dopekané 
pečivo počas celého roka

∙  pečivo získavame v spolupráci so súkrom-
nou firmou, ktorá ho dlhodobo poskytuje 
pro bono

∙  počas celého roka ponúkame v uliciach 
šálku čaju, kávy alebo minerálnu vodu 86

4 
ks

↘ DOPAD 
Vďaka podávanej strave v našom centre Do-
mec a pri práci v uliciach tak nemusia ľudia 
bez domova hľadať potraviny v odpadkových 
košoch alebo za predajňami potravín a môžu 
tak dôstojne uspokojiť jednu z najzákladnejších 
ľudských potrieb.

6766



Snažíme sa poskytovať čo najvyvážanejšiu a pl-
nohodnotnú stravu, ktorá prispieva k lepšiemu 
zdravotnému stavu ľudí bez domova. Výsledkom 
nie je len zasýtenie, ale aj doplnenie živín chýba-
júcich ľuďom bez domova tak, aby mali fyzickú 
silu na ďalšie aktivity. Napríklad stretnúť sa 
s našimi sociálnymi poradcami v centre Domec 
alebo počas Streetworku a po malých krokoch 
začať riešiť svoju životnú situáciu. 

Podstatným dopadom je aj pozitívny psycholo-
gický efekt, vďaka možnosti v pokoji a dôstojne 
zjesť svoje raňajky alebo obed. 

Osobná hygiena, čisté šatstvo 
a teplá prikrývka
Dostupné možnosti pre získanie čistého oblečenia a vy-
konanie osobnej hygieny sú pre ľudí na ulici základným 
predpokladom pre akúkoľvek zmenu svojej životnej situácie 
(práca, ubytovanie, návšteva úradu alebo lekára). Opäť však 
narážame na nedostatok podobných možností v rámci Brati-
slavy. Ľudia bez domova sú tak často nútení vykonať osobnú 
hygienu v provizórnych podmienkach ulice, na čerpacích 
staniciach alebo v nákupných centrách. Tieto možnosti sú 
však čoraz limitovanejšie, skoro nedostupné a mnohým 
sa teda nedarí udržať svoj zovňajšok v dobrom stave. To 
často znamená už spomínanú stratu vlastnej dôstojnosti 
a postupnú rezignáciu na svoj výzor. Závažným problémom 
priamo pri spánku na ulici je aj chýbajúca teplá prikrývka 
alebo spacák, ktorý by zabezpečil aspoň trochu tepla počas 
noci. Programy Domec a Streetwork sa preto svojimi akti-
vitami a službami zameriavajú na to, aby pomohli ľuďom 

bez domova aj v týchto oblastiach. 
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∙  je súčasťou nášho programu Domec, 
dostupné každý pracovný deň, kedy ho 
denne a zdarma navštívi minimálne 15 
ľudí 

∙  okrem možnosti osprchovania, oholenia 
a ostrihania poskytuje aj možnosť dezin-
fekcie a dezinsekcie pokožky v prípade 
kožných problémov

∙  hygienické centrum využívajú aj ľudia bez 
domova, z ktorými pracujeme priamo 
v uliciach 2 
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∙  je súčasťou nášho programu Domec, 
dostupný dvakrát do týždňa

∙  každý z návštevníkov má nárok na limi-
tovaný počet kusov jednotlivých druhov 
oblečenia

∙  jeden návštevník si v priemere zoberie 
2 ks oblečenia

∙  oblečenie je darované, a teda aj recyk-
lované vďaka darom zo zbierok firiem 
alebo od individuálnych darcov 1 

82
9 

ná
vš

te
v

O
bl

eč
en

ia
, 

de
ky

 
a 

sp
ac

ák
y 

v 
pr

og
ra

-
m

e 
St

re
et

w
or

k

∙  náš tím počas každej služby vozí zásobu 
základného oblečenia a prikrývok priamo 
v služobnom aute

∙  vďaka našej práci na území celej Brati-
slavy tak oblečenie majú šancu získať aj 
ľudia bez domova, ktorí sa nachádzajú 
v odľahlejších mestských častiach

2 
40

2 
ks
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↘ DOPAD 
Existencia hygienického centra a šatníka 
v programe Domec umožňuje tisíckam ľudí ročne 
postarať sa o svoj vzhľad a udržať si tak vlastnú 
sebadôveru a dôstojnosť. Zabraňuje tiež ohro-
zeniu na zdraví alebo živote z dôvodu chorôb 
vyplývajúcich zo zanedbanej hygieny. Taktiež 
sa znižuje miera konfliktu medzi bežnými ľuď-
mi a ľuďmi bez domova, keďže svojim zjavom 
neovplyvňujú negatívne majoritnú spoločnosť 
a nie sú tak verejnosťou vnímaní ako riziko pri 
šírení infekčných chorôb. 

Dôležitým dopadom je aj fakt, že vďaka nášmu 
hygienickému centru a šatníku si môžu ľudia 
bez domova udržať svoj vzhľad a zvýšiť si tak 
šance napríklad pre získanie zamestnania alebo 
ubytovania. Samostatnou témou sú ľudia, ktorí 
využijú služby nášho šatníka pred pracovným 
pohovorom.

V rámci programu Streetwork sa nám okrem 
iného darí znižovať riziká umrznutia a omrzlín, 
a to práve vďaka distribúcii stoviek prikrývok 
a spacákov počas celého roka. 

Zdravie
Ľudia bez domova nemajú prístup k bežnej a pravidelnej 
zdravotnej starostlivosti. Tento stav nastáva už po pár me-
siacoch od straty domova. Spôsobujú ho dlhy na povinnom 
zdravotnom poistení. Zdravotné poisťovne svojim dlžníkom 
zablokujú v systéme prístup k bežnej zdravotnej starostli-
vosti. V praxi to znamená, že daný človek má nárok iba na 
bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ľudia bez domova teda 
napríklad nemôžu využiť služby všeobecného lekára v prípade, 
že majú napríklad infekčné chrípkové ochorenie a potrebujú 
vyšetrenie spojené s lekárskym predpisom antibiotickej liečby. 
To často spôsobuje zhoršenie neliečeného zdravotného stavu, 
napríklad vznikom zápalu pľúc. Podobných príkladov by 
bolo možné uviesť desiatky. Dokonca ani liečenie niektorých 
druhov onkologických ochorení nespadá pod zdravotnú sta-
rostlivosť, na ktorú by mali ľudia bez domova nárok. Nárok 
na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť vzniká iba v prípade 
akútneho ohrozenia života alebo zdravia (vážny úraz, kolaps, 
alebo celkové zlyhanie organizmu). 

Nedostupná zdravotná starostlivosť spôsobuje ľuďom bez 
domova nesmierne problémy, prehĺbenie existujúcich alebo 
vznik nových ochorení a v konečnom dôsledku ich vzďaľuje 
od šance získať opäť domov. Podlomené zdravie je totiž 
častým dôvodom, pre ktorý si nedokážu nájsť prácu, získať 
príjem alebo ubytovať sa. 

Vagus je organizáciou, ktorá sa venuje sociálnej a nie zdravot-
nej pomoci. Avšak v systéme starostlivosti o ľudí so sociálnymi 
problémami sa nemyslí na ich zdravie. Práve z tohto dôvodu 
sa v našich programoch venujeme aj pomoci a poradenstvu 
v oblasti zdravia.
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∙  ošetrovňa je súčasťou centra Domec

∙  je dostupná počas pracovných dní a bez-
platné ošetrenie zabezpečujú vyškolení 
kolegovia 

∙  raz v týždni ošetruje ľudí bez domova dob-
rovoľná lekárka spolu so sestričkou

∙  okrem ošetrenia bežných povrchových 
poranení a chronických rán poskytuje ošet-
rovňa aj zdravotné poradenstvo ohľadom 
ďalších riešení zdravotného stavu 

∙  vďaka spolupráci s lekárkou dokážeme ošet-
rovňa zabezpečiť lieky, odborné ošetrenie 
a sprostredkovanie vyšetrenia u špecialistu 2 
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∙  vyškolení terénni sociálni pracovníci po-
skytujú bezplatné ošetrenie ľuďom bez 
domova priamo tam, kde sa nachádzajú

∙  zväčša ide o základné preväzy a dezinfiko-
vanie novovzniknutých či dlhodobých rán

∙  v prípade závažnejších problémov od-
porúčajú daného človeka do ošetrovne 
programu Domec, na vyšetrenie spolu-
pracujúceho špecialistu alebo poskytujú 
pomoc pri hospitalizácii 20
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∙  vážne zdravotné problémy nie sú riešiteľné 
prostredníctvom našich programov

∙  v takom prípade oslovujeme spolupracu-
júcich špecializovaných lekárov, prípadne 
nemocnice s cieľom hospitalizácie

∙  naši sociálni pracovníci sa stávajú mostom 
medzi zdravotnými zariadeniami 
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↘ DOPAD 
Pomoc v oblasti zdravia je nenahraditeľným 
rozmerom v našich programoch. Stovky ľudí roč-
ne tak získajú prístup k základnému ošetreniu 
a k pomoci s hospitalizáciou alebo s vyšetrením 
špecialistom, ktoré dokážeme v rámci našich 
partnerstiev sprostredkovať. 

