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Štruktúra prezentácie 

 
• Základné informácie o prieskume 
• Čo mu predchádzalo? (ANKETA „Ľudia bez domova“) 
• Popis výskumného súboru  
• Poskytovanie sociálnych služieb ľuďom bez domova  
• Situácia a hlavné problémy služieb pre ľudí bez domova 
• Spolupráca a praktický život poskytovateľov služieb 
• Údaje o klientoch 

 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIESKUME 

Ciele prieskumu: 
Ak chceme nájsť efektívnejšiu pomoc pre ľudí bez domova k spokojnosti cieľovej skupiny 

i všetkých zainteresovaných, informácie sú veľmi dôležité. Treba poznať, čo cieľová 
skupina potrebuje, aký je prístup a možnosti pomoci obcí a mestských častí, dôležité 
sú aj informácie o tom, ako vidia situáciu poskytovatelia služieb rôzneho druhu a 
s akými problémami sa vo svojej činnosti stretávajú. Poznatky bude možné využiť pri 
advokačných aktivitách, pri tvorbe zákonov a politických opatrení a predovšetkým má 
slúžiť ako východiskový materiál pri tvorbe stratégie.... 

Prieskum je súčasťou širšieho sociologického výskumu zameraného na ľudí bez domova 
na celom území Slovenska.    

 
Základný súbor:  
= subjekty (organizácie, zariadenia, neformálne skupiny a pod.), ktoré poskytujú služby ľuďom bez 

domova. 
 
• Výskumný nástroj: štandardizovaný dotazník 
 
• Počet subjektov: databáza – 578; subjektov – 310; aktuálny stav – 164 (101 

neposkytuje; 46 nereagovalo na opakované výzvy – asi neexistuje) 
 
• Celkový počet vyplnených dotazníkov: 83 
 



Čo mu predchádzalo? 
 

ANKETA „Ľudia bez domova“ 



ANKETA „Ľudia bez domova“  

• Zber dát – počas konferencie o ľuďoch bez domova (koncom mája 2015) 
 

• Cieľ = zmapovať názory zainteresovaných jednotlivcov na aktuálne zmeny 
v riešenej problematike bezdomovectva a najvýraznejšie problémy – ešte 
pred realizáciou vlastných empirických výskumov (pred monitoringom 
zariadení poskytujúcich služby ľuďom bez domova a pred výskumom ľudí 
bez domova). 

 
• Podarilo sa zozbierať platné odpovede od 40 respondentov – účastníkov 

konferencie – rôznych podľa zastupujúcej organizácie i podľa regiónu 
 

• Anketa pozostávala z 5 voľných otázok zameraných na:  
– oblasti zlepšenia podmienok pre poskytovanie služieb ľuďom bez 

domova; 
– oblasti zhoršenia podmienok...;  
– najväčšie výzva v riešení bezdomovectva; 
– služby najviac chýbajúce v mieste bydliska; 
– názor na potrebnosť a očakávania od strešnej siete organizácií 

venujúcich sa téme 



ANKETA „Ľudia bez domova“ 

Oblasti zlepšenia podmienok poskytovania 
služieb: 

 najviac sa oceňovalo rozšírenie služieb, 
ktoré umožnila novela zákona o SS 

 respondenti registrovali v širšom rozsahu 
rast citlivosti k tejto cieľovej skupine 

 pozitívne sa vyjadrovali ku vzniku projektov 
umožňujúcich financovanie týchto služieb 

 podčiarkli tiež kvantitatívny rast – 
poskytovateľov a zariadení či kapacít 

 ako aj rast profesionalizácie 
 komentovala sa aj snaha o komplexnejší 

prístup, osobitne sociálne poradenstvo 

Oblasti zhoršenia podmienok...: 
 najviac kritických – na financovanie, kde sa 

upozorňovalo na zníženie, resp. nízku 
úroveň finančného príspevku na klienta, 
alebo všeobecne na nedostatočné alebo 
poddimenzované financovanie – zo strany 
VÚC; hovorilo sa o problémoch so 
„zazmluvňovaním“, že nie je povinnosť (iba 
možnosť) financovania krízovej intervencie 
samosprávami, ako aj o diskriminácii 
neverejných poskytovateľov služieb... 

 silnejšia kritika sa ozvala na konto 
problémov súvisiacich s administrovaním 
finančných príspevkov, ktorú sprevádza 
množstvo problémov a nespravodlivostí 

 respondenti zmieňovali tiež nedostatok 
koncepčnosti – zlé nastavenie systému 

 medzi oblasťami zhoršenia situácie sa 
objavili aj problémy so spoluprácou 
a nezáujem samospráv riešiť problémy 

 okrem týchto „systémových“ problémov sa 
zmieňovali ako priestor zhoršenia aj 
bezprostredné oblasti pomoci ľuďom bez 
domova – predovšetkým oblasť bývania, 
ale aj možnosti práce, ich zadĺženosť 
a tiež zdravotná starostlivosť – prístup 
k nej 



ANKETA „Ľudia bez domova“ 

Najväčšie výzvy v riešení bezdomovectva 
 Najviac volieb získala oblasť bývania – od 

všeobecného konštatovania cez uvádzanie 
konkrétnejších projektov či potrieb (sociálne 
byty, prestupové bývanie, housing first...) 

