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Pohľad späť 
 

Vážený čitateľ,  

som veľmi rád, že Vám môžeme ponúknuť našu výročnú správu za rok 2018. Na 

nasledujúcich stránkach Vám predstavíme súhrn aktivít minulého roku a ponúkneme 

vízie do roku 2019. 

Pozeráme sa späť a premýšľam nad tým, či naša práca mala zmysel. Mnohé tváre, 

príbehy, radosti, smútok, starosti, záplavy pocitov. Je to pohľad do slnka, vidím obrysy 

existencií ľudských bytostí, vnímam ich pády a úspechy, prekážky a riešenia, 

očakávania a ciele, až prichádzajú okamihy, na ktoré sa nezabúda. Podanie rúk 

a poprianie šťastia. Pozerám sa späť a vidím seba mladšieho, naivnejšieho, plného 

vízií. Ak sa dnes pozerám späť, vidím zajtrajšok, vidím nádej v temnote, vnímam seba 

a ľudí okolo mňa a cítim, že máme zmysel, aspoň pre ten prchavý okamih chvíle 

písania týchto riadkov.  

Som na Vás hrdý! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavol Sabela 

štatutár STOPA Slovensko 

1. apríla 2019 
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Realita a vízia našej práce 
 

Najjednoduchší a najviac prehľadný systém je rozdeliť rok na jednotlivé ročné 

obdobia a poukázať na dominanciu tej či onej sociálnej služby. 

ZIMA 2018:  

Realita: V roku 2018 sme sa ocitli kvôli zlým poveternostným podmienkam vo 

vyhlásenej kríze a sociálne služby sa museli aktívne zaoberať prežitím ľudí na ulici. 

Našťastie na území Starého Mesta, kde primárne pôsobíme, nedošlo k žiadnym 

úmrtiam, čo sa o iných mestských častiach žiaľ povedať nedá. Počas zimného obdobia 

prebehla aj naša prvá zbierka teplého oblečenia a sme veľmi radi, že bola úspešná. 

Vízia: Plánujeme pokračovať v týchto činnostiach, akonáhle poveternostné 

podmienky budú pre ľudí na ulici rizikové. Naším cieľom pre budúcnosť je aktívnejšie 

zapojenie dobrovoľníkov a študentov.   

JAR 2018:  

Realita: Jar je u nás v znamení príprav na dlhodobé integračné aktivity. 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 sú títo ľudia 

už plne integrovaní a nepotrebujú žiadne sociálne služby pre ľudí bez domova. Na jar 

je takým zvykom, že väčšie množstvo ľudí vyhľadáva cestu zamestnať sa a dá sa 

povedať, že nápor klientov na našu službu je zvýšený. Mnohí z týchto ľudí si aj vďaka 

tomuto projektu nachádzajú zamestnanie a opúšťajú ulicu.  

Vízia: Aktívne pokračovať v tomto spôsobe práce, zvýšiť počet ľudí, ktorí sú schopní 

prejsť integračným procesom a ukončiť bezdomovectvo. 
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LETO 2018: 

Realita: V roku 2018 sa nám aj vďaka grantovej podpore darilo veľmi kontinuálne 

vykonávať pracovnú terapiu. V tomto roku sme mali počas našej histórie najviac 

pracovných projektov s asi najväčším dopadom na lokálne komunity. Viac o nich si 

môžete prečítať v nasledujúcej kapitole. V rámci našich aktivít sa nám podarilo dostať 

do adopcie od MČ Nové Mesto park na Bielom kríži, čo nás posunulo vpred k štýlom, 

ktoré sme videli v mestách západnej Európy. Aktivita, ktorá nás posunula 

a zviditeľnila v rámci našej medzinárodnej siete The European End Street 

Homelessness Campaign bol prvý, historický plošný monitoring potrieb ľudí bez 

domova na území mestskej časti Staré Mesto. Taktiež sme počas tohto obdobia 

konečne spustili náš projekt „Prevenčný tím pre ľudí bez domova“. Jeho stabilizácia 

a ukotvenie nám trvali trochu dlhšie a náročnejšie ako sme čakali, ale teraz môžeme 

konštatovať, že jeho efektivita je viac než dobrá.  

Vízia: Ako každý rok, aj v roku 2019 nás čakajú nové pracovné projekty 

a pokračovanie tých starých. Radi by sme pokračovali ďalšou mestskou časťou 

a vykonali plošný monitoring. No a našou veľkou výzvou je zavedenie tzv. recovery 

worker (ex-klient pracovník) do terénu a prevencie. 

JESEŇ 2018: 

Realita: Bolo to obdobie dobiehajúcich pracovných projektov a nového náporu 

klientov, ktorí mali záujem nájsť prácu a tým si zabezpečiť prežitie zimy. Avšak 

súhrnne by sme mohli nazvať jeseň 2018 ako obdobie zahraničných skúseností. 