Vďaka ošetrovni v centre Domec a ošetrovaniu 
priamo v uliciach v rámci programu Streework 
predchádzame zhoršeniu zdravotného stavu 
alebo až hospitalizácii ľudí bez domova, ktorá je 
násobne nákladnejšia. Pri ošetrovaní spolupra-
cujeme aj so všeobecným lekárom a chirurgom. 
Touto aktivitou zároveň chránime verejnosť voči 
prenosu chorôb. 

Mnohým ľuďom bez domova táto forma pomoci 
doslova zachránila život, keďže bez spolupráce 
s našimi sociálnymi pracovníkmi netušili o tom, 
že ich zdravotný stav je možné riešiť. 

Veľmi podstatnou službou, ktorú ponúkame, je 
preplácanie predpisov na lieky, keďže finančné 
možnosti ľudí bez domova neumožňujú často 
vysoké úhrady. V praxi tak ľudia bez domova 
môžu absolvovať liečbu, ktorá je pre ich zdravie 
nenahraditeľnou pomocou. 

7372



7574



7776



7978



8180



Cesta z ulice
Ak nemáte domov, tak vo väčšine prípadov už nemáte nikoho, 
kto by vám dokázal pomôcť. Mnohí ľudia bez domova sú vo 
svojej situácii úplne sami a bez pomoci. Absencia domova však 
so sebou prináša riziká, ktorým treba čeliť každú hodinu dňa 
na ulici. Ako a kde prežiť najbližšiu noc? Ako získať financie 
na nocľah? Ako nájsť jedlo alebo vodu a nebyť tak hladný 
alebo smädný? Kde si v kľude na chvíľu sadnúť? Toto je len 
pár z desiatok otázok, ktoré musí človek bez domova počas 
dňa riešiť. Život bez domova tak znamená boj o prežitie, 
ktorý je zložený z neustále sa opakujúcich malých bitiek 
a tie je potrebné vyhrať, aby ste prežili najbližších 24 hodín 
v zdraví. Vzniká tak bludný kruh, z ktorého sa väčšina ľudí 
nedokáže dostať bez pomoci. 

Programy Vagusu sa preto veľmi intenzívne zameriavajú na 
odbornú pomoc, poradenstvo a sprevádzanie na ceste z ulice 
do bežného života. Cesta z ulice sa totiž nedá zvládnuť bez 
odbornej pomoci. Naši sociálni pracovníci tak dlhodobo 
sprevádzajú ľudí bez domova v procese zmeny. Opakovane 
počas roka rozprávajú a ponúkajú možnosti tisíckam ľudí 
v našej poradni centra Domec alebo uprostred ulice v rámci 
programu Streetwork. V kombinácii s našimi skúsenosťami 
tak dokážeme človeku naozaj dlhodobo a udržateľne pomôcť 
v oblasti zamestnania alebo bývania. 

Tretí pilier našej pomoci je tak zameraný vo všetkých oblas-
tiach na okamžité alebo postupné ukončenie bezdomovectva. 
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Streetwork 
v číslach 
V roku 2017 sme pôsobili na 382 kontaktných 
miestach na území mesta Bratislava a opakovane 
pracovali s viac ako 500 ľuďmi bez domova. Náš 
terénny tím sa v tomto roku stabilizoval na 5 plných 
a 3 čiastočných úväzkoch, ktoré pracujú na den-
ných a nočných smenách.
 
Odpracovali sme približne 4 500 hodín v teréne, 
počas ktorých sme kontaktovali spolu 2 351 krát 
dospelých klientov a 62 krát deti.

Počet kontaktných miest podľa mestských častí 
Bratislavy, na ktorých sme pôsobili počas roku 2017

Mestská časť
Počet miest
Staré Mesto

Bez rady sme bezradní
Ľudia bez domova často nepoznajú možnosti ako riešiť svoju 
situáciu. Vďaka denno—denným problémom, ktoré sa týkajú 
prežitia sa zároveň vzďaľujú od možných riešení a ich sociálne 
vylúčenie sa prehlbuje. V Bratislave je stále minimum miest, 
kde by bolo možné získať odborné a dlhodobé sociálne po-
radenstvo a podporu v riešení problémov, ktoré udržujú ľudí 
bez domova na ulici (napríklad chýbajúce osobné doklady, 
dlhy, zdravie, práca, ubytovanie, príjem alebo neuplatnený 
nárok na dávky zo sociálneho systému). 

Tieto problémy sú často tak vážne a navzájom prepojené, že 
bez pomoci sa ľudia bez domova cítia bezradne a prestávajú 
veriť, že by sami dokázali každý z problémov vyriešiť. Naše 
programy sa tak intenzívne zameriavajú na sociálno—pora-
denský proces s ľuďmi bez domova, keďže to je ten hlavný 
nástroj ako je možné ukončiť bezdomovectvo. 

Poradenský proces je zameraný na stanovenie si cieľov človeka 
bez domova a následne sociálny poradca ponúka riešenia, 
vďaka ktorým sa k týmto cieľom dá po malých krokoch 
dopracovať. Riešenia spočívajú v rôznych konkrétnych úko-
noch, ktoré sú plné byrokracie, osobného alebo telefonického 
kontaktu s úradmi a písomnej korešpondencie, pre ktorú je 
potrebná poštová adresa. So všetkými menovanými, ale aj 
ďalšími úkonmi dokážeme v našich poradenských procesoch 
človeku pomôcť.
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∙  v programe Domec funguje poradenské 
centrum, ktoré pravidelne poskytuje 
služby počas pracovných dní

∙  denne tak pomôžeme viac ako 11 ľuďom 
bez domova, ktorí absolvujú inten-
zívny poradenský rozhovor s našimi 
odborníkmi 

∙  poradenstvo je často prvým krokom 
a podstatnou motiváciou pre riešenie 
svojej sociálnej situácie 2 
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k ∙  prebieha počas služieb v uliciach v rámci 
programu Streetwork prostredníctvom 
terénnych sociálnych pracovníkov od 
pondelka do soboty

∙  dôležitým rozmerom je sociálne pora-
denstvo priamo v prostredí človeka bez 
domova bez toho, aby bolo potrebné 
cestovať do poradenského centra 2 
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∙  na túto linku volajú samotní ľudia bez 
domova

∙   obsahom rozhovorov sú rôzne témy, 
o ktorých sa ľudia bez domova potrebujú 
poradiť s našimi sociálnymi pracovníkmi

∙  výhodou je okamžitá dostupnosť poradcu 
a flexibilné riešenie menej náročných 
tém (možnosti nocľahu, otváracie ho-
diny inštitúcií, informovanie o priebehu 
vybavovania jednotlivých záležitostí 
s úradmi a podobne)

∙  v prípade náročnejších tém si terénny 
sociálny pracovník dohodne s človekom 
bez domova osobné stretnutie na mieste, 
ktoré vyhovuje klientovi
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Vybrané výsledky 
sociálno—poradenského 
procesu počas roka 2017

Proces a obsah sociálneho poradenstva môže znieť veľmi 
nekonkrétne a všeobecne. Pre ilustráciu tém a riešení v so-
ciálnom poradenstve vyberáme viaceré oblasti, v ktorých 
sme pomohli ľuďom bez domova. 
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∙  Skúste prežiť v spoločnosti bez dokladov, 
ktoré preukazujú vašu identitu. 

