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Hlavným cieľom Proti prúdu je ukončovanie 
bezdomovectva na rôznych úrovniach

V občianskom združení Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE) už 
20 rokov systematicky pomáhame ľuďom bez domova ukončovať 
bezdomovectvo. V roku 2021, v septembri, sme oslávili 20. výročie 
vydania nultého čísla pouličného časopisu NOTA BENE a realizovali 
pomoc ľuďom bez domova prostredníctvom 4 PROGRAMOV pomoci.  

Vďaka samotnému pouličnému časopisu NOTA BENE si v roku 2021 
približne 330 predajcov v 19 mestách dokáže zabezpečiť strechu nad 
hlavou a základné potreby, získať sociálne kontakty a sebaúctu. 

V programe BÝVANIE POMÁHAME PREDAJCOM NÁJSŤ DOMOV 
v cenovo dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame od 
súkromných prenajímateľov. V roku 2021 sme poskytovali podporu 
až 21 klientom v 14 nájomných bytoch. Inšpirujeme sa prístupom 
Housing first.

V programe ADVOKÁCIE HÁJIME PRÁVA ĽUDÍ BEZ DOMOVA – spolu-
pracujeme na systematických a legislatívnych zmenách, zúčastňuje-
me sa tvorby politík (napr. Národnej stratégie prevencie a ukončova-
nia bezdomovectva),  pripomienkujeme zákony, navrhujeme opatrenia 
a realizujeme výskumy a štúdie s cieľom, aby každý, kto stratil domov, 
mal reálnu možnosť ukončiť svoje bezdomovectvo. Organizujeme 
semináre, konferencie, sieťujeme aktérov a vytvárame domáce i za-
hraničné partnerstvá. Kľúčovou udalosťou roku 2021 bola spoluorga-
nizácia prestížnej medzinárodnej výročnej konferencie zameranej na 
riešenia v oblasti bezdomovectva – FEANTSA POLICY CONFERENCE 
2021 Prices Paid & Lessons Learned, ktorá sa uskutočnila 5.11.2021 
v Bratislave.

V roku 2021 sme kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii naďalej 
pokračovali v programe COVID-19. Pokračovali sme v pandemickej 
humanitárnej pomoci, aj na zabezpečení, logistike a distribúcii finanč-
nej a potravinovej pomoci a ochranných a hygienických pomôcok pre 
predajcov –  s cieľom ochrany ich zdravia, zabezpečenia ich základných 
životných potrieb a prevencie straty ich ubytovania. Predajcov sme 
podporovali priamo na predajných miestach či v bývaní s dôrazom na 
starších, zdravotne znevýhodnených či chorých predajcov.  
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Prevádzka organizácie -141 420,37 € 15,45%

Program – Advokácia -56 264,98 € 6,15%

Program – Bývanie -139 019,61 € 15,19%

Program – COVID-19 -116 712,87 € 12,75%

Program – NOTA BENE -461 862,31 € 50,46%

Celkový náklady organizácie  
Proti prúdu v roku 2021 -915 280,14 € 100,00%

VÝCHODISKÁ NAŠEJ PRÁCE
Sme presvedčení, že každý človek bez domova by mal mať šancu čo 
najskôr získať svoj domov, aby sa bezdomovectvo stalo len krátkou 
epizódou v jeho živote. Bezdomovectvo je potrebné riešiť komplexne, 
predovšetkým v oblasti dostupného bývania, ale súčasne aj v oblasti 
sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu 
k hmotnému zabezpečeniu a právam. Veríme, že predovšetkým 
cenovo dostupné, dôstojné a stabilné bývanie s podporou sociálnych 
služieb je riešením a cestou z bezdomovectva. Zároveň je aj jeho 
najlepšou prevenciou. 