 Nasledovala pracovná oblasť – flexibilný 
trh práce, medzitrh... 

 Ako veľký problém a výzvu identifikovali 
respondenti potrebu oddĺženia klientov 
a riešenie exekúcií 

 Medzi identifikovanými výzvami sa 
objavovali aj širšie otázky ako – potreba 
komplexného prístupu, nastavenie 
a sprehľadnenie systému financovania 
týchto služieb 

 Tiež je potrebné podľa respondentov 
pracovať ďalej na scitlivovaní verejnosti 
a zainteresovaných subjektov, tiež 
posilňovať spoluprácu a venovať sa viac 
prevencii 
 

 Hovorili to všetky skupiny respondentov bez 
rozdielu; u cirkevných organizácií pribudla 
podpora rodiny ako prevencia a potreba 
riešiť prostredie (napr. zatvoriť herne...) 

Deficitné služby v mieste bydliska 
 

 rôzne typy zariadení,  
 ale aj možnosti bývania  
 a práce,  
 ako aj deficity v oblasti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti,  
 častejšie sa zmieňovala terénna práca 

ako nedostatková v mieste pôsobenia 
 
Strešná sieť organizácií 
 
 väčšina takúto možnosť uvítala 
 respondenti dávali aj návrhy, čo by 

malo byť jej poslaním  



Popis výskumného súboru 

Vymedzenie cieľovej skupiny ĽBD 
Práca s inými cieľovými skupinami 

Základná organizačná štruktúra 
Rôznorodosť súboru podľa formálnych charakteristík 

 



VYMEDZENIE CIEĽOVEJ SKUPINY „ĽUDÍ BEZ DOMOVA“ 
 „Mohli by ste na úvod uviesť, ako máte túto cieľovú skupinu vymedzenú 

pre aktivity vo Vašej organizácii alebo skupine? Poskytujete služby 
„ľuďom bez domova“ všeobecne alebo ste zameraní špecifickejšie, užšie 

(napríklad muži bez domova, mladí dospelí po odchode z DD, atď.)?  
Naša cieľová skupina je vymedzená...:“ (v %) 

31

7

62

1 = všeobecne ako
„ľudia bez domova“ 
2 = užšie 

Neuvedené



ŠPECIFIKÁCIA CIEĽOVEJ SKUPINY „ĽBD“ – I. 

• Pracujeme len s vybratými ľuďmi bez 
domova 

• Ľudia bez domova po dovŕšení 18 rokov 
• Mladí dospelí po odchode z detských 

domovov 
• Mladí dospelí muži po odchode z detského 

domova  
• Muži bez domova 
• Mladí muži po odchode z DD, zo soc. 

znevýhodneného prostredia, bez domova 
• Fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej 

situácií z dôvodu, že nemá zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb  

• Dospelí (muži a ženy) bez detí 
• Jednotlivci alebo rodiny s deťmi 
• Obete obchodovania s ľuďmi (muži, 

osamelé ženy a matky s deťmi) 
• Matky s deťmi/  Osamelé matky s deťmi 
• Matky s deťmi ohrozené násilím, soc. 

vylúčením, bez ubytovania 
• Ženy a ženy s deťmi,  ktoré majú v 

anamnéze fyzické a psychické týranie inou 
osobou 

• Ženy v núdzi 
• Závislí na alkohole pred nástupom na liečbu 

a po jej absolvovaní ak... 
• Sme zameraní na dospelú populáciu 

závislých ľudí (drogy, alkohol gambling...) 

Dve skupiny 
• Mladí dospelí po odchode z DeD; muži a 

ženy bez domova 
• Muži bez domova; ženy zažívajúce 

domáce násilie a ich deti 
• Ženy a deti na ktorých je páchané domáce 

násilie, osamelí starší ľudia 
• Ľudia, ktorí užívajú injekčne drogy; ľudia 

pracujúci v pouličnom sex-biznise 
• matka s maloletým dieťaťom, ktorých život 

alebo zdravie sú ohrozené; osamelá tehotná 
žena, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi 
spôsobenej stratou rodinného prostredia 

• Rodiny v ohrození; ľudia, ktorí sa ocitli v 
náročnej rodinnej a životnej situácii s 
následnou stratou bývania 

• Prepustení  z VTOS, korí zostali bez 
domova a nemali  vytvorené  rodinné 
zázemie; chovanci  DD,  ktorí  dovŕšili  
plnoletosť  a  po prepustení z DD sa nemali 
kde vrátiť  



ŠPECIFIKÁCIA CIEĽOVEJ SKUPINY „ĽBD“ – II. 

