
 

Vyhlásenie  
 
Zákon o sociálnych službách je v oblasti financovania nefunkčný a nevymožiteľný 
a vážne ohrozuje udržateľnosť už existujúcich služieb pre ľudí bez domova.  
Našim cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi a efektívne využívať finančné prostriedky štátu. 
Preto sa obraciame na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako na koordinačný 
orgán a nášho kľúčového partnera pri riešení problematiky ľudí bez domova, aby novelou 
zákona o sociálnych službách zabezpečilo financovanie služieb pre ľudí bez domova zo 
štátneho rozpočtu.  
  
Od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadame 

• vyčleniť balík financií na už existujúce aj nové služby pre ľudí bez domova 
• v spolupráci s odborníkmi z mimovládnych organizácii zadefinovalo Národný 

program na riešenie bezdomovectva 
• novelou zákona o sociálnych službách zabezpečilo rovnoprávne financovanie 

verejných a neverejných poskytovateľov 
 
 
Komentár  
Vážne nás znepokojuje stav, že mnohé obce a samosprávne kraje, ktoré sú podľa zákona 
zriadovateľmi služieb pre ľudí bez domova, sa venujú riešeniu bezdomovectva okrajovo 
a nevyčleňujú dostatočné prostriedky na jeho riešenie. Následkom toho riešenie problematiky 
bezdomovectva vo väčšine miest Slovenska stagnuje a mnohé služby pre ľudí bez domova 
bojujú o prežitie.  
Skúsenosti z krajín, ktoré úspešne znižujú počty ľudí bez domova ukazujú, že riešenie 
bezdomovectva si vyžaduje spoluprácu štátneho sektora, miest a obcí a neziskového sektora. 
Preto sa obraciame na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako na koordinačný 
orgán a nášho kľúčového partnera pri riešení problematiky ľudí bez domova. 
 
Príčiny súčasného stavu  

• Chýba vízia a know how.  
Bezdomovectvo je v našej spoločnosti mladý fenomén – na lokálnej úrovni chýbajú 
historicky overené modely riešenia, vízia a know how.   

• Chýba vyčlenený balík financií na riešenie bezdomovectva.  
Budovanie zariadení je vnímaná kontraverzne a mnoho krát aj pre túto nepopularitu je 
miestnymi politikmi a zástupcami miest a obcí prirodzene odsúvané na okraj. 
Následkom čoho na jeho riešenie vyčleňuje minimálne finančné prostriedky.  

 
Od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadame 

• vyčleniť balík financií na už existujúce aj nové služby pre ľudí bez domova 
• v spolupráci s odborníkmi z mimovládnych organizácii zadefinovalo Národný 

program na riešenie bezdomovectva 
• novelou zákona o sociálnych službách zabezpečilo rovnoprávne financovanie 

verejných a neverejných poskytovateľov 
 
Súčasný stav vnímame ako alarmujúci a je pre mnohé kvalitné projekty pomoci ľuďom bez 
domova likvidačný. Preto vnímame akútnu potrebu aby Ministerstvo vstúpilo do procesu ako 
metodický orgán a na úrovni ministerstva vyčlenilo finančné zdroje na jej realizáciu. Pri 
príprave Národného programu a jeho realizácii ponúkame našu odbornú spoluprácu.    
 



 

Toto vyhlásenie skoncipovali zástupcovia organizácií IKV, Diecézna charita Žilina, Grécko-
katolícka charita Prešov, Arcidiecézna charita Košice, OZ Jazmín, Handlová, Depaul 
Slovensko, OZ Proti prúdu – vydavateľ časopisu Nota bene.  
 
Za poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova sa k výzve pripojilo 71 individuálnych 
účastníkov 6. ročníka Konferencie Ľudia bez domova 2014, ktorej organizátorom je OZ Proti 
prúdu, vydavateľ časopisu Nota bene. 
 
Dňa 17.10. 2014 v Bratislave.  
 
Za signatárov,  
 
Juraj Barát, Depaul Slovensko, 0903 447 577  
Sandra Tordová, OZ Proti prúdu, 0905 143 651 
Vilček Pavol, Inštitút Krista Veľkňaza,  0903 617 081 
 
 