CIEĽOVÉ SKUPINY
ĽUDIA BEZ DOMOVA A ĽUDIA V BYTOVEJ NÚDZI  
– primárna cieľová skupina

Bezdomovectvo predstavuje jednu z najhorších foriem sociálneho 
vylúčenia. Strata primeraného bývania ako jedného zo základných 
medzinárodne uznaných ľudských práv takmer automaticky spô-
sobuje ohrozenie ďalších ľudských práv. Ľudia bez domova trpia 
mnohonásobnými formami vylúčenia zo spoločnosti – z bývania, 
z trhu práce, zo systému zdravotnej starostlivosti a zo sociálneho 
a kultúrneho života. Strata strechy nad hlavou takmer automaticky 
spôsobuje: stratu zamestnania, žiadne bezpečné miesto na odpoči-
nok, nedostatok možností na pravidelnú hygienu a pod. Väčšina ľudí 
bez domova sa podľa zahraničných výskumov dožíva o 20 až 30 rokov 
menej ako bežná populácia. Našim cieľom je najmä podpora pri ukon-
čovaní bezdomovectva našich klientov, ktorú sa snažíme dosiahnuť 
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pri realizácii našich PROGRAMOV (NOTA BENE, Bývanie NOTA BENE, 
Advokácia a COVID-19).

VEREJNOSŤ A ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTU A SAMOSPRÁV  
– sekundárne cieľové skupiny

Na to, aby bolo možné ukončovať bezdomovectvo, je potrebné za-
pojenie všetkých relevantných aktérov - okrem samotných ľudí bez 
domova a poskytovateľov služieb aj zástupcov samospráv a štátu 
a ďalšiu odbornú verejnosť. Dôležitým faktorom sú aj postoje samot-
nej širokej verejnosti, ktoré spätne ovplyvňujú politické rozhodnutia. 
Našim cieľom je preto aj prinášanie našich odborných poznatkov 
a relevantných informácií o pomoci ľuďom bez domova, problematike 
bezdomovectva a jeho riešeniach širokej verejnosti - či už odbornej 
alebo laickej. Našou snahou je scitlivovanie verejnosti voči situácii 
ľudí bez domova a tiež snaha o systematické a legislatívne zmeny, 
ktoré umožnia na Slovensku ukončovanie bezdomovectva. 

Proti prúdu je občianske združenie a jeho ustanovujúcim  
dokumentom sú stanovy. Registrácia na MVSR dňa 20. 3. 2001,  
číslo spisu: VVS/1-900/90-17945

Štatutárny orgán: Mgr. Zuzana Pohánková, riaditeľka  
a Mgr. Sandra Pazman Tordová, predsedkyňa správnej rady  
a šéfredaktorka NOTA BENE

http://www.notabene.sk/stanovy


5

PROGRAM NOTA BENE

Hlavný nástroj pomoci pre ľudí so skúsenosťou 
bezdomovectva.

Projekt pouličného časopisu NOTA BENE
Spoločne s čitateľmi NOTA BENE na celom Slovensku, pomáhame 
ľuďom bez domova a ľuďom so skúsenosťou bez domova aktivizovať 
vlastný potenciál, zlepšovať si životné podmienky a chrániť zdravie 
v dôstojnom bývaní aj počas pandemickej krízy. 

NOTA BENE je jedinečným nástrojom pomoci ľuďom bez domova 
a každý mesiac:

• dáva ľuďom bez domova na celom Slovensku šancu získať 
dôstojné živobytie, sebaúctu a sociálne kontakty, a možnosť 
zamerať sa z každodenného prežívania na dlhodobé plány 
a ciele (obmedzené kontakty z dôvodu pandémie - posilnené 
sociálne poradenstvo a podpora v teréne a cez telefón)

• viac ako 50 000 čitateľom mesačne prináša kvalitné čítanie, 
o.i. aj o problematike nedostupnosti bývania, bezdomovectva 
a jeho ukončovania
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• ponúka klientom každodenný kontakt a podporu sociálnych 
pracovníkov v rámci tímu sociálnych poradcov aj tímu terénnej 
sociálnej práce. 

V rámci Programu NOTA BENE realizujeme najmä: 

• sociálne služby (podporné služby) – program pre predajcov  
NOTA BENE v Bratislave 

• samotnú prípravu, výrobu, tlač a distribúciu časopisu  
NOTA BENE ako média

V ROKU 2021
• sa do projektu NOTA BENE zapojilo 330 predajcov v Bratislave 

a ďalších 18 mestách Slovenska,
• sme vydali 12 čísel NOTA BENE, letné krížovky, grafický 

ilustrovaný kalendár na rok 2022, zameraný na domácich 
miláčikov predajcov NOTA BENE a domov ako taký a ilustro-
vanú rozprávkovú knihu Lebo Medveď od autorky Zuzany 
Csontosovej a ilustrátorky Marty Matus, ktorá približuje príbeh 
chlapca s aspergerovým syndrómom,