Viacero skupín 
• Domov na pol ceste pre rómske dievčatá; 

útulok pre bezdomovcov; podporované 
bývanie pre invalidov – bezdomovcov 

• Mladí dospelí po odchode z detského 
domova; osamelé matky a rodiny s deťmi; 
mladí dospelí do 25 rokov 

• Samostatne žijúci v produktívnom veku; 
rodiny s deťmi; samostatne žijúci v 
postproduktívnom veku; s problémami 
závislosti 

• Seniori; telesne a duševne postihnutí; závislí 
- látkové aj nelátkové; ľudia bez domova; 
mladí dospelí po odchode z detských 
domovov; obchodovaní ľudia 

• Muži  aj ženy bez domova; mladí dospelí po 
odchode z detských domovov; seniori; muži 
z výkonu trestu. 

• matky s deťmi, ktoré zažívali domáce 
násilie; 2. matky s deťmi, ktoré sa ocitli v 
sociálnej núdzi; 3. osamelé ženy, ktoré sa 
ocitli v sociálnej núdzi; 4. ženy- seniorky, 
ktoré ostali bez domova a dovŕšili 
dôchodkový vek 

• Pracujeme s ľuďmi bez domova ale 
podľa všetkých 4 kategórií ETHOS, 
to znamená, že aj s ľuďmi 
ohrozenými bezdomovectvom  



PRÁCA S INÝMI CIEĽOVÝMI SKUPINAMI 
„Pracujete okrem ľudí bez domova aj s inými cieľovými skupinami alebo 

nie?“ (v %) 

71

19

9 1

1 = áno, pracujeme aj
s inými skupinami 
2 = nie, nepracujeme
s inými skupinami
3 = iná možnosť 

neuvedené



 
INÉ CIEĽOVÉ SKUPINY - konkretizácia 

 
 
1. Starí ľudia /osamelí starí ľudia (dominuje) 
2. Mladí ľudia po odchode z detských domovov 
3. Ľudia so zdravotným postihnutím; Ženy zažívajúce násilie; Ľudia v núdzi 
4. Drogovo závislí 
 
• Všetky skupiny 
• Rómovia 
• Rodiny s deťmi (vrátane neúplných rodín) 

 
Samostatne uvádzané skupiny: - ženy zažívajúce násilie, deti z DD, starí ľudia 
Ostané skupiny – v kombinácii 



ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
„Pôsobíte ako jedna organizácia, subjekt alebo má Vaša organizácia pobočky 

alebo prevádzkujete, príp. zriadila viacero zariadení? Sme...:“ (v %) 

36

6

58

1 = jednotná
organizácia, subjekt
2 = zložená organizácia 

neuvedené



ŠTRUKTÚRA SÚBORU PODĽA FORMÁLNYCH CHARAKTERISTÍK 

36% 

4% 

15% 
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2% 
1% 

17% 

6% 
Právna forma 

Rozpočtová 

Príspevková 

Občianske 
združenie 

Nezisková 
organizácia 
poskytujúca 
VPS Súkromná 
(podnikateľský 
subjekt) 

16% 

35% 

17% 

15% 
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Zriaďovateľ 
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Iný subjekt 

Neuvedené 
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Podľa sídla: pokryté všetky kraje; od veľkých miest (Bratislava, Košice) po 
malé obce (napr. Makov, Klenovec...) 
 
Podľa miesta poskytovania služby: pokryté všetky kraje, ale nie rovnomerne 
(Prešovský - 18 subjektov, Trnavský – 4 subjekty) 
 
Podľa doby poskytovania služieb: od dlhodobo fungujúcich organizácií (viac 
ako 10 rokov poskytuje služby pre ľudí bez domova  42 % subjektov) po 
„mladšie“ organizácie (menej ako 5 rokov poskytuje služby pre ľudí bez 
domova 10 % subjektov) 
 
Podľa profesie: 1. sociálna práca 2. zdravotníctvo 3. výchova a vzdelávanie 

ŠTRUKTÚRA SÚBORU PODĽA FORMÁLNYCH CHARAKTERISTÍK 



Poskytovanie služieb ľuďom bez domova 

Formy poskytovania sociálnych služieb 
Druhy poskytovaných sociálnych služieb 

Poskytovanie ostatných služieb  
Prevádzkovanie zariadení 

 
Poskytovanie terénnej SS krízovej intervencie 

Poskytovanie pomoci pri hľadaní bývania 
Využívanie skupinovej terapie 



FORMY POSKYTOVANIA SOC. SLUŽIEB ĽBD – REALITA A PLÁN  
„Akými formami poskytujete alebo plánujete v najbližšom období 

poskytovať sociálne služby ľuďom bez domova? Odpovedajte za každú 
možnosť:“ (v %) 

