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Predslov 
 

Milí čitateľ, 

Rok 2017 je úspešne za nami a tak ako každý rok pre Vás prinášame krátke zhrnutie 

našich aktivít, činností a úspechov. Uplynulý rok bol pre nás veľmi dôležitý najmä z 

dôvodov legislatívneho ukotvenia našich dlhodobých sociálnych služieb, vstupov do 

medzinárodných štruktúr, a zároveň našej práce s klientmi na ich postupnej integrácii 

späť do spoločnosti. Vo všetkých týchto oblastiach sme boli viac než úspešní a preto 

si dovolím zhodnotiť tento rok ako nadmieru úspešný. V jednej vete by sme mohli 

povedať, boli sme tam kde treba, a urobili sme to čo bolo potrebné a urobili sme to 

tak dobre ako sme len mohli a vedeli. Som hrdí na našu prácu a aj za Vašu podporu 

a pomoc. 

 

Ďakujeme! 

Mgr. Pavol Sabela 

Štatutár STOPA Slovensko 

16. februára 2018 

 

 

“ukončovanie 

bezdomovectva 

vo všetkých jeho 

aspektoch je 

naším cieľom. 

Polovičné 

riešenia nie sú 

cieľom, sú 

záhubou”  
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Výsledky v procesoch organizácie 
 

Naše občianske združenie v roku 2017 dosiahlo veľké úspechy. Po nekonečných a 
náročných procesoch sa nám podarilo registrovať na Vyššom územnom celku 
všetky sociálnej služby, ktoré už dlhodobo poskytujeme. Aktuálne napĺňame všetky 
legislatívne normy a sme oficiálnym prevádzkovateľom sociálnej služby:  

 Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

 Špecializované sociálnej poradenstvo 

 Integračné centrum  
 
Naše ciele však vždy boli aj reprezentovať Bratislavu na medzinárodnej scéne a 
reprezentovať, že aj na našom území sa na ľudí bez domova nezabúda. Naša snaha 
bola úspešne ukončená v Novembri 2017 na konferencii v Londýne, kde sme sa stali 
súčasťou kampane “The European End Street Homelessness Campaign”. Stojíme 
teraz spolu so zástupcami organizácií a miest ako sú Londýn, Glasgow, Atény, 
Brusel, Valencia a mnohé iné. Sme hrdý aj na to, že sme mohli prizvať aj zástupcov 
mesta Bratislava, ktorí sa pridali k napĺňaniu cieľov ukončovať pouličné 
bezdomovectvo. V rámci tejto kampane sme sa stali ako jediná Stredoeurópska a 

Východoeurópska organizácia aj koordinátormi kampane pre mesto Bratislava. 
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Ciele na rok 2018 
Rok 2018 bude pre nás rokom veľkých skúšok. Budeme rásť personálne ale aj profesionálne. 

Čakajú nás viaceré oblasti. Z bodu keď sme sa snažili napĺňať stratégiu No Second Night 

Out (NSNO) sa presúvame k dospelejšej stratégií Rapid Rehousing. Náš tím sa rozrastie o 

prevenčného pracovníka, ktorý bude monitorovať územie mestskej časti Staré mesto s cieľom 

zachytiť čo najviac ľudí na hranici krízy a bezdomovectva. Taktiež bude motivovať ľudí bez 

domova k možnostiam ako zmeniť ich aktuálny stav. Tu sa budeme stále prikláňať k stratégii 

NSNO čiže žiadna ďalšia noc vonku. Druhým prírastkom bude pracovník, ktorý sa bude 

venovať bývaniu a procesom prechodného bývania v byte. S cieľom aby človek tréningovým 

bývaním prešiel rovno k bývaniu “svojmu” v prenájme. Budeme aj vďaka podpore Nadácie 

Granvia robiť oveľa viac pracovných projektov ako po minulé roky čo bude z hľadiska logistiky 

najťažšie ale tak akom po minulé roky to aj s pomocou dobrovoľníkov zvládneme. A keďže 

sme stále aj environmentálny, náš prínos veríme bude mať aj  Budeme rozširovať možnosti 

post integračných podporných skupín aby sme čo najviac eliminovali relaps pouličného 

bezdomovectva. Čakajú nás mnohé výzvy aj na medzinárodnom poli. Sme súčasťou veľkej 

siete a táto sieť nám dá pomoc a podporu nevídaných rozmerov. Navštívime partnerské mestá 

aby sme sa učili a získali dostatok zručností k tomu aby sme ciele ktoré si dávame a ku ktorým 

sme sa v rámci medzinárodného partnerstva zaviazali naplnili. Chceme byť jasným odkazom 

pre Európu, že sa v Bratislave s ľuďmi bez domova pracuje a to na tej najvyššej profesionálnej 

úrovni. Taktiež budeme čo najviac pomáhať partnerom lokálnym na budovaní silnej podpornej 

a integratívne sieti a budeme vzdelávať študentov v oblasti problematiky ľudí bez domova a 

to najmä skrz našu spoluprácu s UKF v Nitre a katedrou sociálnej práce UK v Bratislave. 

http://www.stopaslovensko.sk/
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Výsledky pri práci s klientmi 
Predstavujeme Vám krátky sumár aktivít a ich výsledkov za rok 2017. Pre lepšie pochopenie 

ich rozdelíme na tri skupiny. Všetky aktivity boli sústredené na ľudí bez domova alebo na ľudí 

ohrozenými „bezdomovectvom“. 

a.) Komunitné aktivity – aktivity na scitlivovanie spoločnosti medzi majoritnými 

obyvateľmi a ľuďmi bez domova. 