• v dôsledku pokračujúcej pandémie a dopadov opatrení aj na 
klientov projektu NOTA BENE sme transformovali služby 
v zmysle opatrení - priama sociálna práca a poradenstvo 
sa modifikovali na sociálnu prácu a poradenstvo cez tele-
fón a priamo v teréne či mieste, kde sa predajci zdržiavali 
a chránili,

• prebehla úspešná úprava poradenských priestorov a priesto-
rov výdajne s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia 
klientov a zamestnancov,

• intenzívne sme zisťovali a monitorovali potreby klientov a na 
základe toho nastavovali podporu organizácie,

• dopad pandémie spôsobil, že pouličný časopis oslabil svoj 
potenciál nástroja pomoci a preto sme sa rozhodli spustiť 
už druhú zbierku na podporu predajcov NOTA BENE počas 
pandémie S VAMI TO USTOJÍME, následne na konci roka 2021 
sme spustili kampaň DARUJ DOMOV, zameranú na posilnenie 
programu Bývania NOTA BENE, 
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• rozbehli sme potravinovú pomoc ako doplnok k finančnej 
podpore na bývanie s pomocou dobrovoľníkov (Kaplnka Cirkvi 
Bratskej, Gymnázium C.S. Lewisa a študenti, dobrovoľníci 
z Baraka, Nexteria a mnohí ďalší),

• pracovali sme s 56 novými predajcami NOTA BENE – začiatoč-
níkmi alebo znovuregistrovanými a celkovo počas roka so 199 
predajcami NOTA BENE v Bratislave,

• tím sociálnych pracovníkov zrealizoval takmer 5300 priamych 
individuálnych intervencí - prevládali témy zamestnanie, 
bývanie, zdravie a jeho ochrana, financie, sociálne kontakty 
a pod., 

• ešte pred letom sme zorganizovali pre predajcov oslavu 20-
teho výročia časopisu NOTA BENE, následne každoročný splav 
Malého Dunaja so zapojením klientov - predajcov – klientov 
sme priamo zapojili vďaka partnerstvu aj do medzinárodného 
festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET v rámci pilo-
tovania inkluzívneho prístupu festivalu, ďalšie voľnočasové 
aktivity nebolo možné zorganizovať z dôvodu dopadu epide-
miologických opatrení, mimoriadneho stavu a lockdownu.
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Časopis  NOTA BENE ako médium
Aj v roku 2021, ktorý sa v spoločnosti niesol v znamení pretrvávajúcej 
pandémie koronavírusu, prinášal časopis NOTA BENE prostredníc-
tvom reportáží a článkov vysokej úrovne a pozitívny a inšpirujúci 
pohľad na rôzne aktuálne sociálne, spoločenské a kultúrne témy. 

V ťažkých časoch druhého roka pandémie COVID-19 sme priniesli 
inšpiratívne príbehy ľudí či organizácií z celého spektra spoločnosti, 
ktorým sa podarilo niečo dôležité alebo sa nevzdali v ťažkej životnej 
situácií. Tematicky sme pokračovali v otváraní vážnejších spoločen-
ských tém a problémov cez prezentáciu spôsobov riešení. Pribudli 
články týkajúce sa zvládania pandémie, izolácie, samoty, čím sme sa 
snažili pôsobiť na čitateľov podporne a zmierlivo. Či už ide o sociálne, 
ekologické alebo kultúrne témy. Systematicky dlhodobo sa tiež 
zameriavame na problematiku ľudí bez domova, ľudí so zdravotným 
postihnutím, problematiku dostupného bývania, fenoménu chudoby 
či inak znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva. Tieto 
témy sme prinášali aj v roku 2021.

NOTA BENE svojim jedinečným obsahom stojí na strane vedy, huma-
nizmu, solidarity, tolerancie a porozumenia voči inakosti či menšinám, 
čím prirodzene bojuje proti predsudkom, hoaxom, diskriminácií, 
intolerancií, xenofóbií a násiliu. Svojím obsahom vyznáva ekologický 
prístup smerujúci k trvalo udržateľnému spolunažívaniu s okolím a učí 
rešpektu k prírode a ostatným ľuďom. Prinášame pozitívne príklady 
z každej oblasti, vďaka čomu približujeme čitateľom možné riešenia 
existujúcich problémov a netradičné východiská.