46

46

72

11

11

2
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a) Ambulantnou formou

b) Terénnou formou

c) Pobytovou formou  

Áno, poskytujeme Nie, ale plánujeme poskytovať



DRUHY POSKYTOVANÝCH SOC. SLUŽIEB ĽBD – REALITA A PLÁN   
„Aké druhy sociálnych služieb poskytujete alebo v najbližšom období 

plánujete poskytovať ľuďom bez domova?“(v %) 

77

46

25

25

11

33

25
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a) Poskytovanie sociálnej služby v zariadení

b) Terénna sociálna služba krízovej intervencie

c) Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

n) Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

o) Podpora samostatného bývania

p) Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

r) Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

s) Poskytovanie SS v stredisku osobnej hygieny

aa) základné sociálne poradenstvo

bb) špecializované sociálne poradenstvo

cc) komplexné sociálne poradenstvo

t) Iné 

Áno, poskytujeme Nie, ale plánujeme poskytovať



POSKYTOVANIE OSTATNÝCH SLUŽIEB ĽBD – REALITA A PLÁN  
„Poskytujete alebo plánujete v najbližšom období poskytovať ľuďom bez 

domova aj služby, ktoré zákon o sociálnych službách explicitne 
nespomína?“ (v %) 

25
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a) Pomoc psychológa

b) Pomoc pri riešení závislosti

c) Základné zdravotné ošetrenie 

d) Pomoc psychiatra

e) Právna pomoc a poradenstvo

f) Zamestnávanie

g) Sprostredkovanie zamestnania, brigády

h) Sprostredkovanie vzdelávania, kurzov

i) Organizovanie voľnočasových aktivít

j) Práca s rodinnými príslušníkmi, riešenie konfliktov 

k) Pomoc pri zadĺžení, riešení zadĺženia

l) Pomoc pri vybavovaní (dokladov, dávok, dôchodku...)

m) Sprevádzanie (na úrady, na lekárske vyšetrenie a pod.)

n) Sprostredkovanie lacného bývania (ubytovňa, ZSS
a pod.)

o) Pomoc pri hľadaní stáleho bývania 

p) Iné služby

Áno, poskytujeme Nie, ale plánujeme poskytovať



PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ PODĽA TYPU – REALITA A PLÁN  
„Prevádzkuje Vaša organizácia alebo v najbližšom období plánuje 

prevádzkovať niektoré z  uvedených zariadení?“ (v %) 

18

5

27

34

48
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i) Práčovňa

j) Stredisko osobnej
hygieny

Áno, poskytujeme Nie, ale plánujeme poskytovať



POSKYTOVANIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY KRÍZOVEJ 
INTERVENCIE 

VÝJAZDY DO TERÉNU 
•Intenzívne výjazdy (3 a viackrát týždenne) realizuje 34 % subjektov 
 

•27 % subjektov kontaktuje pri jednom výjazde v priemere 10 a viac klientov 
 

•Polovica subjektov sa venuje aj dlhodobej práci s (tými istými) klientmi 
 

•Najčastejšie je poskytované služby: 
1.sociálne poradenstvo ohľadne dokladov, možností poberania dávok (81 % 
subjektov ju poskytuje veľmi často a často) 
2.materiálna pomoc (69 %) 
3.potravinová pomoc (50%) 
 
 



POSKYTOVANIE POMOCI PRI HĽADANÍ BÝVANIA 
 Vybrané charakteristiky (v %) 

Počty úspešných klientov – našli im 
ubytovanie  

(% z poskytovateľov pomoci pri hľadaní 
bývania za jednotlivé druhy bývania) 

0 1-5 6-10 11+ 

Nájomný byt 
(N = 53) 

9 57 13 21 

Ubytovňa  
(N = 43) 

5 44 14 37 

ZSS (N = 61) 3 35 21 41 

KS (N = 40) 20 50 13 17 

Iné  
(podnájom, 
vlastný byt, 
príbuzní, 
fara...  