∙  Ak ste na ulici, tak šanca, že o svoje 
doklady neprídete je rovná nule. Krádež, 
strata, chýbajúca možnosť odložiť si 
osobné veci, to sú najčastejšie dôvody. 
Zamrznete tak v patovej situácii, nemáte 
miesto pre prijatie pošty a ani vedomosť, 
ako sa k svojim dokladom opäť dopra-
covať a uhradiť náklady s tým spojené. 

∙  Pre ľudí bez domova je občiansky preukaz 
v kombinácii s rodným listom základným 
balíčkom, vďaka ktorému môžu napre-
dovať v riešení svojej sociálnej situácie.

∙  V našich programoch pomáhame pri 
opätovnom získaní osobných dokladov 
a hradíme 50% nákladov spojených 
s týmto procesom.

∙  Vďaka tomu majú opäť šancu na finanč-
né dávky, nástup na brigády alebo do 
zamestnania. Môžu tak komunikovať 
s úradmi, oddĺžiť sa alebo založiť si ban-
kový účet — osobné doklady sú jednodu-
cho základnou výbavou každého z nás.. 
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∙  Mestské časti poskytujú ľuďom v núdzi 
jednorazovú finančnú pomoc (približne 
60 €). Táto formva pomoci síce nerieši 
situáciu ľudí bez domova komplexne, 
ale dokáže pomôcť s menšími nákladmi, 
ktoré sú prekážkou pre jednotlivé kroky 
v zmene sociálnej situácie (čiastočná 
úhrada ubytovania, nákup oblečenia, 
potravín a podobne). 16
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i ∙  dávka v hmotnej núdzi je jediným fi-

nančným nástrojom štátu, ktorý vám 
prináleží v absolútnej biede

∙  ak vám je na túto dávku priznaný nárok, 
tak mesačne získate od štátu sumu vo 
výške 61,60. Na život vám tak zostanú 
2 € denne.

∙  pomoc v tejto oblasti je teda prostried-
kom ako aspoň trochu zvýšiť finančný 
príjem človeka bez domova v najkrízo-
vejšom období. 36
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∙  seniori a ľudia so zdravotným postih-
nutím bez domova patria medzi naj-
ohrozenejšie skupiny ľudí bez domova

∙  predstava ľudí bez domova v dôchodko-
vom veku alebo so zdravotným postihnu-
tím, ktorí vďaka svojej sociálnej situácii 
nedokážu absolvovať byrokratický pro-
ces pre priznanie nároku na dôchodok 
je pre nás absolútne neprijateľná

∙  preto sprevádzame ľudí bez domova v  
celom tomto zložitom procese, ktorý 
je zložený z desiatok byrokratických 
úkonov

...
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∙  vďaka priznaniu oboch druhov dô-
chodkov sa ľuďom otvoria možnosti 
ako riešiť absenciu domova. Finančný 
príjem totiž umožňuje získať dlhodobé 
miesto v domove sociálnych služieb 
alebo seniorov, prípadne v inom špe-
cializovanom zariadení. 
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∙  exekúcie sú jednou z najväčších preká-
žok pri ceste z ulice

∙  bez pomoci a aktívnej komunikácie 
s exekútormi a súdmi na tému splátko-
vých kalendárov a celkového zániku po-
hľadávok je táto téma skoro neriešiteľná

∙  preto v riešení otázky dlhov a súdnych 
sporov pomáhame ľuďom bez domova 
s koncipovaním úradnej pošty, žiados-
tí o splátkové kalendáre a jednaním 
s konkrétnymi exekútormi 11
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∙  v prípadoch,na ktoré nestačí Vagus, 
kontaktujeme subjekty podľa konkrét-
nej potreby (iné organizácie zamerané 
na pomoc ľuďom bez domova, organizá-
cie zamerané na pomoc iným cieľovým 
skupinám a podobne)
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∙  ľudia s ťažkým zdravotným postihnu-
tím majú nárok na preukaz ZŤP, vďaka 
ktorému si môžu uplatniť zľavy na 
dopravu, kultúrne podujatia a v oblasti 
miestnych daní

∙  ľudia bez domova s nárokom na preukaz 
ZŤP sú tak chránení od pokút a násled-
ných exekúcií, ktoré by boli guľou na 
nohe pri ich ceste z ulice 7 
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↘ DOPAD 
Vďaka sociálnemu poradenstvu dokážu ľudia 
bez domova riešiť svoju sociálnu situáciu a na-
predovať. Je to jeden z mála spôsobov, ktoré 
umožňujú rýchlejšie alebo pomalšie ukončenie 
bezdomovectva. Dôležitým aspektom tohto 
procesu je aj orientácia na výsledky a malé 
úspechy s dlhodobým cieľom. Vďaka tomu ľudia 
bez domova opätovne získajú pocit, že cesta 
z ulice je možná.
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Práca a sociálne 
zručnosti
Mnohí bežní ľudia majú pocit, že cesta z ulice je jednoduchá 
a stačí si predsa nájsť “len” prácu. V praxi to však tak ne-
funguje. Ak nemáte domov, tak vaše možnosti zamestnať sa 
v bežnom zamestnaní sú veľmi nízke. Absencia bezpečného 
miesta pre život, dlhy, chýbajúce osobné doklady a bankový 
účet — to je len výber zopár najvážnejších prekážok, ktoré 
človeku neumožňujú nájsť si trvalé zamestnanie. Možným 
následkom je strata sociálnych zručností v oblasti výkonu 
akéhokoľvek povolania. Ďalším následkom je výkon nelegálnej 
práce, s ktorou sú spojené viaceré riziká (nevyplatenie mzdy, 
neúnosné podmienky, zneužívanie zamestnanca). Negatíva 
spojené s nelegálnou prácou tak často vedú k rezignácii 
človeka bez domova na zmysel zamestnania, keďže nevidí 
cestu z danej situácie. 

Riešením je podporované a chránené zamestnávanie ľudí 
bez domova, ktoré však bohužiaľ nemá oporu v legislatíve, 
ale vo Vaguse sa mu intenzívne venujeme.

Dlhodobo poskytujeme zamestnanie ľuďom bez domova 
v spolupráci s komunálnymi subjektmi. Ľudia bez domova 
pracujú za asistencie supervízora a získané finančné pro-
striedky sú odrazovým mostíkom pre stabilné ubytovanie 
a budúce bežné zamestnanie. 

Taktiež sa zameriavame na pomoc a motiváciu pre získanie 
zamestnania. Vyriešením problémov, ktoré bránia získaniu 
bežného zamestnania sa tak môžu ľudia na ceste z ulice 
uchádzať o zamestnanie v komerčných firmách a to vďaka 
našej pomoci pri tvorbe životopisov, možnosti vyhľadávať si 

prácu v našom programe Domec a podpore našich sociálnych 
poradcov pri komunikácii s potenciálnym zamestnávateľom.

Ako podstatné vnímame tréningy zamerané na rozvoj soci-
álnych zručností ako napríklad tímová spolupráca, výcvik 
v komunikácii, asertivite, tréning hospodárenia s finančnými 
prostriedkami. Ľuďom bez domova sú v našom programe 
Domec vytvárané modelové situácie, ktoré sa učia riešiť 
v bezpečnom prostredí (napríklad pracovný pohovor, konflikt 
na pracovisku a podobne).
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∙   dobre napísaný životopis je prvým kro-
kom v komunikácii so zamestnávateľom, 
preto si dávame záležať na tom, aby sme 
ľudí bez domova motivovali k písaniu 
životopisu v správnej forme

∙   životopis, ktorý si vytvoria, majú vždy 
k dispozícii, keď potrebujú reagovať na 
aktuálne pra covné ponuky 12
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∙  vďaka sociálnemu poradenstvu v našom 
programe Domec sa ľudia bez domo-
va za prítomnosti sociálneho poradcu 
uchádzajú o pracovné ponuky

∙  spolu s poradcom sa venujú zlepšovaniu 
svojich sociálnych zručností pri komuni-
kácií s potenciálnym zamestnávateľom 29
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Zamestnávanie 
ľudí bez domova
V téme zamestnávania sa zameriavame aj na projekty, ktoré 
vytvárajú samotné pracovné miesta s odbornou podporou 
a tréningovým rozmerom. 

V roku 2017 sme v spolupráci s Magistrátom hl. mesta Bra-
tislavy zapojili 14 osôb bez domova do integračného progra-
mu na opätovné získanie pracovných návykov. Pracovnou 
náplňou bolo upratovanie ulíc pod správou mesta Bratislava. 