Časopis sa inšpiruje princípmi Solutions journalism – žurnalistiky 
zameranej na riešenia. Prináša pozitívne príklady z rôznych oblastí, 
vďaka čomu približuje čitateľom riešenia existujúcich problémov. 
Prináša tiež nové uhly pohľadu, ktoré otvárajú cesty k efektívnejším 
riešeniam.

Zverejňovaním príbehov ľudí bez domova prispieva k pochopeniu 
a prelamovaniu bariér medzi svetom ľudí bez domova a tých čo 
domov majú. Problematike zdravotne postihnutých a sociálne znevý-
hodnených sa venuje aj špeciálna rubrika v spolupráci s organizáciou 
Medzi nami, ktorá prináša osobné príbehy rodín trpiacich chorobou 
člena domácnosti, ktorí sú zároveň v sociálnej núdzi. Čitateľov 
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zapájame do konkrétnej pomoci týmto ľuďom v spolupráci so združe-
ním Medzi nami, ktoré zabezpečuje konkrétnu pomoc. 

Témy NOTA BENE v roku 2021 - časopis je tematický, teda na ústred-
nú tému čísla je naviazaný obsah čísla. V roku 2021 boli témy časo-
pisu Ako prežiť, To dá rozum, Objavy, Vtáci, Ružová, Rieka, Potulky, 
Hostina, 20 rokov spolu, Hrdina, Tiene, Dar.

Archív časopisu NOTA BENE  
www.notabene.sk/archiv

Obsah časopisu NOTA BENE
Obsah časopisu tvorí interná redakcia (šéfredaktorka Sandra Pázmán 
Tordová a redaktorka Dagmar Gurová) a externá redakcia, ktorá sa 
zameriava na kvalitný obsah, či už ide o reportáže, rozhovory alebo 
iné tematické články a fotografie. Súčasťou externej redakcie sú 
skúsení novinári a novinárky ako fotoreportérka Jana Čavojská, ktorá 
je najužšou spolupracovníčkou, ale aj česká kolegyňa Lucie Römer, 
predtým pôsobiaca v časopise Respekt, Magdaléna Rojo, Galina 
Lišháková, Karol Sudor, Mária Műhl, či Zuzana Uličianska, ale naprí-
klad aj osobnosti ako kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák. Vizuálnu 
stránku dopĺňajú kvalitné fotografie od fotografov a fotografiek ako 
Alan Hyža, Tomáš Benedikovič, Noel Rojo, Jana Čavojská, či Vladimír 
Kampf. Silná časť obsahu časopisu sú rozhovory. V roku 2021 sme 
priniesli množstvo zaujímavých rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi 
ako: Pavol Čekan - vedec a biochemik, Anna Polcková - evanjelická 
farárka, Martina Paulíková - ekologička, Vladimír Tomčík - venuje 
sa dejinám gastronómie a histórii Bratislavy, MUDr. Milan Kulkovský  
– primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica, získal cenu 
Top lekár Slovenska, Dušan Ondrušek -  facilitátor a tréner, za-
ložil a vedie organizáciu Partners for Democratic Change (PDCS), 
Jakub Kapuš - predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne 
aktivity, Vlastimil Serdahely - primár a pozorovateľ vtákov, Elena 
Martinčoková - spoluzakladateľka iniciatívy Združenie rodičov a pria-
teľov, Boris Štepanovič - psychológ, zameriava sa na individuálnu 
terapiu, Peter Kerekes - dokumentarista a režisér, PhDr. Andrea 
Uhláriková, MPH, MHA - zdravotná sestra a námestníčka úseku 
ošetrovateľskej starostlivosti v Psychiatrickej nemocnici Philippa 
Pinela v Pezinku. 

