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Projekt:   Kontaktné centrum pre ľudí bez domova  

 

1. Druh sociálnej služby:    nízkoprahové denné centrum 

2. Forma poskytovania sociálnej služby: stacionárna/ ambulantná 

3. Miesto poskytovania sociálnej služby: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, 

nebytový priestor Americké námestie č.1, Bratislava 

4. Prevádzkové  hodiny:                          denne v čase od 8.00 do 18.00 hod. 

5. Zriaďovatelia a poskytovatelia sociálnej služby:   
 

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava – Staré Mesto, n.o.,  
Vajanského nábrežie 3,811 02 Bratislava 
IČO: 36068781 
DIČ: 2022994853 

 
a 

 
Depaul Slovensko, n.o. 
Kapitulská 18, 814 14, Bratislava, 
IČO: 37924443  
DIČ: 2022203073 

 
      6.  Ciele projektu: 

o sociálna inklúzia klientov s osobitnými potrebami 

o poskytovanie služieb s využitím metód sociálnej práce 

o napojenie na existujúce projekty terénnej sociálnej práce 

o ochrana verejného zdravia a poriadku 

o realizácia opatrení komunitného plánu sociálnych služieb   

      7.  Cieľová skupina : 

-    občania s osobitnými potrebami – najmä bez domova  

Bezdomovci netvoria homogénnu skupinu z pohľadu príčiny, prečo sa dostali na ulicu. 
Najčastejšie dôvody bezdomovectva sú:  

o duševné poruchy 

o  ľudia vyrastajúci v detských domovoch 

o  strata pracovných návykov z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti 

o  staroba a zdravotný stav, opustenosť 
o  finančná insolventnosť z dôvodu závislostí 
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V Bratislave sa počet bezdomovcov podľa odhadov neziskových organizácií odhaduje na 
3000 až 4000 ľudí. V mestskej časti Staré Mesto bolo prihlásených 377 občanov bez 
uvedenia presnej adresy trvalého bydliska. 

 

8. Popis činnosti a spôsob poskytovania sociálnej služby 

Základné vymedzenie pojmov: 

- Klient/klientka  – človek, ktorému/ktorej na základe dohody s  organizáciou je touto 
organizáciou  pridelený  registračný kód, alebo je priamym adresátom/adresátkou 
nízkoprahových služieb. 
 

- Terénna sociálna práca – práca v otvorenom a prirodzenom prostredí 
klientov/klientiek s jasne definovanými cieľmi. Týmto prostredím rozumieme 
prostredie, v ktorom sa klient/klientka obvykle zdržiava (napr. parky, ulice, kluby, 
hudobné festivaly) a/alebo kde žije (napr. byty, squatty, okolie mostov, väzenie). 
 

- Nízkoprahovosť – má charakter stacionárne alebo terénne poskytovanej služby, ktorá 
je pre klienta/klientku ľahko dostupná a nekladie na neho/ňu neprimerané nároky  
a požiadavky ako predpoklad jej poskytnutia. Zároveň nekladie nároky na zmenu 
jeho/jej životného štýlu.  

 
- Nízkoprahová služba - služba poskytovaná organizáciou, kontaktnými centrami 

alebo pracovníkmi/pracovníčkami organizácie. Nízkoprahové služby sú 
neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu ku klientom, pričom predstavujú 
opatrenia na riešenie širších zdravotných a sociálnych problémov, ktorým sú 
vystavení. Maximálna miera dostupnosti nízkoprahových služieb pre klientov sa 
zabezpečuje ich dobrovoľnou účasťou, bezplatnosťou základných poskytovaných 
služieb, jazykovou zrozumiteľnosťou, časovou a priestorovou dostupnosťou. 
Nízkoprahové služby sú poskytované klientom anonymne, pokiaľ to všeobecne 
záväzné právne predpisy poskytovateľovi neurčujú  inak, alebo sa klient/klientka 
dobrovoľne anonymity nevzdá.  

 
- Nízkoprahové zariadenie – je zariadenie organizácie, ktoré priamo poskytuje 

nízkoprahové služby pre klientov/klientky.  
- Nízkoprahové denné centrum                                                                                

(upravuje § 28, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov)                                                                                                      
V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej 
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. 

1. sociálne poradenstvo,                                                                                                       

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

3. nevyhnutné ošatenie a obuv 
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 a utvárajú podmienky na: 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. záujmovú činnosť. 
Kontaktné centrum :  

Kontaktné centrum bude postupne poskytovať služby upravené zákonom pre 
nízkoprahové denné centrum s ohľadom na  priestorové a hygienické podmienky. 
Predovšetkým sa jedná o služby: 
 

o vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
o nevyhnutné ošatenie a obuv, 
o sociálne poradenstvo, 
o pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 
a budú sa utvárať podmienky na záujmovú činnosť najmä v spolupráci so  
spolupracujúcimi organizáciami miestnej a mestskej sociálnej siete. 
  