Frekvencia

52

29

19

Pravidelne
Ojedinele
Netýka sa, vôbec 



POSKYTOVANIE POMOCI PRI HĽADANÍ BÝVANIA 
 „V čom vidíte hlavné problémy pri hľadaní stabilnejšieho bývania pre ľudí bez 
domova?“ 

Príjem klienta, zlé hospodárenie, zadlženosť 
 chýba pravidelný a dostatočný príjem 
 nízky príjem na pokrytie úhrady za poskytovanie 

bývania 
 nízky alebo takmer žiadny príjem a z toho vyplývajúca 

platobná neschopnosť 
 zlá finančná a dlhová situácia ľudí bez stáleho domova 
 zlé finančné plánovanie a hospodárenie 
 zadlženosť klientov  
 Ľudia bez domova majú rôzne nedoplatky (napr. za 

smeti), nízky príjem, exekúcie .............. 
Klient – vlastnosti, správanie; danosti 
 nestabilný životný štýl 
 povahové črty 
 neschopnosť udržať si prácu, nezamestnanosť 
 nízke vzdelanie 
 "chaotický" život - začnem/nedokončí 
 problémy s alkoholom, návykovými látkami 
 chcenie ľudí 
 neprispôsobivosť - neochota dodržiavať pravidlá 
 nezáujem a neochota spolupracovať 
 strata alebo absencia sociálnych a hygienických 

návykov 
 psychiatrické ochorenia ........... 

Nedostatok ubytovacích kapacít 
 nedostatok nízkoprahových ubytovní a iných zariadení 
 Nedostatok štátnych zariadení 
 Neexistencia prestupového bývania 
 .... 
Nedostupnosť bytov 
 Treba zložiť zálohu na viac mesiacov 
 Vysoké ceny bytov a prenájmu 
 Nedostatok lacných bytov 
 nedostačujúce kapacity sociálnych bytov 
 .................... 
 
Chýba pomoc, zlý prístup 
 Chýba im podpora TSP v záujme udržania si bývania 
• V prvom rade ide o problém stigmy bezdomovec, 

úrady nechcú prideliť byt pre občana bez domova; 
druhý problém je prístup "susedov", ktorí tvrdo sledujú 
týchto ľudí a neustále sa sťažujú, čím ich nepriamo 
vytláčajú na perifériu spoločnosti. 

• nedôvera vlastníkov bytov a domov, neriešenie tejto 
otázky mestami a obcami systematicky 

• ....... 



VYUŽÍVANIE SKUPINOVEJ TERAPIE (pravidelne + ojedinele v %) 
„Využívate vo svojej činnosti formu skupinovej práce s ľuďmi bez 

domova? Uveďte úroveň využívania za jednotlivé oblasti aktivít. Skupinovú 
prácu využívame v rámci...:“ 
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Situácia a hlavné problémy služieb 

Hodnotenie služieb pre ĽBD v kraji 
Problémy a bariéry z praxe poskytovania služieb ĽBD 

Prístup k zdravotnej starostlivosti 
Trend vývoja počtu klientov 



HODNOTENIE SLUŽIEB V KRAJI – DOSTATOK A KVALITA 
„Prejdime teraz k celkovému pohľadu na situáciu so službami pre ľudí bez 

domova v kraji, kde pôsobíte. Ako by ste ohodnotili ich dostatok 
a kvalitu? Na hodnotenie použite školskú stupnicu od 1 do 5, kde 1 = výborné 

a 5 = nedostatočné:“(v %) 

5

6

10

24

32

33

23

11

8

16

6

64

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dostatok 

Kvalita

1 = výborne 2 3 4 5 = nedostatočné neviem neuvedené



PROBLÉMY A BARIÉRY Z PRAXE – I.  
„Aká je všeobecne Vaša skúsenosť so zabezpečovaním služieb pre ľudí bez 
domova – s akými problémami sa vo svojej každodennej praxi stretávate, na aké 
bariéry narážate najčastejšie?“ 

Financovanie  
 málo finančných zdrojov na krytie voľnočasových 

aktivít 
 chýbajúce prostriedky na chod organizácie 
 finančný problém (poskytovanie len krátkodobej 

pomoci) 
 Nedostatok finačných prostriedkov na zaplatenie 

kvalifikovaných zamestnancov 
 málo financíí, málo investícií do tejto cieľovej 

skupiny 
 nedostatok financií na pokrytie služieb 
 Financovanie - nedostatok personálu 
 Desať rokov prevádzkujeme zariadenie núdzového 

bývania a za toto obdobie  nemáme dostatok 
finančných prostriedkov na zamestnanie viacerých 
sociálnych pracovníkov 

 málo finančných prostriedkov zo strany štátu 
 nerovnomerné financovanie poskytovateľov soc. 

služieb 
 

Klient 
 neochota klienta pracovať na svojom živote 
 neochota samotných ľudí bez domova zmeniť svoj 

sociálny status 
 odmietanie pomoci zo strany bezdomovcov 
 nezáujem bezdomovcov pričiniť sa o lepšie životné 

podmienky 
 často krát je prijímateľ pomoci pasívny bez snahy o 

vlastný posun, rast a vyriešenie vlastnej životnej 
situácie 

 životný štýl ľudí bez domova, ich neprispôsobivosť 
spoločnosti 

 pri prijatí sú klienti bez dokladov bez peňazí a 
možnosti zaplatiť čo len malú čiastku ubytovania, 
často po vybavení dokladov z útulku odídu bez 
úhrady 

 neumiestniteľnosť v ZSS pre nízky príjem 
 zadĺženosť klientov a nízky príjem 
 psychiatricky chorý nespolupracujúci klient 
 problémom je že ich nikto nechce, ťažko sa 

umiestňujú pre zlý zdravotný stav a zlú hygien 
 ich zlý zdravotný stav, závislosti na návykových 

látkach 
 závislosti (alkohol, drogy...) 
 kriminalita 
 zlý zdravotný stav, absencia dokladov, zhoršená 

adaptácia, demotivácia 



PROBLÉMY A BARIÉRY Z PRAXE – II. 