http://www.notabene.sk/?archiv
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Téma: znevýhodnené a marginalizované  
skupiny obyvateľstva, fenomén chudoby, ľudí bez 
domova a dostupné bývanie
V roku 2021 sme opäť prinášali aj tematické články a reportáže 
o ľuďoch bez domova a inak znevýhodnených či marginalizova-
ných skupinách. V januárovom čísle sme uverejnili reportáž Jany 
Čavojskej Zdravie do ulíc o terénnej mobilnej ambulancii OZ EQUITA 
v Bratislave. Ďalšia reportáž Žiaci bez hlasu sa venovala prekážkam 
vo vzdelaní počas pandémie u rómskych detí, či detí z nemajetných 
rodín. V marcovom čísle sme priniesli reportáž z nášho Vysnívaný byt 
a predajkyni NOTA BENE Helenke, ktorá sa po 15tich rokoch dostala 
do nájomného bytu vďaka programu NOTA BENE. Nasledovala 
reportáž z karanténneho mestečka pre ľudí bez domova v Bratislave 
Musíme si pomáhať. Ďalší článok, úspešný príbeh ukončovania 
bezdomovectva prostredníctvom dostupného bývania predajcov 
NOTA BENE sa volal Elegán znovu ožil. Priniesli sme tiež reportáž zo 
sociálneho podniku podniku v Prahe, jedálne “Pohár vody a rešpekt”, 
v ktorej jedlo pripravujú kuchárky bez domova. Vo výnimočnom, 
septembrovom čísle NOTA BENE, ktoré si pripomínalo 20 rokov od 
založenia časopisu v roku 2001 sme priniesli spomienkový rozhovor 
z dielne NOTA BENE Nemožné na možné, ďalší z inšpiratívnych prí-
behov predajov časopisu, ktorí ukončili svoje bezdomovectvo v bývaní 
Keď láska domov prenáša či rozhovor s bývalým predajcom a nosičom 
NOTA BENE Dodom. V októbrovom čísle sme uverejnili reportáž o oč-
kovaní ľudí bez domova v teréne Cesta do normálu. Téme dostupného 
bývania sa venovala napríklad aj reportáž Bývať proti všetkým. V de-
cembri sme priniesli ďalší z príbehov predajcov a klientov programu 
Bývanie NOTA BENE Návrat domov, či príbeh Marcela, ktorý vyrastal 
v generačnej chudobe v článku Chudobní nesnívajú. 
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Okrem nosných tém otvárame aj ďalšie dôležité, častokrát tabui-
zované či stigmatizované témy spoločnosti a prinášame pozitívny 
vhľad na ich riešenia, ako psychické zdravie, ekológia, klimatické 
zmeny, práva rôznych menšín či spoločenstiev. Zmierlivým spôsobom 
poukazujeme na rôzne druhy inakosti. V tomto duchu sme priniesli 
napríklad reportáže a články: Prečo neodíde? - domáce násilie, Desať 
zelených rokov - klimatická zmena, Nekonečný kruh - škola pre 
nevidiace deti, Dištančný život - duševné zdravie detí počas pandé-
mie, Prečo miznú? - o rôznych zmenách vo vtáčom svete v kontexte 
environmentálnych ohrození, Nemám ružové okuliare - rozhovor 
s matkou homosexuálneho syna, Riečna revolúcia - environmentálny 
pohľad na riečny systém, Existuje budúcnosť? - reportáž o rodinách 
utečencov z Afganistanu, S parťákom na chrbte - o nosičovi, ktorý 
vynáša na tatranské vrcholy ľudí na vozíku či článok Podaj ďalej - 
o ľuďoch ktorí prepájajú tých, ktorí majú nadbytok, s tými, ktorým 
niečo chýba.

Ctíme si vedu a vzdelanie a preto prinášame aj popularizačno vedec-
ké články, ktoré majú za úlohu čitateľa obohatiť. Cez obsah otvárame 
čitateľom nové obzory, chceme aby premýšľali, nabádame ich k poro-
zumeniu, tolerancií. Prinášame pozitívne vzory a príbehy, zamýšľame 
sa nad riešeniami problémov, ako protipól bežnej bulvarizácie rôz-
nych tém. Pozitívnymi príbehmi sa snažíme poukazovať na svetlejšiu 
stránku ťažkých tém. V minulosti sme pripravili čísla zamerané na boj 
proti extrémizmu a prehlbovanie vzájomného rešpektu a porozume-
nia medzi ľuďmi, v čom plánujeme pokračovať aj do budúcna.
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V ROKU 2021 sme okrem časopisu NOTA BENE vydali 
aj  doplnkové prílohy, ktoré pomáhajú ľuďom bez 
domova zabezpečiť si príjem: 

Kalendár NOTA BENE 2022  
Domáci miláčikovia
Potešiť seba ai blízkych kúpou nového kalendára a zároveň podporiť 
predajcov časopisu NOTA BENE počas zimného obdobia mohli opäť 
čitatelia NOTA BENE aj počas minulého roka. Jej autorkou je vynika-
júca výtvarníčka Sasha Chagina, ktorá je autorkou mnohých obáliek 
časopisu NOTA BENE, niekoľkých kalendárov a je tiež oceňovanou 
ilustrátorkou, ktorá spolupracuje s mnohými médiami. 

