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Fínsko v roku 1985 
 

�  veľmi rýchly hospodársky rast  
�  rozvinutý systém sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti  (severský model) 
�  počet ľudí bez domova neklesol  
�  20 000 ľudí bez domova  
�  20 000 miest v psychiatrických nemocniciach  
�  5 000 miest v útulkoch a vyše 1 000 miest v 

rôznych typoch podporovaného bývania  
�  tisíce miest v inštitúciách pre mládež, 

hendikepovaných ľudí atď.  



Výskum 
 

�  definícia pojmu bezdomovectvo  
�  náklady spojené s bezdomovectvom – 

výskum v rámci Helsínk  
�  celoštátny výskum – zistenie počtu ľudí bez 

domova vo všetkých obciach a mestách   
(Fond rozvoja bývania) 

 



BEŽNÝ TRH S BÝVANÍM  
Obydlia obývané vlastníkmi  

Prenajaté súkromné alebo sociálne obydlia dobrej kvality  
 

SPODNÁ HRANICA TRHU S BÝVANÍM  

5. Podporované bývanie 

2. Útulky,  
núdzové obydlia,  

 bývanie „na pol ceste“  

4. Iné dočasné obydlia a  
a otvorené bezdomovectvo  

1.  Prenajaté sociálne  
obydlia nízkej kvality  

3. Inštitúcie 



Prvý program zameraný na 
bezdomovectvo v r. 1985  

�  odstrániť bezdomovectvo  
�  radikálne znížiť počet útulkov  
�  zredukovať počet miest v inštitúciách (duševne 

chorí, postihnutí atď.)   
�  nahradiť tieto miesta štandardným bývaním a 
čiastočne aj rozvinutým podporovaným 
bývaním  

�  program bol súčasťou vládneho programu – 
politická podpora 

�  program financovania bol súčasťou štátneho 
rozpočtu Fínska  

�  založená nadácia Y-Foundation  



Ľudia bez domova vo Fínsku  
v r.  1987-2012 

    Ulica, nočné útulky         S príbuznými a známymi  
 
    V inštitúciách      Rodiny bez domova 
 

ARA 2013 



Program zameraný na dlhodobé 
bezdomovectvo   2008 – 2011 

 
�  napriek poklesu sa miera dlhodobého 

bezdomovectva neznížila dostatočne  
�  štvorčlenný výbor   
�  zrušenie všetkých útulkov a podporovaného 

bývania nízkej kvality   
�  súčasť vládneho programu  
�  plán financovania – vláda a miestne úrady  
�  implementačná dohoda s vládou a miestnymi 

úradmi  
�   nahradiť útulky štandardným sociálnym 

nájomným bývaním, časť z neho je silne 
podporovaná  

�  Housing first - Bývanie je prvoradé 



Základné princípy „Housing first“ 

�  právo na bývanie/základné ľudské práva 
�  právo na trvalé bývanie štandardnej kvality 
�  zrušenie útulkov a iných typov bývania 

nízkej kvality 
�  právo na potrebné sociálne a zdravotnícke 

služby 
�  bývanie spolu s inými ľuďmi – bez 

segregácie 
�  bývanie – rozptýlené, koncentrované 



Podpora  v rámci „Housing first“ 

�  na základe potreby 
�  poskytovanie podpory do veľkej miery 

závisí od štátneho sociálneho, zdravotného a  
�  Fínsko ako severský sociálny štát má vysokú 

úroveň všeobecných podporných služieb 
�  zodpovednosť nesú miestne úrady  



Financovanie „Housing first“ 

�  financovanie investícií 
�  poskytovanie bývania 
�  Fond bývania – štátom dotované úvery 
�  Asociácia hracích automatov 
�  financovanie poskytovania služieb 
�  samosprávy/miestne úrady  



Výsledky programu  
2008-2011 

 

�  v súčasnosti vo Fínsku neexistujú nijaké útulky pre ľudí 
bez domova, stále však máme obytné jednotky, ktoré 
nespĺňajú všetky naše štandardy  

�  stále máme aj ľudí, ktorí sú bez domova dlhodobo  
�  v rámci programu sme ľuďom bez domova poskytli x 

bytov   
�  výskum v meste Tampere zameraný na šetrenie nákladov  
�  program Bývanie je prvoradé priniesol veľkú zmenu do 

práce rôznych mimovládnych organizácií a ďalších 
poskytovateľov služieb – napr. Armáda spásy  

�  výsledky programu sú veľmi pozitívne, ale ešte máme 
pred sebou veľa práce  

�  je veľmi dôležité, aby sa do tejto práce zaangažovali 
všetci zainteresovaní – mestá, samosprávy, miestne 
úrady a mimovládne organizácie  



Program 2012 – 2015 
 

�  pokračovať v projekte zameranom na 
dlhodobé bezdomovectvo  

�  viac sa sústrediť na menej náročné skupiny 
ľudí bez domova 

�  vypracovať kvalitnú analýzu predošlého 
programu a ďalej rozvíjať činnosť na 
základe získaných poznatkov   



�  Y-Foundation bola založená  v r. 1985 a stojí za 
ňou široká škála subjektov vrátane piatich 
najväčších miest (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Tampere a Turku), evanjelickej cirkvi, fínskeho 
Červeného kríža, Fínskej asociácie duševného 
zdravia, Združenia fínskych miestnych a 
regionálnych úradov, Konfederácie fínskeho 
stavebného priemyslu RT a Odborovej 
organizácie fínskeho stavebného priemyslu.  
 
Tieto organizácie majú zastúpenie v správnej 
rade a výbore.  

 

NADÁCIA Y-FOUNDATION 



Základné princípy  

�  právo na štandardné bývanie dobrej kvality  
�  bývanie je prvoradé  
�  nijaké dočasné riešenia   

(útulky, ubytovne atď. ) 
�  centrálna lokalita 

(„kde žijú aj iní ľudia“) 
�  adekvátne a flexibilné služby  
�  nájomné vzťahy vychádzajú zo zákona o 

prenájme obytných priestorov  
�  primerané nájomné 







Pitäjänmäki, Helsinki 



Tellervokoti, Porvoo 



Taipale-talo, Porvoo 



NADÁCIA Y-FOUNDATION 

�  Nadácia vlastní približne 6 000 bytov po 
celej krajine. Vyše 4 500 bytov sa nachádza 
v bytovom fonde financovanom zo 
súkromných zdrojov.   
 

�  Zvyšných 1 500 bytov je umiestnených v 
domoch, ktoré sú celé vo vlastníctve Y-
Foundation. 
 



Počet obydlí a nájomníkov  Y-Foundation  
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ĎAKUJEM! 
 
 

Za preklad príspevku z anglického originálu ďakujeme 
dobrovoľníčke Janke Ofúkanej! 




