
   

Naša nezisková organizácia prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia, v ktorých sa 

stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 2006 s cieľom spustiť prevádzku nízkoprahovej 

nocľahárne a ochrániť tak pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova. Bola to 

predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v 

tuhých mrazoch zomrelo v Bratislave najmenej 19 bezdomovcov.  

Po niekoľkomesačnom neúspešnom hľadaní priestorov na prevádzku nocľahárne nám v 

polovici decembra 2006 ponúkol priestory Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Osobnú 

iniciatívu vtedy prejavil primátor Andrej Ďurkovský, ktorý sa nebál kontroverzných reakcií a 

predsudkov voči skupine závislých bezdomovcov u väčšiny verejnosti. Vďaka priestorom na 

Ivánskej ceste v mestskej časti Bratislava-Ružinov sme 21. decembra 2006 otvorili nízkoprahovú 

nocľaháreň, ktorá funguje dodnes a poskytla svoje služby už vyše 3.200 núdznym v Bratislave. 

Projekt sa postupne rozrastal. Trápilo nás, že ráno mali nocľaháreň opustiť aj klienti, ktorí mali 

horúčky, chorí a nevládni, ľudia bez domova prepustení z nemocníc do "domáceho liečenia" ... 

Ako reakciu na túto situáciu sme v roku 2008 otvorili Útulok sv. Lujzy pre chorých klientov, 

ktorým poskytujeme prístrešie a celodennú opateru. Neskôr sa počet zariadení rozšíril aj o 

útulok sv. Vincenta. Podmienkou prijatia klienta do útulkov je ochota spolupracovať na zlepšení 

svojej situácie čo je potvrdené aj rozhodnutím vyhýbať sa požívaniu alkoholu a iných 

návykových látok.  

Pri riešení akútnych existenčných problémov ľudí bez domova sa ukázalo, že stále zostáva 

skupina ľudí, ktorí sa do systému služieb z rôznych dôvodov nedostali a žijú v rôznych skrýšach 

na ulici. V spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety a streetworkermi z organizácie Proti prúdu 

bolo v roku 2011 zriadené Denné centrum - Ošetrovňa sv. Alžbety, ktorá sa snaží reagovať na 

potreby tejto skupiny ľudí. 

Zmysluplnosť našej práce dokázala aj posledná zima 2011/12, ktorá sa svojou silou podobala 

zime v rokoch 2005/6. Kým v okolitých štátoch (Česko, Poľsko, Ukrajina...) opäť zomierali 

desiatky ľudí na podchladenie v Bratislave sa našťastie takýto scenár už neopakoval.  

Viac info: www.depaulslovensko.org 

Veci, ktoré najviac potrebujeme sú nasledovné:  

1)      Uteráky  

2)      Deky, posteľné prádlo 

3)      Teplé ponožky, rukavice, čiapky, šále 

4)      Teplú spodnú bielizeň (pánska, dámska), mikiny  

5)      Topánky – zimné, najmä pánske väčšie čísla  

6)      Čaj, káva a nejaké keksy – klienti to majú veľmi radi  

7)      Pre zamestnancov jednorázové nitrilové rukavice, jednorázové utierky na ruky, 

dezinfekcia na ruky 

 

http://www.depaulslovensko.org/