Oblasť služieb a zariadení, systém pomoci 
 nedostatočná sieť služieb 
 chýbajúce vyššie odborné služby v spolupráci s inými 

odborníkmi (právne, sociálne poradenstvo..) 
 nedostatok sociálnych zariadení, ktoré poskytujú 

služby pre ľudí bez domova - jednotlivcov, ale hlavne 
pre rodiny s deťmi  alebo matky s deťmi 

 nedostatok kapacít 
 centrá a iné služby sú plné 
 veľmi nízka prevencia, zlá evidencia 
 nedostatok podpory na preklenutie nepriaznivého 

obdobia (jedlo, financie, hygienické prostriedky) - 
pokiaľ sa vybaví a je vyplatená dávka 

 málo zmapované prostredie a služby úradmi 
vyhodnocujúcimi úroveň a potrebu poskytovania 
jednotlivých služieb 

 rozdielnosť pohľadu zamestnanca ZNB a 
nadriadených na poskytovanie služieb a ich 
hodnotenie 

 nedostatok kapacity v jednotlivých zariadeniach pre 
ľudí bez domova, nedostatok komplexných služieb v 
kraji (sociálna nadväznosť jednotlivých zariadení - 
často nie je možnosť kam ľudí posunúť) 

 centrá, útulky a pod. sú  pre nich ďaleko 
 dlhý administratívny proces zabezpečovania 

nasledovnej sociálnej služby a neexistencia 
prestupnej sociálnej služby;  

 problém trvalého pobytu 
 nízka rôznorodosť služieb a spravidla veľkokapacitné 

zariadenia ktoré bezdomovectvo činia normou 
 po zastabilizovaní a práci s klientom nie je možné 

klientov posunúť do stabilnejších foriem bývania 
 nadmerná administratíva  

Vonkajšie prostredie a prístup 
 nezáujem verejnosti o bezdomovcov 
 nezáujem, predsudky ... 
 stigma, diskrimácia 
 predsudky voči ľuďom bez domov 
 predsudky, skrytý rasizmu 
 odmietavý postoj verejnosti k ľuďom bez 

domova (málo empatie, prevažuje 
odsudzovanie ľudí bez domova) 

 nezáujem iných, bežní ľudia k nim majú 
negatívny postoj 

 neochota venovať sa tejto cieľovej skupine 
 neochota iných pracovať s takouto klientelou 
 neochota riešiť bezdomovcov s poruchami 

správania a zdravotne postihnutých 
 nepochopenie 



PROBLÉMY A BARIÉRY Z PRAXE – III. 

Oblasť zdravotnej starostlivosti 
 problémy s ošetrením - pokiaľ nie je 

splatený dlh na zdravotnej poisťovni 
odmietajú ošetriť 

 z dôvodov veľkých dlhov na zdravotnom 
poistení - problém s ich liečením 

 závislosť je choroba uznaná WHO, ktorú má 
liečiť LEKÁR !!!! 

 zdravotná starostlivosť u klientov s dlhmi na 
zdr. poistení (nákladné lieky, hospitalizácie 
iba na nevyhnutné obdobie, proti alkoholické 
či protidrogové liečenie) 

 nevieme umiestniť pacientov napr. s 
omrzlinami v nemocnici 

 odmietanie zdravotníkov spolupracovať s 
nami pri riešení zdravotného (najčastejšie 
psychického ) stavu ľudí bez domov 

 Veľký problém je napr. v nemocnici, kde 
klienta nechcú ani ošetriť bez kartičky 
poistenca; v prípade, že má klient na 
poisťovni dlh a potrebuje lekársku opateru je 
to veľmi ťažké, niekedy nemožné 

 doliečenie človeka bez domova 
prepusteného z nemocnice 

 umiestnenie človeka bez domova 
vyžadujúceho okamžitú opatrovateľskú 
alebo zdravotnú starostlivosť do zariadenia 