 

Metódy práce v Kontaktnom centre: 

• Hygienický servis 
 
Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením osobnej hygieny klientov, ktorými sú 
najmä záchody, sprchy, umyvárne. Hygienický servis môže zahŕňať aj poskytnutie 
prostriedkov osobnej hygieny a pomôcok uľahčujúcich osobnú hygienu, ako sú najmä 
hygienické vreckovky, toaletný papier, šampón, mydlo, vreckovky na intímnu hygienu a 
pracie prostriedky.  

Zariadenia osobnej hygieny a poskytované prostriedky osobnej hygieny budú spĺňať 
požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

• Základné zdravotné ošetrenie 
 
Medzi základné zdravotné ošetrenie klienta/klientky v zmysle nízkoprahových služieb sa 
zaraďuje základné - neinvazívne ošetrenie klienta/klientky a/alebo neodkladné ošetrenie 
klienta/klientky poskytované pracovníkmi/pracovníčkami (dezinfekcia, prekrytie, preväz, 
aplikácia mastí alebo iných liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis 
a pod.).   

• Situačná intervencia 

Poskytnutie okamžitej sociálnej, zdravotnej alebo psychologickej pomoci klientom, ktorú 
aktuálne potrebujú, za účelom pomoci klientom pri riešení ich problémov. Cieľom je 
vytvorenie bezpečného priestoru pre vyjadrenie problému klienta a následný odborný 
zásah zo strany pracovníka.  
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• Distribúcia informa čno-edukačných materiálov 

Distribúcia informačno-edukačných materiálov pracovníkmi organizácie podľa typu 
poskytovaných služieb, ako napr. základné informácie o možnostiach prenocovania, 
sociálnej pomoci, pracovné ponuky a možnostiach využitia následných služieb podľa 
osobitných potrieb.   

• Konzultácia  

Je  odborná činnosť, ktorá spočíva v poskytnutí odbornej pomoci, rady alebo usmernenia 
klienta za účelom umožnenia lepšej orientácie klienta v danej problematike a na 
poskytnutie informácií o možnostiach riešenia jeho sociálnej situácie podľa osobitných 
potrieb. Pracovníci poskytujú len konzultácie, na ktoré sú profesijne kompetentní. V rámci 
konzultácie možno klientovi odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb 
špecializovanými inštitúciami. 

• Sociálna asistencia ( v spolupráci s ďalšími spolupracujúcimi subjektmi)  

Sprevádzanie klienta pracovníkom do verejných inštitúcií (orgány miestnej štátnej správy, 
nemocnice a pod.) za účelom umožniť mu poskytnutie administratívnych, právnych, 
zdravotných a iných úkonov, a tým zároveň zlepšiť aktuálnu situáciu, v ktorej sa klient 
nachádza. Sociálna asistencia pomáha pri prekonávaní bariér v kontakte s uvedenými 
inštitúciami a priamo sprostredkúva klientom inštitucionálne služby. Sociálna asistencia 
sa poskytuje za účelom aktivizovania a posilnenia vnútorných schopností klienta a jeho 
zapojenia do života v prirodzenom prostredí. 
Súčasťou sociálnej asistencie sú aj konzultácie týkajúce sa možností ďalšieho postupu 
klienta v rámci riešenia danej situácie a problému.   

Sociálna asistencia môže zahŕňať aj úkony pracovníka voči verejným inštitúciám v mene 
a  v prospech klienta a so súhlasom klienta. Zastúpenie klienta pracovníkom na základe 
plnomocenstva klienta sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Údaje a 
informácie, ktoré klient poskytol pracovníkovi, sa považujú za dôverné a pracovník ich 
bez súhlasu klienta nesmie poskytovať tretím osobám.  

• Distribúcia klienta/klientky  do následných služieb 

Je to priame alebo nepriame (napr. formou informačného materiálu) sprostredkovanie 
ďalších služieb, ktoré svojím charakterom presahujú profesijné možnosti pracovníkov, 
odkazovanie na iné odborné profesie, ktoré sú nápomocné pri riešení aktuálneho problému 
a situácie klienta/klientky. 

• Systém včasného varovania 

Výstražný systém na zisťovanie zmien kvality a trendov v danej problematike 
prostredníctvom  prepojenia a výmeny informácií medzi klientmi, Poskytovateľ službami 
a inými profesiami. Systém včasného varovania slúži na predchádzanie alebo 
minimalizovanie škôd. V prípade, ak sa Poskytovateľ služby dozvie o zmenách, je 
povinná informovať o týchto skutočnostiach svojich klientov všetkými dostupnými 
prostriedkami. 
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• Špecializované poradenstvo  

Sociálne služby, ktoré svojím charakterom presahujú profesijné možnosti pracovníkov, 
pritom sú nevyhnutné pre zabezpečenie efektívnej pomoci klientovi v jeho zložitej 
životnej situácii, ako napr. pomoc klientom v oblasti zdravotnej, sociálnej alebo právnej. 
Špecializované poradenstvo a s ním súvisiace úkony sú poskytované inými odbornými 
pracovníkmi. Na týchto pracovníkov sa vzťahujú pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a etický kódexorganizácie, a ich vzťah k organizácii upravuje interný predpis 
organizácie. 