V rámci našej medzinárodnej aliancie sme mali možnosť výmeny skúseností v meste 

Barcelona v Španielsku, ktoré nás ovplyvnili natoľko, že po návrate sme otvorili novú 

službu „pracovné dielne“. Tie zabezpečili pokračovanie pracovnej terapie aj pri 

zhoršujúcom sa počasí, ktoré neumožňovalo prácu v prostredí. Aj v rámci nácviku 

pracovných zručností to bolo niečo nové a iné a samotní klienti vnímali daný projekt 
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ako veľmi pozitívny. Druhým zahraničným povzbudením bol ako už každý rok 

medzinárodný summit miest aliancie, tentokrát v meste Amsterdam v Holandsku.  

Vízia: Najbližšia medzinárodná konferencia aliancie miest sa bude konať v Bratislave 

a my chceme byť dôstojným hostiteľom. Nakoľko pracovné dielne sa osvedčili, je 

naším cieľom pokračovať v nich, avšak už na inom mieste, nakoľko starý priestor už 

nie je možné využívať. Ako každý rok, očakávame nové výmeny skúseností v inom 

meste aliancie. 

ZIMA 2019: 

Realita: Ukončovali sme dlhodobé integračné procesy, klienti nám postupne 

odchádzali z pracovných terapií a zariadení pre ľudí bez domova do trvalých 

zamestnaní a prenájmov. 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. Ako 

každú zimu, najmä obdobie vianočných sviatkov, sme vyrážali do ulíc s rôznymi 

darmi, aby sme priblížili tieto sviatky aj ľuďom, ktorí ich z rôznych príčin nemôžu 

prežiť doma s blízkymi. Ako jediní v Bratislave sme počas štedrovečernej noci boli 

v uliciach a nachádzali ľudí, aby sme im dali nádej a kúsok radosti.  

Vízia: Naším cieľom je pokračovať v tomto duchu, nakoľko vnímame potrebu 

takýchto aktivít.        
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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 200 
individuálnych 

kontaktov 

Cieľom je aktívne 
vyhľadávanie, monitoring 

a motivácia ľudí bez domova 
k zmenám spôsobu života. 

 
 
Monitoring ľudí bez domova 
2018 – MČ Staré Mesto 

 
 

123 individuálnych 
kontaktov 

Prvý historický plošný 
monitoring na našom území 
zameraný na reálne potreby 
ľudí bez domova, ich počet 
a ich typologické rozloženie. 

 
 
Early Bird projekt 

 
 

Viac než 30 
individuálnych 

kontaktov 

Prevenčný projekt zameraný 
na zachytenie ľudí, ktorí 

z rôznych dôvodov opúšťajú 
miesta prespávania. Projekt 

má časový rámec od 4tej 
hodiny rannej. 

 
 
Vianoce pre ľudí bez domova 

Viac než 30 
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. 

Praxové pracovisko 
a vzdelávanie študentov 

 
 

2 prednášky na UKF 
Nitra. 4 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. 

 
 
 
 
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.) Vnútroblok Kozia 

e.) Záhrady Pražská 

Komplexný integračný proces 
(model 365) 

 
9 klientov začalo 
integračný proces 

6 klientov je aktuálne úspešne 
re-integrovaných 
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Informácie o nás si môžete prečítať aj na našej webovej stránke: 

www.stopaslovensko.sk  

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

alebo na Instagramovom účte ozstopa.  

http://www.stopaslovensko.sk/
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 2018 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) 

 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 2 536,- € 

Podiel z 2% daní 0 € 

Granty/dotácie 84 151,72 € 

Poskytovanie služieb 229,46 € 

  

Spolu 86 917,18 € 

 

Výdavky 

Materiálno-technické zabezpečenie 7 874,56 € 

Služby 2 084,11 € 

Prenájom priestorov a prevádzka 9 597,60 € 

Mzdy, poistenia, dane a odvody 64 967,32 € 

Podpora v rámci pracovnej terapie 

pre klientov 

 9 992,63 € 

  

Spolu 94 516,22 € 

 

 

Zhrnutie 

Príjmy Spolu 86 917,18 € 

Výdavky Spolu 94 516,22 € 

- Rozdiel -7 599,04€ 
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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.s

k 

stopa.slovensko@gmail.c

om  

 

Mgr.  

Martina Pisárová 

Sociálna 

environmentalistka 

Tel. +421 948 389 748 

pisarova@stopaslovens

ko.sk 

    

 

Bc.  

Biba Hlačinová 

Sociálna pracovníčka  

Tel. +421 948 364 067 

hlacinova@stopaslovens

ko.sk  

 

Bubble 

Stafordšírsky bulteriér  

Canis terapia so 

špecializáciou pre ľudí 

bez domova 
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Informácie o organizácii 

Občianske združenie STOPA Slovensko 

Pražská 33 811 04 Bratislava Slovensko 

Tel. 00421 948 139 382 

www.stopaslovensko.sk 

 