Ostatné ťažkosti 
 žiadny zamestnávateľ ich nechce zamestnať 

ani na brigádnické práce 
 nedostatočná legislatívna opora 
 Sústreďovanie  ľudí bez domova vo veľkých 

mestách. Malé obce nemusia pomáhať  
"svojim občanom" a pomáhať im riešiť 
nepriaznivú situáciu a ani nemajú záujem 
participovať na pomoci. 

 nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými 
organizáciami, ktoré poskytujú sociálne 
služby ľuďom bez domova 
 
 

 „Drvivá väčšina SR si neuvedomuje, že 
keby bol verejný sektor (štát, 
samosprávy) dôraznejší v trvaní na 
zákonnosti a dodržiavaní platných 
zákonov, tak by sme mali o desaťtisíce 
ľudí bez domova menej. Ale nikto nechce 
vidieť dôvody, príčiny, limity a možnosti 
tejto society.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
•ťažké hľadanie lekára, ktorí by ľudí bez domova ošetril, 
neexistencia doliečovacieho strediska,  
 

• Ľudia bez domova v porovnaní s ostatnou populáciou 
musia za zdravotnou starostlivosťou častejšie cestovať, 
pretože ich lekári v dôsledku hygienického stavu, 
sociálneho statusu, dlhov odmietajú ošetriť 
 

•poskytnutie iba základného vyšetrenia na odstránenie 
život ohrozujúceho stavu a odmietnutie následnej 
hospitalizácie,  ktorá si vyžaduje platbu za zdravotné 
poistenie.  
 

•z  rovnakého dôvodu sú odmietaní najmä u zubných 
lekárov pri psychiatrických diagnózach, alkoholizme,  
kedy môže byť hospitalizácia  nutná ale v konečnom 
dôsledku odmietaná v dôsledku neexistencie 
zdravotného poistenia 
•neochota k ošetreniu v dôsledku fyzického a celkového 
stavu (hygiena, status bezdomovca, dlhy). Bariéry sa 
týkali neprijatia do nemocnice, skorého prepustenia 
z nemocnice bez dostatočného preliečenia, neprijatia na 
operáciu po zistení existencie dlhu.  

 

•chybná diagnostika“ - spočívajúca vo fakte,  že napriek tomu, 
že sa ľudia bez domova môžu nachádzať v celkovo zlom 
zdravotnom stave, ich zdravie nie je vyhodnotené ako dôvod na 
hospitalizáciu. Status človeka bez domova tak môže prekryť 
závažné zdravotné problémy, ktoré nie  sú zdravotníckym 
personálom identifikované a človek je prepustení bez 
dostatočného lekárskeho ošetrenia. Status bezdomovca tak 
zvyšuje pravdepodobnosť, zhoršenej vstupnej diagnostiky alebo 
prehliadnutia závažného medicínskeho problému.  
 

• administratívne situácie sprevádzajúca  bezdomovoectvo - 
nezaevidované zdravotné poistenie, chýbajúca karta poistenca 
a občiansky preukaz, neexistujúce trvalé bydlisko, dlhy, ktoré 
znemožňujú úhradu za zdravotné ošetrenie, nemožnosť 
financovania predpísaných liekov, hygiena 
 

•nezáujem o svoj zdravotný stav, a v prípade akútneho stavu 
nechcú zdravotnú starostlivosť sprostredkovať. Tento typ 
klientov sa o svoje zdravie, napriek ponúkaným riešeniam 
nevie alebo nechce postarať, zanedbáva prevenciu a v prípade 
ak sa im naskytne možnosť zdravotnej starostlivosti, 
nekooperuje na riešeniach a nedodržuje  pokyny lekára. 

PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
„Jedným z veľkých problémov ľudí bez domova je otázka zdravotnej starostlivosti. 
Aká je Vaša skúsenosť z hľadiska dostupnosti či poskytovania zdravotnej 
starostlivosti tejto skupine – s akými problémami sa z tohto hľadiska stretávate vo 
svojej praxi? Voľne vypíšte najväčšie problémy a výzvy:“ 



TREND VÝVOJA V POČTE KLIENTOV 
„Zhodnoťte trend vývoja z hľadiska počtu klientov, ktorí majú záujem 

o využívanie Vašich služieb za posledné dva roky (od januára 2014). 
Zaznamenali sme: “ (v %) 
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1 = výrazný nárast
2 = mierny nárast
3 = bezo zmien
4 = mierny pokles
5 = výrazný pokles
Neuvedené



Spolupráca a praktický život 
poskytovateľov služieb 

Zapojenie do nadnárodnej organizácie 
Skúsenosti s nedostatkom financií 

Problémy financovania 



ZAPOJENIE DO NADNÁRODNEJ ORGANIZÁCIE 
Je Vaša organizácia či skupina súčasťou nejakej národnej alebo 

medzinárodnej siete pre riešenie problematiky bezdomovectva? Ak áno - 
uveďte názov strešnej organizácie: 