↘ DOPAD 
Výsledkom sú desiatky zamestnaných ľudí bez 
domova na čiastočné alebo trvalé úväzky, ktorí 
by pravdepodobne bez odbornej pomoci našich 
programov rezignovali alebo sa stali obeťou 
nelegálneho zamestnávania. Tým však naša 
spolupráca nekončí — pravidelný príjem totiž 
umožňuje prácu na ďalších krokoch spojených 
s cestou z ulice, akým je napríklad oddlžovanie. 

Vďaka projektu zamestnávania ľudia bez do-
mova spolupracovali s našimi sociálnymi porad-
cami, psychoterapeutom a socioterapeutom, 
vďaka čomu získali alebo prehĺbili svoje sociálne 
zručnosti ako schopnosť spolupracovať alebo 
efektívne komunikovať. Dôležitou skúsenosťou 
bol opätovný návyk na pravidelnú pracovnú 
dobu, dodržiavanie termínov a dohôd. 

Okrem finančného a materiálneho zlepšenia 
boli ľudia bez domova na seba hrdí, že môžu 
pracovať, že to dokážu, že dodržiavajú pra-
vidlá, sú užitoční a čistia mesto v ktorom žijú. 
Cítili väčší pocit spolupatričnosti, zvýšilo sa 
im sebavedomie a viac sa zaoberali plánovaním 
budúcnosti. 

Občania Bratislavy sa opakovane vyjadrovali 
pozitívne k tejto aktivite a vyjadrovali svoju 
podporu. 

2 662 odpracovaných hodín 

5 ľudia 
bez domova sa s pomocou sociálnych poradcov učili za-
robené financie šetriť a stanovovať si dlhodobejšie ciele

 3 ľudia 
bez domova sú v procese oddĺženia prostredníctvom 
osobného bankrotu

4 ľudia 
bez domova si zo zarobených peňazí platili 
ubytovanie a stravu

2,9 tony 
odpadu, ktorý zmizol z ulíc Bratislavy
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Bývanie 
Prístup k bývaniu je na Slovensku podľa dostupných dát za 
posledné roky jeden z najhorších. Patríme medzi krajiny, 
ktoré majú najnižší počet nájomných bytov spomedzi celej 
EÚ. Ľudia, ktorí o domov už prišli sa tak ocitajú v ešte ná-
ročnejšej situácii. Získať bývanie je často nepredstaviteľným 
a vzdialeným cieľom. Pretlak záujemcov o nájomné bývanie 
v súkromnom vlastníctve spôsobuje, že ľudia na ceste z ulice 
sa stávajú najmenej konkurencieschopní. Zložiť dvojmesačnú 
kauciu alebo získať dôveru vlastníka nehnuteľnosti je skoro 
nemožné. Riešením býva prenájom samostatnej izby alebo 
pobyt v komerčnej ubytovni orientovanej na nízkopríjmo-
vé skupiny a sezónnych pracovníkov. Posledná menovaná 
možnosť je najčastejším riešením ľudí, s ktorými sa pri našej 
práci stretávame. Nie je však dlhodobo udržateľná, keďže 
podmienky v komerčných ubytovniach znamenajú minimál-
ny komfort s maximálnymi nákladmi. Cena za jednu izbu 
s troma až štyrmi nájomníkmi o rozlohe maximálne 20 m2 
sa pohybuje okolo 150 € za mesiac. Čoraz častejšie je takáto 
forma “bývania” označovaná za obchod s chudobou — teda 
zneužívanie bezvýchodiskovej sociálnej situácie daného 
človeka s cieľom vlastného obohatenia zo strany majiteľov 
komerčných ubytovní. 

Vnímame, že jeden z najzásadnejších momentov, ktorý do-
káže podporiť napredovanie ľudí na ceste z ulice je získanie 
bezpečného a udržateľného priestoru na bývanie. Tejto téme 
sa intenzívne venujeme v integračných procesoch našich 
programov a pomáhame ľuďom bez domova dosahovať 
úspechy v získaní aspoň čiastočne vyhovujúcej formy býva-
nia, ktorá im umožní udržať si zamestnanie, príjem a tempo 
sociálnej zmeny. 

Z dlhodobého hľadiska sa však snažíme o presadzovanie 
prístupu Housing first, ktorý poskytuje bývanie ako prvú 
formu pomoci a ostatnú sociálnu podporu až po ubytovaní. 
Tento prístup má pozitívne výsledky v susedných krajinách 
a podporujú ho aj viaceré medzinárodné výskumné štúdie. 
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∙  pre každodenné dochádzanie do práce 
je dôležité mať stabilné ubytovanie, kde 
môžu mať ľudia bez domova odložené 
osobné veci, možnosť osprchovať sa 
a priestor pre odpočinok

∙  spolu zo zvyšovaním finančnej gramot-
nosti v rámci sociálneho poradenstva 
plánujeme s ľuďmi bez domova možnosti 
ubytovania 

∙  podľa ich finančného príjmu odporúčame 
v našom poradenskom centre programu 
DOMEC a v uliciach v rámci programu 
Streetwork formu a spôsob ubytovania 
a sprevádzame ich pri procese hľadania 
stabilnejšieho bývania. 

∙  desiatky ľudí bez domova tak získali 
ubytovanie, ktoré je pre nich zásadným 
zlomom v ceste z bludného kruhu straty 
domova 44
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∙  ľudia bez domova, ktorí majú dlhodobé 
zdravotné problémy alebo dosiahli dô-
chodkový vek majú nárok na pobyt 
v domove sociálnych služieb, domove 
seniorov alebo v inom špecializovanom 
zariadení

...
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∙  často sú však v situácii, kedy nevedia ako 

prejsť procesom, ktorý im umožní získať 
v pobytovom zariadení svoje miesto 
alebo vôbec netušia, že na podobnú 
službu majú nárok

∙  táto neznalosť je mnohokrát dôvodom, 
pre ktorý zostávajú bez domova 

∙  získanie miesta v špecializovanom za-
riadení znamená zásadný posun v so-
ciálnej situácii človeka, ktorý by za 
iných okolností zostal bez odbornej 
a dlhodobej pomoci 19
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↘ DOPAD 
Vďaka pozitívnym výsledkom v tejto oblasti môže-
me povedať, že naše aktivity dokážu ukončiť bez-
domovectvo. Všetky predchádzajúce formy pomoci 
sú tak orientované na postupné alebo okamžité 
umožnenie získať a udržať si bývanie, čo je jeden 
z najzásadnejších a najpozitívnejších výstupov na-
šej práce. Ľudia bez domova sa tak stávajú ľuďmi 
s domovom, ktorí opäť môžu žiť plnohodnotný 
život bez desiatok ohrození, ktoré pre nich život 
na ulici predstavoval. Podstatným dopadom je aj 
širší spoločenský a ekonomický rozmer. V tomto 
prípade môžeme hovoriť o ušetrených prostried-
koch verejných rozpočtov, keďže strata domova je 
spojená s negatívnymi následkami, ktoré sú často 
nákladné (hospitalizácia, pobyt vo výkone trestu, 
neaktivita na trhu práce a podobne).

Sprevádzanie
Ľudia bez domova sa často stretávajú s opovrhnutím, odsú-
dením a predsudkami verejnosti a to len na základe absencie 
domova ako takého. Výnimkou nie je ani kontakt s inšti-
túciami, úradmi alebo záchrannými a silovými zložkami. 
Dlhodobo sa stretávame s neetickými postupmi zo strany 
niektorých menovaných inštitúcií a práve z tohto dôvodu 
už od nášho vzniku poskytujeme odbornú pomoc formou 
sprevádzania pri kontakte s úradmi. 

Sociálni pracovníci tak v oboch našich programoch poskytujú 
asistenciu pri kontakte s inštitúciami. Odborne sprevádzajú 
ľudí bez domova pri riešení administratívnych záležitostí na 
úradoch, prípadne pri návšteve súdu alebo lekára. Ľuďom 
bez domova často chýbajú sociálne zručnosti alebo trpia 
strachom z kontaktu s úradmi. Sociálny pracovník v takých-
to chvíľach slúži ako podpora, motivátor a garant kvality 
poskytnutej služby. 