Názov aktivity Klienti Efekt a cieľ 

Sociálna prevencia 
“streetwork” 

80 klientov 
nájdených počas 
vyhľadávania v 

uliciach 

Dvaja klienti sa zapojili do 
procesov integrácie 

Revitalizácia 
predzáhradiek na ulici 
Račianska 

3 zapojení klienti Pokračovanie revitalizácie 
predzáhradiek s miestnou 
komunitou. Je plynulým 

pokračovaním z roku 2016. 
Aktuálne sme zrevitalizovali už 3 

predzáhradky. 

Revitalizácia 
vnútrobloku na 
Robotníckej 

5 zapojených 
klientov 

V spolupráci s ľuďmi z 
„Participatívneho rozpočtu BaNM“ 
a ľuďmi z lokálnej komunity sme 

zrevitalizovali vnútroblok. 

Revitalizácia 
predzáhradky na 
Kukučínovej 

2 zapojení klienti Tam kde nikto nepomáha 
pomôžeme my. Reagujeme na 

potreby komunít a pomáhame im 
skrášľovať spoločné priestory. 

Revitalizácia záhrady 
DSS ARCHA 

3 zapojení klienti Spolupráca s Magistrátom Hl. 
Mesta SR priniesla výsledky v 
podobe skrášlenej záhrady a 

naplneným dňom seniorov a ľudí 
bez domova. V roku 2018 

pokračujeme. 

Revitalizácia okolia 
Pražskej ulice 

3 zapojení klienti Naše najbližšie okolie si zaslúžilo 
našu pozornosť. Zrevitalizovali 

sme dlhodobo ignorovanú zelenú 
plochu natreli zábradlia a očistili 

priestory. 

Darujme Vianoce  25 klientov 
obdarovaných 

Na Vianoce sme ako každý rok 
roznášali darčeky na miestach, 

kde vieme že je nás treba. Tento 
rok sme rozšírili obdarovaných 

okrem ľudí bez domova aj o osoby 
pracujúce v sex biznise. 
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b.) Deň po dni podpora pre ľudí s potrebami 

Aktivity 

Ako nájsť vhodnú prácu, sociálna podpora, ako sa 
vysporiadať s dlhmi, tréningy efektívnej 
komunikácie, edukačné školenia „urban gardening“, 
učenie základných IT zručností práce s počítačom, 
pomoc pri správnom písaní životopisov, krízová 
intervencia, špecializované sociálne poradenstvo 

Okolo 8 klientov denne 

Osobný bankrot 15 zapojených klientov 

Právne poradenstvo (dobrovoľnícky právny tím) 8 zapojených 
klientov 

 

c.) Komplexný integračný proces (365 model) 

Aktivity 

 6 klientov začalo proces 5 klienti sú teraz úspešne re-integrovaní 

 

Fotogalériu si môžete pozrieť na:  

www.stopaslovensko.sk  

alebo na FB 

https://goo.gl/KTFQvQ 

http://www.stopaslovensko.sk/
http://www.stopaslovensko.sk/
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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. Nanešťastie, spolupráca na 

území mesta Bratislava je stále skôr sporadická až žiadna. V roku 2017 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 

 Mestská časť Karlova Ves 

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

 Divadlo bez Domova 

 oz Odyseus 

 oz Prima 

 rád Milosrdných bratov 

 Medzinárodná organizácia pre migráciu  

 World Habitat 

 Katedra sociálne práce Univerzity Komenského 

 Katedra sociálnej práce UKF v Nitre 

 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

 Mládež ulice 

 Nadácia Orange 

 Nadácia ESET 

 Firmy a spoločnosti, ktoré na základe našej práce prijali a prijímajú do zamestnania 

 

 

Špeciálne chceme poďakovať naším dobrovoľníkom, bez ktorých by sme to mali veľmi ťažké. 

Ďakujeme právnickému dobrovoľníckemu tímu, nášmu IT tímu, Ekonomickému tímu a 

jednotlivcom a skupinám ktoré nám pomáhajú poskytovať širšie a odbornejšie služby. 
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Príjmy a výdavky 

 

Príjmy  

Dary a príspevky 1316,00 € 

Podiel z 2% daní 680,37 € 

Granty a dotácie 37 895,26 € 

Poskytovanie služieb/faktúry 631,16 € 

Z vkladu zriaďovateľa 2455,00 € 

Ostatné 7,08 € 

Spolu 42 984,87 € 

 

Výdavky 

Materiálno-technické zabezpečenie 3929,29 € 

Prevádzková réžia  4557,60 € 

Mzdy, poistenia, dane a odvody 22 420,72 € 

Dary a príspevky iným subjektom 4,34 € 

Ostatné  2223,70 € 

Služby 51,40 € 

Spolu 33 187,05 € 

 

 

Zhrnutie 

Príjmy Spolu 42 984,87 € 

Záväzky 
na rok 
2018  

Mzdy za 12/2017 2639,66 € 

Grant získaný v roku 2017 
s použitím 2018 

8000,00 € 

Výdavky Spolu za rok 2017 33 187,05 € 

- Rozdiel -841,84 € 
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Základné informácie 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať 

 

Mgr. Pavol Sabela 

Štatutár a špecializovaný 
sociálny poradca 

Tel. +421 948 139 382 

sabela.stopa@outlook.sk 

 

 

 

Mgr. Martina Pisárová 

Sociálna environmentalistka, 
pracovná terapeutka 

Tel. +421 949 720 376 

stopa.slovensko@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Bubble 

SBT canis-terapia s ľuďmi 
bez domova   
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