Názov organizácie: 
• Caritas Europa, Caritas 

Internacionalis 
• DePaul International 

/Spolok sv..Vincenta de 
Paul (medzinárodné sídlo 
Paríž) 

• INSP 
• FEANTSA 
• SAPN 

 

v %
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12
5

Nie
Áno
Neuvedené



SKÚSENOSTI S NEDOSTATKOM FINANCIÍ NA MZDY A ČINNOSŤ  
„Stalo sa Vám niekedy, že ste v organizácii (v zariadení...) nemali finančné 

prostriedky na mzdy, na zaplatenie vykonanej práce, resp. režijných 
nákladov?“ (v %) 
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1 = nie, ešte nikdy

2 = áno, raz či dva krát

3 = áno, viackrát

4 = áno, takmer
pravidelne
5 = iná možnosť 

Neuvedené



HODNOTENIE AKTUÁLNEHO ROZPOČTU 
„Považujete svoj aktuálny rozpočet na zabezpečenie Vašej činnosti za 

dostatočný alebo nie:“ 
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postačuje
2 = máme len menšie
finančné deficity
3 = máme veľké finančné
deficity a problémy
4 = rozpočet úplne
nepostačuje
5 = iná možnosť 
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PROBLÉMY FINANCOVANIA 
„V čom vidíte najväčšie problémy v otázke financovania sociálnych služieb pre ľudí 
bez domova na Slovensku?“ 

• Nedostatok financií 
• Celkovo financovanie sociálnych služieb v SR je výrazne poddimenzované (najmä v porovnaní s inými oblasťami 

národného hospodárstva 
• Pravidlá poskytovania 
• Mali by byť určené pravidlá pre celé Slovensko a nie nechať to na obciach 
• Pravidlá hry meniace sa v priebehu rok 
• Výšku finančného príspevku stanovuje na jedného klienta zákon, ktorý však neprihliada na každoročné zvyšovanie 

či už miezd zamestnancov, nákladov na údržbu zariadenia vrátane poplatkov za elektrinu, plyn a pod.  
• Zákon predurčuje počet pracovníkov na počet klientov, pritom príspevky sú stanovené v takej výške, že 

nepostačuje ani na 50% nákladov 
• Neexistuje systémové financovanie (nikdy nie su financie isté) 
• Spôsoby prerozdeľovania 
• V rozlišovaní kvality poskytovania sociálnych služieb a jej adekvátnom financovaní, čo do typov sociálnych 

zariadení a aj v rámci jedného typu. 
• Miestna príslušnosť bezdomovca, keďže sú dnes migrujúci ľudia, a tým nemožnosť poskytovania príspevku z VUC 
• Príliš veľa administratívy pri čerpaní dotácií 
• Spôsoby rozdeľovania financií nie sú primerané potrebám 
• Spôsoby rozdeľovania, pravidlá využitia, výška príspevku 
• Loobingoví ľudia si lobujú a ide len o peniaze a klient sa stáva len zdrojom financií 
• Pribúdanie klientov, krátenie príspevkov, 
• Všetko je drahšie 
• Nejasne vyčlenené kompetencie v oblasti financovania; legislatíva, ktorá umožňuje, aby obce, mestá a VÚC 

nemuseli financovať služby a zariadenia na svojom území, aj keď sú nevyhnutné; neochota miest a VÚC 
financovať tieto služby a zariadenia, pri VÚC obzvlášť neverejných. 



Údaje o klientoch  

Vedenie evidencie o klientoch 
Názory na externý zber údajov 



ÚDAJE O ĽUĎOCH BEZ DOMOVA 

• VEDENIE EVIDENCIE O KLIENTOCH 
Rozsah evidencie:  
Najčastejšie sa evidujú osobné údaje a individuálne rozvojové plány (54 %). Vlastné  
ukazovatele, vyhodnocované podľa potrieb organizácie zaznamenáva 15 % subjektov. 
Forma evidencie: 
Elektronickú evidenciu údajov o klientoch vedie 55 % subjektov. Väčšina subjektov využíva  
program MS Word, druhým najobľúbenejším je MS EXCEL. Iné aplikácie sú zriedkavé.  
 
• NÁZORY NA „EXTERNÝ“ ZBER ÚDAJOV 
Silne zastúpená požiadavka na pravidelný zber údajov o ľuďoch bez domova (výzva na 

ročnú, ale i polročnú periodicitu) 
Preferované typy údajov: vek, zdravotný stav, disponovanie občianskym preukazom, doba 

trvania bezdomovectva, počet klientov v zariadeniach – vrátanie sledovania dynamiky, 
doba poskytovania služieb, výskyt dlhov a exekúcií 

Kto by mal údaje zbierať? Štatistický úrad SR, MPSVR SR, VUC, MVO 
 



Ďakujeme za pozornosť 

12.11.2015 
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