So
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ie ∙  osobné sprevádzanie má za cieľ ab-

solvovať potrebné úkony pri kontakte 
s úradmi a podporiť človeka bez domova 
v samostatnosti a pri zbaveni sa obáv 

13
8 
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↘ DOPAD 
Práve vďaka sprevádzaniu, resp. sociálnej asis-
tencii pri kontakte s úradmi dokážu ľudia bez 
domova uplatniť svoj nárok v oblasti ich zák-
ladných práv. Nárok na hospitalizáciu, finančnú 
dávku, administratívny úkon potrebný pre ich 
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posun alebo pomoc pri vybavovaní osobných 
dokladov — to je len pár dôležitých oblastí, 
v ktorých poskytujeme pomoc formou spre-
vádzania našich sociálnych pracovníkov. Vý-
sledkom je posun v riešení sociálnej situácie 
človeka bez domova a tým pádom aj progres, 
ktorý pozitívne vplýva na ľudskú motiváciu 
a sebahodnotu. Sprevádzanie na úrady pod-
poruje samostatnosť, komunikačné zručnosti, 
sociálne zručnosti a zároveň slúži ako tréning 
proti byrofóbii (strach z úradov).

Dôležitým dopadom sprevádzania je aj spájanie 
svetov a obrusovanie hrán v oblasti sociálneho 
vylúčenia. Úradníci a úradníčky totiž často 
zažijú pozitívnu skúsenosť, vďaka ktorej menia 
svoj pohľad na ľudí bez domova. 

Závislosť ako prekážka
Závislosť, ako taká, je podľa WHO (Svetová zdravotnícka 
organizácia) klasifikovaná ako choroba, ktorej liečenie do-
konca preplácajú slovenské zdravotné poisťovne. Nie však 
ľuďom bez domova, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení. 
Závislosť na alkohole, drogách alebo hazarde je javom, ktorým 
trpí množstvo ľudí bez domova. 

Závislí ľudia bez domova sa stali závislými ešte pred stratou 
domova a závislosť prispela k tejto strate. Alebo až po strate 
domova, kedy závislosť vzniká ako jeden z únikov pred váhou 
reality, ktorú je ťažké uniesť. 

Zvíťaziť nad závislosťou a abstinovať je však bez podpory 
okolia pre ľudí bez domova vo väčšine prípadov nemožné. 
Závislosť je zároveň neprekonateľnou prekážkou v ceste 
z ulice do bežného života. Daný človek totiž aj napriek 
svojmu odhodlaniu naráža na prejavy závislosti, ktoré ho 
opäť sťahujú do pôvodnej situácie. 

Naše programy sa preto venujú aj tejto téme a ľuďom bez 
domova poskytujú možnosť začať svoj boj so závislosťou. 
Vďaka našim skúsenostiam a spoluprácam sa nám tak darí 
ponúknuť ľuďom bez domova také formy liečenia, ktoré 
nevyžadujú uhradený dlh na zdravotnom poistení alebo sa 
zameriavame na oddĺženie tejto časti dlhov pred nástupom 
na liečenie. 
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∙  centrum Domec poskytuje poradenskú 
a sprostredkovateľskú pomoc pri nástu-
pe na potrebné liečenie 

∙  poskytujeme aj materiálnu pomoc, ktorá 
zahŕňa oblečenie a hygienické potreby 
potrebné pre nástup na liečenie

33
 ľ

ud
í

↘ DOPAD 
Nástup na liečenie je prvým koncepčným krokom 
v boji so závislosťou a aj napriek tomu, že úspech 
nikdy nie je zaručený je tento postup zásadným 
zlomom v procese integrácie človeka bez domo-
va do bežnej spoločnosti. Tým, ktorí dokážu po 
liečení aj naďalej abstinovať sa otvárajú nové 
možnosti pre zmenu svojej sociálnej situácie. 
Tým, ktorým sa nepodarilo uspieť opätovne 
ponúkame odbornú pomoc v ďalších oblastiach 
a motivujeme ich pre opätovný pokus. 
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Príbehy 
ľudí, pre 
ktorých 
pracuje-
me
Krstné mená ľudí bez domova boli zmenené. Príbehy boli 
zaznamenané sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami OZ 
Vagus a udiali sa počas práce v našich programoch.
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Jano (44 rokov)

S Janom sme boli v kontakte dlhšiu dobu, nedarilo sa nám 
však nadviazať hlbšiu spoluprácu vzhľadom na jeho zdravotný 
stav, za ktorý sa hanbil a kontaktu sa vyhýbal. V septembri 
sa na našu SOS linku na pomoc ľuďom bez domova ozvala 
pani, ktorá sa o Jana začala zaujímať a pomáhať mu. Pomohla 
nám nadviazať s Janom hlbší pracovný vzťah. Išlo o zložitý 
proces práce v teréne v rámci programu Streetwork, keďže 
pani chcela všetko a hneď a to bez ohľadu na názor a priprave-
nosť pána Jána. Trvali sme na tom, že sa najprv potrebujeme 
vzájomne spoznať a zistiť, čo by si prial on. Podarilo sa a to aj 
napriek tomu, že Ján je po mozgovej porážke a komunikácia 
prebiehala jednoduchými otázkami. Bola to výzva, Jano je 
plachým človekom, no vznikla medzi nami dôvera.

Začali sme spolupracovať s miestnym úradom v mieste 
jeho trvalého pobytu a hľadali možnosti, ako si vie zvýšiť 
príjem, keďže toto identifikoval ako podstatné. Podali sme 
žiadosť o dávku v hmotnej núdzi a preverili možnosti po-
berania invalidného dôchodku z Českej republiky, kde pán 
Ján dlhé roky pracoval. Janov syn bol ochotný uhradiť mu 
pobyt v špecializovanom zariadení, podali sme teda žiadosti 
o prijatie vo viacerých zariadeniach v blízkosti Bratislavy.

Jánova žiadosť bola prijatá a získal tak možnosť dlhodobého 
pobytu v špecializovanom zariadení.

 

Ivana (63 rokov)

S Ivanou pracujeme dlhodobo v rámci programu Streetwork. 
Posledná zima bola pre ňu zlomová, pocítila negatívny dopad 
jej súčasného “bývania” — malý domček bez kúrenia, vody, 
elektriny, zatekajúca strecha a potkany. To v nej vzbudilo 
prianie zmeniť veci okolo seba. Dovŕšila dôchodkový vek 
a vzhľadom na odpracované roky jej vznikol nárok na starobný 
dôchodok. Otvorili sme tému získania osobných dokladov 
a následne dôchodku (čo do tejto doby rázne odmietala), 
ktorý by predstavoval možnú zmenu bývania.
 
Ivana si poctivo šetrila polovicu potrebnej sumy na rodný 
list a občiansky preukaz, druhú polovicu poplatku hradí 
naše občianske združenie. Požiadali sme spoločne o do-
klad o dosiahnutom štúdiu a odpracovaných rokoch, čo 
predstavuje základné potrebné dokumenty pre podanie 
žiadosti o dôchodok. Následne Ivana vďaka našej podpore 
prostredníctvom sprevádzania v Klientskom centre požiadala 
o vyhotovenie občianskeho preukazu. Nasledovala návšteva 
sociálnej poisťovne, kde spolu s našou pomocou odovzdala 
potrebné podklady. 

Prebehlo pár mesiacov čakania a zastihla nás veľmi smutná 
správa — Ivana v decembri 2017 zomrela. O to smutnejšie 
bolo pre nás otvoriť obálku na jej meno zo sociálnej pois-
ťovne, kde jej bol priznaný príjem aj spätne, Ivane však už 
tieto financie nemali ako pomôcť. 
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Robo (60 rokov)

Na našu SOS linku v rámci programu Streetwork zatelefo-
navala pracovníčka mestskej časti Ružinov, ktorá posledné 
dni stretávala staršieho pána sediaceho bez pohnutia na 
lavičke dunajského nábrežia. Vyrazili sme na miesto v rámci 
večernej služby v teréne ešte v ten deň a našli Roba. Poznali 
sme ho už z iného miesta, kde sme ho stretli pred pár týž-
dňami. Robo si necítil nohy od kolien nižšie, nedokázal sa 
tak z lavičky ani pohnúť a stehná ho veľmi pálili od moču. 
Jedlo mu nosil kamarát.