 

9. Personálne zabezpečenie projektu 

Spolu 4-5 interní zamestnanci na plný úväzok 

- sociálny pracovník:  1  - 2 zamestnanci 

- sociálny asistent:  2 zamestnanci 

- manažér projektu:  1 zamestnanec 

plus cca 10 externí zamestnanci a dobrovoľníci:  terénni sociálni pracovníci, špecializovaní 
poradcovia ( zdravotníctvo, psychologické, právne poradenstvo, účtovníctvo)  supervízor  

10. Priestorové predpoklady projektu  

Spolu 12 miestností 

-1.01-  recepcia    1 miestnosť 
-1.02- kontaktná miestnosť/čakáreň  1 miestnosť 
-1.03- toaleta     1 miestnosť 
-1.04 -sprcha s toaletou   1 miestnosť 
-1.05 – šatník     1 miestnosť 
-1.06 – miestnosť upratovačky  1 miestnosť 
-1.07 – ošetrovňa    1 miestnosť 
________________________________________________ 

- 1.08- kancelária pre pracovníkov   1 miestnosť 
- 1.09 - toaleta a sprcha pre personál   1miestnosť 
- 1.10 - suchý sklad     1miestnosť 
- 1.11 - strojovňa kalových čerpadiel +                                                                                            
sklad odpadového materiálu (oblečenie)       1 miestnosť 
- 1.12 – elektrická rozvodňa + kotolňa         1 miestnosť  
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11. Finančné zdroje  
 

o Finančný príspevok mestskej časti  Bratislava - Staré Mesto  
( nevyhnutná rekonštrukcia objektu „K“ centra a prevádzkové náklady 2010)  

o vlastné zdroje DePaul Slovensko  
( zariadenie, materiálne vybavenie, mzdy pracovníkov) 

o vlastné zdroje Proti Prúdu, o.z.  
( zariadenie, materiálne vybavenie,  supervízia)   

o dary fyzických osôb a organizácií 
o Bratislavský samosprávny kraj   
o Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
o Mestské časti Bratislavy 
o Prostriedky ESF - MPSVR    

 
 

    12. Harmonogram projektu 

2010 Aktivity - práce  

VII.-VIII. Vytipovanie vhodného objektu v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

IX. Schválenie projektu, získanie vhodného objektu do nájmu                                     
Finančné a majetkovo- právne zabezpečenie projektu, prípravné práce v objekte                                    

X.-XI. Úprava/ rekonštrukcia objektu, materiálne, technické a personálne zabezpečenie 
projektu, rozpočet na rok 2011, zdroje financovania projektu 

XII. Realizácia pilotného projektu, vyhodnotenie a úprava projektu pre rok 2011  

 

 

13. Rozpočet projektu            v EUR 

Položky Rok 1 mesiac 

a) mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 

39. 840,- 3 .320,- 

b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie 
a príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

13. 280,- 1. 106,- 

c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných 
pracovných cestách 

1. 000,- 83,-  

d) energie, voda a komunikácie 18. 415,- 1 .535,- 

e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 7. 550,- 629,- 
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f) dopravné 1. 100,- 92,- 

g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby 
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 

500,- 42,- 

h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 

0,- 0,- 

i) služby 35. 000,- 2 .917,- 

j) bežné transfery, z toho len vreckové, odstupné, odchodné, náhrada 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

500,- 42,- 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku 1.000,- 83,- 

Spolu 118. 185,- 9 .849,- 

l) stavebné a vnútorné úpravy ( rekonštrukcia) údržba  objektu 
Americké nám. č.1                                                                       v tom: 

25.000,-  

Výdavky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto                     v tom:                                                                            20.000,-  

Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie 5.000,-  

Elektrické rozvody 2.000,-  

Kanalizácia + kalové čerpadlá 3.000,-  

Stavebné úpravy 7.000,-  

Nadzemné úpravy* 3.000,-  

Vlastné a cudzie zdroje                                                               v tom: 5.000,-  

Kamerový systém 2.000,-  

Zabezpečenie vstupov 3.000,-  

 
/*  pre nadzemné úpravy vidíme ako ideálne riešenie aj v umiestnení prístrešku, ktorý by bol       
situovaný ponad celý objekt, alebo v časti objektu ponad presklené otvory a ktorý by chránil 
klientov v zimných a daždivých mesiacoch a tiež samotný objekt (v súčasnosti presklené 
otvory zatekajú a dážď steká po schodišti z dvoch strán do objektu). Náklady spojené 
s vytvorením prístrešku nie sú zahrnuté do rozpočtu.  
 

 