Vzhľadom na jeho vážny zdravotný stav sme mu navrhli pri-
volanie rýchlej zdravotnej pomoci čo však odmietol, hanbil 
sa za svoj výzor. Roba sme postupne motivovali k prijatiu 
zdravotnej pomoci, komunikovali mu vážnosť jeho stavu, 
možné riziká a tiež sme ponúkli našu podporu a sprevádzanie 
až do odchodu sanitkou — nakoniec súhlasil. Zavolali sme 
na linku 155 a kým sme čakali na príchod sanitky, priniesli 
sme z auta veci na prezlečenie do nemocnice.

Sanitka ho odviezla do nemocnice v Starom meste, následne 
Roba po vyšetrení na kožnom a internom oddelení previezli 
do petržalskej nemocnice podľa miesta jeho trvalého poby-
tu. Vďaka spolupráci so zdravotnou sestrou nemocnice sa 
podarilo jeho umiestnenie do domova sociálnych služieb, 
nakoľko Robov dlhodobý zdravotný stav mu neumožňoval 
postarať sa o seba samého. 

Milan (40 rokov)

Milan navštevoval náš program — centrum Domec ešte 
v roku 2014 a zrazu zmizol. Po dlhšom čase k nám znova 
prišiel v priebehu roka 2017. Mal jeden z tých najhrubších 
štósov lekárskych správ aké sme kedy videli. Od epilepsie, 
cez psychiatrické ochorenie až po prekonané krvácanie do 
mozgu a toto všetko bolo ešte podčiarknuté Milanovou 
obmedzenou možnosťou pohybu.

Pred letom na vlastnú žiadosť odišiel z domova sociálnych 
služieb (DSS), keďže sa necítil slobodne. Prišiel rovno do 
našej sociálnej poradne, keďže potreboval zmeniť adresu na 
zasielanie invalidného dôchodku a o niečo neskôr bohužiaľ 
aj kvôli strate svojho občianskeho preukazu. Pomohli sme 
mu s novým preukazom a on tak nestratil prístup ku svojmu 
invalidnému dôchodoku.

Prichádzala jeseň a s ňou sychravé počasie. Milan začal cho-
diť do poradne v Domci čoraz častejšie. Pokorne sa v jednu 
chvíľu priznal, že jednoducho nemal odísť z domova sociál-
nych služieb. Aj kvôli vidine mrazivej zimy strávenej vonku. 
Rozhodol sa, že sa chce vrátiť a tak sme spoločne spísali 
žiadosti do troch zariadení v mieste jeho trvalého pobytu. 

Milan chcel, aby medzi nimi bola aj DSS odkiaľ pred letom 
odišiel. Tí mu však odkázali, že ho nevezmú ani kedy bol na 
prvom mieste v čakacej listine. 

Skúšali sme teda Milanovi vybaviť aspoň dočasne zariadenie 
pre chorých ľudí bez domova v Bratislave, ale bez úspechu. 
Dialo sa to však už v pokročilom novembri. 
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Milan chodil vtedy na poradenstvo pravidelne, aby sa mohol 
informovať na danom samosprávnom kraji, či sa preňho 
neuvoľnilo miesto. V posledný novembrový deň sa Milanovo 
prianie stalo skutočnosťou. Ozvali sa mu zo spomínaného 
domova, z ktorého odišiel a oznámili mu, že nakoniec majú 
voľné miesto. Pomohli sme mu s vybavením potrebných 
dokumentov, ktoré požadovali. Akoby na znamenie nového 
začiatku, prvého decembra sme Milana odprevadili na vlak, 
ktorým docestoval do DSS. Dnes je Milan stále v zariadení, 
pravidelne s ním telefonujeme a sprevádzame ho podporným 
poradenstvom naďalej.

Roman (36 rokov)

Romanova mama bola umiestnená vo veku 75 rokov do 
zariadenia pre ľudí s alzheimerovou chorobou. Nezvládol 
tak platiť nájom iba zo svojho príjmu a ocitol sa tak na 
ulici. Prišiel do nášho centra Domec, keďže sa nemal kde 
osprchovať a trápil ho zdravotný stav, ktorý vyžadoval ošet-
renie v našej ošetrovni. 

Bolo potrebné ošetrovanie nôh, pretože trpel nepríjemnou 
chorobou s názvom ruža. Pravidelným ošetrovaním sa Ro-
manov zdravotný stav udržiaval, bolo však potrebné celkové 
preliečenie v špecializovanom zariadení. 

Cez spolupracujúcu organizáciu zameriavajúcu sa na do-
liečenie ľudí po hospitalizácii a so zhoršeným zdravotným 
stavom sa nám podarilo Romana umiestniť do zariadenia, 
kde mu je poskytovaná komplexná starostlivosť. Zdravotný 
stav sa zlepšil a už je potrebný iba pravidelný preväz nohy. 

Ochorenie ruža sa pri nasadení vhodnej liečby pomerne 
dobre hojí. Roman má tiež zabezpečenú stravu, nocľah a je 
rád že sa mu polepšilo. 

Z vďaky občas príde Roman na návštevu aj k nám do Domca, 
aby nás pozdravil a prehodil pár slov. 

Zhoršenie diagnózy môže však spôsobiť viacero ďalších 
faktorov, ako je nepriaznivé počasie, zlá životospráva alebo 
nedostatok spánku. O to je dôležitejšie, že sa nám podarilo 
Romanovi zabezpečiť spolu s kolegami z ďalšej organizácie 
pobyt v zariadení, ktoré mu poskytuje všetko potrebné, aby 
sa jeho stav nezhoršoval, čo zvyšuje jeho šance pre celkové 
uzdravenie.

Filip (58 rokov)

Posledné dva roky žije pán Filip na ulici, bez strechy nad 
hlavou a bez trvalej adresy. Nocľaháreň sa stala jeho pre-
chodným “domovom”. Starší pán, ktorý už na pohľad pôsobí 
trochu odlišne. Vždy sa snaží byť upravený, slušne a módne 
oblečený. Zakladá si na svojej zdvorilosti voči kolegom 
v našom programe Domec, či iným ľuďom bez domova. 
Zároveň má schopnosť konštruktívne vyjadriť svoj názor 
na dianie v jeho okolí. 

Vďaka svojej ochote pomôcť a zapojiť sa do chodu nášho 
centra, presnosti, spoľahlivosti a komunikatívnosti využil 
možnosť zapojiť sa do nášho projektu zamestnávania ľudí bez 
domova v spolupráci s mestom Bratislava. Začal upratovať 
ulice Bratislavy a popri tom využívať druhú časť projektu 
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— sociálne poradenstvo. Prekvapil nás svojimi konkrétnymi 
predstavami a cieľmi, no najmä tým, že jeho predstavy nie sú 
typické pre jeho vekovú kategóriu. Jeho ambíciou je pracovať 
na lodi, kde bude počas dňa pracovať ako kuchár a zároveň 
večer bude hudobníkom, čím si zabezpečí ubytovanie a aj 
prácu, ktorá ho baví a napĺňa. Táto predstava, ak sa stane 
realitou, mu dovolí prepojiť dve pre neho významné oblas-
ti v živote — hudba (Filip spieva a hrá na gitare) a vzťah 
k vareniu.

Filip je duchom umelec, hudba a spev ho živili viac ako desať 
rokov za hranicami Slovenska. 

Možno práve i tým, že pán Filip je kočovný typ, bolo pre 
nás prekvapením, ako aktívne a najmä zodpovedne sa chopil 
svojej práce v upratovacom projekte. Vždy, keď sme mu 
hovorili, že máme pocit, že ho to naozaj baví, reagoval, že 
on to vníma ako aktívny relax, pracuje, hýbe sa, je vonku 
a zároveň môže premýšľať. 

V tíme ľudí zapojených do projektu postupne získal pozíciu 
človeka, na ktorého sa obracali kolegovia a zároveň bol zod-
povednou osobou, ktorá vedela podať objektívny pohľad na 
náročnosť, organizáciu práce aj sociálnym poradcom, ktorí 
boli podporou pracovnému tímu. 

Následne sa rozhodol využiť príležitosť a absolvovať kurz 
kuchára a jazykový kurz španielčiny, aby si rozšíril svoje 
zručnosti a tým aj možnosti na trhu práce a bol tak opäť 
bližšie k svojmu cieľu. 

Filip pomenoval, že doterajšia spolupráca v rámci projektu 
mu pomohla okrem zabezpečenia istoty, posilniť sebavedomie 
a sebadôveru. Uvedomil si, že každodenná, zmysluplná činnosť 

je preňho veľmi dôležitá, pretože nemá rád „posedávanie“. 
Po skončení projektu sa chopil viacerých príležitostí ako si 
jednorazovo privyrobiť vlastnou prácou 

Ako to už býva, aj on bojuje s dlhmi. Vznikli mu ako dô-
sledok jeho predchádzajúceho života a nevysporiadaných 
povinností v rámci povinného zdravotného poistenia u nás 
a v zahraničí. To je ďalší bod, na ktorom spolu s ním spolu-
pracujeme a diskutujeme s ním práve o výhodách oddĺženia 
— osobného bankrotu. Ale to všetko je vo Filipových rukách 
a my ho v jeho rozhodnutiach plne podporíme. 
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Naše 
ďalšie 
aktivity
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Jedinečný 
elektronický 
systém
Vďaka dlhoročnej spolupráci s expertným dobrovoľníkom 
v oblasti IT sme vyvinuli novú verziu nášho elektronického 
systému, ktorý slúži na plánovanie trás v programe Streetwork, 
evidovanie údajov o tisícoch ľudí bez domova a zhromaž-
ďuje aj samotné kontaktné miesta, kde sa ľudia bez domova 
zdržiavajú. Počas dňa slúži pre plynulý priebeh využívania 
služieb v programe Domec — udržuje poradie záujemcov, 
informuje odborných pracovníkov o čakajúcich ľuďoch na 
danú službu (poradenstvo, ošetrovňa, šatník a podobne).

Podarilo sa nám tak na domáce pomery vyvinúť najkomplex-
nejší elektronický systém práce s ľuďmi bez domova a vďaka 
všetkým dátam na jednom mieste umožňuje generovať pod-
robné štatistiky. Ušetríme tak stovky hodín administratívy 
ročne, ktoré môžeme venovať priamej pomoci ľuďom bez 
domova

Aplikácia 
Vagus SOS
Vagus v spolupráci s tímom zo štúdia Appoxide Lab pripravili 
pre Bratislavčanov mobilnú aplikáciu “Vagus SOS”, ktorá 
vďaka podnetom od jej užívateľov prepája ľudí bez domova 
s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. 

Vznikla tak prvá aplikácia svojho druhu v strednej Európe, 
ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom nahlásiť polohu 
a situáciu človeka bez strechy nad hlavou. Pre akútne situ-
ácie slúži funkcia priameho hovoru na SOS linku našich 
terénnych pracovníkov. Menej akútne hlásenia terénni 
pracovníci v program Streetwork riešia postupne. Všetky 
vyriešené podnety sa následne prostredníctvom hlásenia 
zobrazia nahlasovateľovi. Užívatelia v aplikácii nájdu aj 
praktický zoznam všetkých zariadení pre pomoc ľuďom bez 
domova v Bratislave. 

Aplikáciu Vagus SOS chceme zdarma ponúknuť aj podobným 
organizáciám do okolitých domácich alebo európskych miest, 
s cieľom pomôcť čo najviac ľuďom bez domova. 

Zároveň umožňuje jednoducho podporiť občianske združenie, 
ktoré ľuďom bez domova pomáha. 
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Jedlo ako 
nástroj pre 
dialóg 
Väčšina ľudí má rado radšej dobré jedlo ako tému ľudí bez 
domova. Práve preto sme sa pred pár rokmi rozhodli spojiť 
dobré jedlo a dobročinný rozmer s dialógom o našej práci. Od 
tej doby sme pod hlavičkou nášho projektu Vagus streetfood 
a Dobre&Dobré navarili a pripravili viac ako desať tisíc porcií 
jedla a nápojov. Počas roka 2017 sme varili a prezentovali 
naše aktivity počas viacerých podujetí v uliciach Bratislavy. 
Stretnúť ste nás mohli na Dobrom trhu, Vegánskych ho-
doch, Bratislavskom majálese alebo počas vianočných trhov. 
Máme tak za sebou stovky rozhovorov o ľuďoch bez domova 
a našej práci. Aj táto naša aktivita prispieva k zmierňovaniu 
predsudkov voči tým, ktorí prišli o domov. 

Ľudia bez 
domova, 
dobrovoľníci 
a zbierky
Veríme, že treba neustále budovať most medzi väčšinovou 
spoločnosťou a ľuďmi bez domova. Preto sa vytvárame 
množstvo dobrovoľníckych príležitostí v našich aktivitách.

Počas roka 2017 v Domci varili desiatky jednotlivcov 
a firemných tímov kvalitnú stravu pre ľudí bez domova. 
Strávili tak väčšinu dňa v prostredí, ktoré im umožnilo 
osobne spoznať ľudí, ktorí prišli o domov a zároveň spolu 
zažili jeden z najkrajších ľudských rituálov — spoločný 
obed. Dobrovoľníkov sme zapojili aj pri viacerých ak-
tivitách, ktoré skvalitnili priestory centra. Kombinácia 
a dialóg medzi ľuďmi so zvedavou mysľou a ľuďmi bez 
domova nám práve pre tieto dôvody dáva zmysel v oblasti 
búrania predsudkov. 

Podstatnou oblasťou bolo aj zapájanie expertných dobro-
voľníkov v rôznych oblastiach, vďaka ktorým sme dokázali 
skvalitniť našu prácu pre ľudí bez domova. Programátori, 
grafickí dizajnéri, experti vo vzdelávaní, tí všetci opakova-
ne priamo alebo nepriamo pomáhali ľuďom bez domova 
v našich programoch. 
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V našich aktivitách vytvárame aj priestor pre darovanie 
obnoseného šatstva alebo iných materiálnych darov (naj-
častejšie hygienické potreby a potraviny). Počas roka sme 
tak vyzbierali stovky kíl šatstva, potravín a hygienických 
potrieb, ktoré pomohli stovkám ľudí bez domova. 

Vianoce 
v Domci
Počas vianočných sviatkov sme tradične s ľuďmi bez domova 
prichystali štedrovečerný obed pre 50 ľudí bez domova. Dob-
rovoľníci — študenti Univerzity Komenského z Pedagogickej 
fakulty, vďaka projektu Univerzitného stromčeka priniesli 
ľuďom bez domova darčeky, ktoré si priali. Vďaka podpore 
z grantového programu Orange Vianoce sme mohli ľuďom 
bez domova venovať praktické vianočné darčeky. Spolu 
s ľuďmi bez domova sme chystali vianočné ozdoby, aby 
sme priestory Domca počas vianočných sviatkov čo najviac 
zútulnili a strávili spolu pekný sviatočný čas.
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Financie
Finančná správa z hospodáre-
nia OZ Vagus počas obdobia 
1.1.2017 — 31.12.2017

Zhodnotenie základných údajov 
ročnej účtovnej závierky 2017
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Spolu náklady v roku 2017:
384 830,22 EUR 

Mzdy zamestnancov 
171 183,97 EUR
 

Odvody zamestnancov 
56 548,70 EUR
 

Zákonné sociálne náklady 
(stravovanie zamestnancov)
7 207,56 EUR 

Spotreba materiálu (kancelárske potreby, 
zariadenie priestorov Domca,stavebný materiál, 
spotreba PHM, zdravotnícky materiál, pracovné 
oblečenie a iné)
32 219,02 EUR 

Spotreba energie 
(voda,plyn,elektrina)
10 201,63 EUR 

Služby (týkajúce sa 
prevádzky Domca, výkonu 
Streetworku, náklady na 
správu združenia)

Náklady na opravu strojov a ich 
udržiavanie (oprava a údržba 
umývačky a práčky v Domci)
1 364,07 EUR 

Iné ostatné náklady (poistenie 
vozidiel, budovy, administratívne 
poplatky za klientov, bankové 
poplatky a iné) 
16 305,38 EUR 

Poskytnuté príspevky klientom 
(v rámci integračných projektov 
organizácie na zlepšenie životnej 
situácie klientov Domca) 
35 366,68 EUR 

Odpisy (vyjadrujúce mieru 
opotrebenia majetku)
10 372 EUR

Prehľad nákladov 
v roku 2017 



Štátne a komunálne zdroje:
Hlavné mesto Bratislava 123 980 EUR 
(Z toho na nízkoprahové denné centrum DOMEC 83 000 EUR )
Bratislavský samosprávny kraj 19 215,07 EUR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR vo výške 6 960 EUR 

Vlastné zdroje a dary: 
Dary a príspevky od FO 10 149 EUR 
Tržby z predaja služieb vo výške 8 920,80 EUR 
Ostatné výnosy vo výške *81 599,28 EUR 

* Vrátane darov od individuálnych darcov prostredníctvom 
služby DARUJME.sk, portálov Ľudia Ľuďom a Dobrá krajina

2 % z daní:
Príspevky z podielu zaplatenej dane
50 520,79 EUR 

Spolu výnosy v roku 2017: 
409 408,78 EUR 

Firemné a nadačné zdroje:
Nadácia Slovenskej Sporiteľne 15 000 EUR 
Slovnaft a.s. 10 000 EUR 
Slovenská sporiteľňa a.s. 5 000 EUR 
N.F. Slovenských elektrární v Nadácii Pontis 8 000 EUR 
N.F. Philip Morris Slovakia 7 570 EUR 
N.F. Telekom pri Nadácii Pontis 5 000 EUR 
N.F. Dell v Nadácii Pontis 1 900 EUR 
PwC N.F. 3 000 EUR 

Európske fondy:
Finančné príspevky poskytnuté 
Implementačnou agentúrou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 52 593,84 EUR 
(Z toho na nízkoprahové denné centrum 
DOMEC 36 142,80 EUR)

Prehľad výnosov 
v roku 2017 



Informácie o zamestnancoch: 2017 2016

Priemerný počet zamestnancov celkovo 20 20
priemerný počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer 9 6
priemerný počet zamestnancov na dohodu 6 9
z toho vedúcich zamestnancov 5 3
priemerná hrubá mzda sociálneho pracovníka na TPP 850,00 € 850,00 €
priemerná hrubá mzda vedúcich pracovníkov 1 020,00 € 1 020,00 €
Mzdové náklady    171 183,97 € 139 524,46 €

Priemerné oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby, 
náklady na program DOMEC (nízkoprahové denné centrum) 

2017

počet prijímateľov sociálnej služby 1162
Priemerné ekonomické náklady jedného prijímateľa sociálnej služby za rok 
2017 predstavovali

133,00 EUR

Mzdové náklady sociálnych pracovníkov 69 000,00 EUR
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 37 153,00 EUR
Zákonné sociálne náklady 3 603,78 EUR
Energie, poštovné, telefonické a internetové poplatky, spracovanie účtov-
níctva, úhrady poplatkov za klientov a iné ostatné náklady

34 206,00 EUR

Materiál 10 714,00 EUR



AKTÍVA 2017 

Dlhodobý nehmotný majetok             0,00 EUR
Dlhodobý hmotný majetok     50 326,63 EUR
Dlhodobý finančný majetok    123 331,37 EUR
Neobežný majetok spolu    173 658,00 EUR
Zásoby          0,00 EUR
Dlhodobé pohľadávky 0,00 EUR
Krátkodobé pohľadávky     20 220,08 EUR
Finančné účty          46 564,33 EUR
Obežný majetok spolu        66 784,41 EUR
Časové rozlíšenie            896,91 EUR
Aktíva spolu         241 339,32 EUR

PASÍVA 2017 

Základné imanie        0,00 EUR
Rezervné a kapitálové fondy     0,00 EUR
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov         54 033,73 EUR
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie    24 578,56 EUR
Vlastné imanie     78 612,29 EUR
Záväzky a rezervy          30 224,17 EUR
Bankové úvery a finančné výpomoci   6 360,93 EUR
Záväzky spolu      36 585,10 EUR
Časové rozlíšenie        126 141,93 EUR
Pasíva spolu      241 339,32 EUR

Prehľad štruktúry majetku, záväzkov a vlastného imania 

Prehľad o stave a pohybe majetku OZ VAGUS: Stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok pozostáva z:
— kotol 2 420,62 EUR 2 420,62 EUR
— autá 40 369,00 EUR 56 989,00 EUR
— technické zhodnotenie stavby DOMEC 21 750,17 EUR 21 750,17 EUR
— iný dlhodobý hmotný majetok 3 336 EUR 3 336 EUR
— terasa  3 100,00 EUR

67 875,79 EUR 87 595,79 EUR



Obežný majetok k 31.12.2017 je v netto hodnote 66 784,41 EUR. 
K 31.12.2016 bol obežný majetok netto v hodnote 29 671,74 EUR. 
Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu obežný majetok netto 
vzrástol o 37 112,67 EUR.

Celkové záväzky združenia k 31.12.2017 boli vo výške 36 585,10 
EUR. Najpodstatnejšiu časť záväzkov pozostávala z tvorby rezerv vo 
výške 16 849,91 EUR. Celkové záväzky k 31.12.2016 boli vo výške 28 
905,09 EUR. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu celkové 
záväzky vzrástli o 7 680,01 EUR.

Vlastné imanie k 31.12.2017 bolo vo výške 78 612,29 EUR.

Hospodárenie organizácie v roku 2017 bolo ukončené kladným 
hospodárskym výsledkom, ktorý bude použitý na ďalšie fungovanie 
organizácie počas ďalšieho obdobia. 

OZ Vagus účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. Ročná účtovná závierka OZ VAGUS 
za rok 2017 bola zostavená 21.03.2018, overená audítorom a tvorí 
prílohu k tejto správe.
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Bez pomoci 
by sme to 
nezvládli
AUTO—IMPEX, spol. s r. o.
Bratislavský samosprávny kraj 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
Creative Industry Forum 
Erste Stiftung 
ESET, spol.s.r.o. 
Generali Poisťovňa, a. s. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
HB REM, spol.s.r.o. 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 
Junion nadácia 
Medzinárodný klub žien v Bratislave (IWC) 
Mestská časť Bratislava — Nové Mesto 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Mstar, s.r.o.
Nadácia Centra pre filantropiu 
Nadácia Orange 
Nadácia Pontis 
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia SPP 
Nadácia Tesco 
Orvena, s.r.o. 
OZ VEGÁNSKE HODY 
PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o. 

Siemens Healthcare s.r.o. 
Slovak Telekom, a.s. 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Slovnaft, a. s. 
Volkswagen Slovakia, a.s.

Nedarilo by sa nám pomáhať ľu-
ďom bez domova bez významnej 
podpory jednorazových a pravi-
delných individuálnych darcov. 
Naše ďakujem patrí aj všetkým 
tým, ktorí sa rozhodli venovať 
percentá zo svojich daní pre 
OZ Vagus. 

Veľká vďaka patrí aj všetkým 
dobrovoľníčkam a dobrovoľní-
kom, ktorí sa zapojili do našich 
programov a pomohli tak ľuďom 
bez domova svojou prácou.

Ďakujeme!
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Zaujala vás naša práca a dáva 
vám zmysel? Pridať sa k podpo-
rovateľom a priateľom Vagusu 
a pomôcť tak ľuďom bez domo-
va na ich ceste z ulice môžete 
na www.vagus.sk. Ak je to pre 
Vás čo i len trochu možné, pro-
sím zvážte možnosť pravidelnej 
mesačnej podpory. Vďaka nej 
môžeme našu prácu plánovať 
dlhodobo a efektívne. 

Ďakujeme! 

OZ VAGUS
Račianska 78
831 02 Bratislava

www.vagus.sk
www.facebook.com/streetworkozvagus

č.ú: 2921857374/1100
Tatra Banka

Združenie zaregistrované na MV SR dňa 7.4.2011 
pod číslom VVS/1 900/90 373 90

Prílohy:
Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 
zostavenej k 31.12.2017

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú:

_________________________
Mgr. Sergej Kára
štatutárny zástupca OZ Vagus
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“Každý má 
svoj domov, 
ale nie všetci 
majú kľúč.”

Výročná správa za rok 2017
vydalo © OZ Vagus, 2018

autori textov: Vanda Hlaváčková, Sergej Kára, 
Alexandra Kárová, Petra Kollárová, Katarína Rosová
redakčné úpravy a editoring: Vanda Hlaváčková, 
Sergej Kára

fotografie: archív OZ Vagus, Mood, Michal Huštaty, 
Peter Mayer (Mafra vydavateľstvo), Benjamin Richards, 
Laura, Andrej Bán, Zuzana Fajta

za grafickú úpravu ďakujeme Ľubici Segečovej
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“Ľudia bez 
domova sú 
v prvom rade 
ľuďmi”

Výročná správa za rok 2017
občianske združenie Vagus
©2018
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