Témou kalendára na rok 2022 boli Domáci miláčikovia. Cieľom ka-
lendára bolo zdôrazniť dôležitosť domova pre každého človeka cez 
životy niekoľkých predajcov NOTA BENE. Prostredníctvom kalendára 
sme nakukli do ich domovov na ich životy s domácimi miláčikmi. 
Niektorí z nich žijú v prenajatých bytoch v rámci programu BÝVANIE 
NOTA BENE, kde sa môžu starať o svojich domácich miláčikov 
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a rozvíjať záľuby ako akvaristika a podobne. Iní musia z ekonomic-
kých dôvodov zdieľať svoje bývanie s cudzími ľuďmi v ubytovniach 
alebo sociálnych zariadeniach, ktoré neprajú životu s domácimi 
zvieratami. Mnohé ubytovne buď neprijímajú žiadne zvieratá alebo 
mesačný poplatok za bývanie im pre zvieratko vzrastie o 30%, čo si 
mnohí nevedia dovoliť. Pre niektorých je predstava, že by sa mali 
rozlúčiť s najbližším tvorom s ktorým strávili najťažšie mesiace života 
neprijateľná a radšej hľadajú iné alternatívy ako život v záhradnej 
chatke ako napríklad protagonistka z kalendára Jela. Predajkyňa Jela 
je talentovanou autorkou kníh a herečkou Divadla bez domova. Kto 
ju pozná, vie, že je v prvom rade veľkou milovníčkou zvierat a blaho 
svojich domácich miláčikov má na prvom mieste a im prispôsobuje aj 
bývanie. Už osem rokov si Jela prenajíma unimobunku so záhradkou, 
ktorá je plná stromov, čo tam nasadila. Na terase si vyrobila z paliet 
lavicu, kde aj s Dantem rada odpočíva. 

Ďalší protagonisti z kalendáru predajcovia Oľga s Milanom si zažili 
ulicu. Vedia, aké to je mať omrzliny a blúdiť s horúčkou po vonku. 
Odkedy žijú v nájomnom byte, všetko je inak. „Keď prídem z roboty, 
máme pokoj. Navaríme si a oddychujeme,“ konštatuje Milan, ktorý 
po rokoch oprášil svoje staré hobby, akvaristiku. Pred tromi rokmi 
žili predajcovia Monika so Štefanom v stane pod mostom. Tam ich 
navštevoval kocúr Labko. Bola to láska na prvý pohľad. Začiatkom 
minulého roka získali nájom v mestskom byte v rámci projektu 
Dostupné bývanie, na ktorom spolupracuje Proti prúdu s Magistrátom 
Mesta Bratislavy. V novom útulnom domove kraľuje sebavedomý 
Labko, ktorý sa správa, akoby boli Monika so Štefanom a novou 
mačkou Mickou u neho na návšteve.Naša dlhoročná predajkyňa 
Renáta by najradšej mala doma všetky zvieratá sveta. Reálne však 
žije v ubytovni, kde nemôže mať ani jedno. Na drahé nájmy v komerč-
ných bytoch nemá peniaze a mestské byty sú nedostatkový tovar. 
Preto táto milovníčka zvierat aspoň sníva o práci v ZOO a o malom 
byte, kde by raz mohla mať nejaké vtáčiky, ktoré by jej radostným 
štebotom rozjasnili deň.
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Ilustrovaná detská kniha LEBO MEDVEĎ
Knihu Lebo medveď sme vydali v novembri v roku 2021. Kniha je fan-
tazijným príbehom o úteku z ľadového kráľovstva samoty na pleciach 
láskavého medveďa. Predstavuje príbeh o priateľstve medzi Lindou 
a Tomášom – chlapcom s aspergerovým syndrómom. Kniha hovorí aj 
o tom, že nikto nechce byť sám a že s trochou trpezlivosti a kreativity 
sa dá získať jedinečného kamaráta. Pri písaní knihy autorka vvy-
chádzala aj z osobných skúseností s členom rodiny s aspergerovým 
syndrómom. Príbehy v knihe ponúkajú vhľad do života autistického 
dieťaťa, výzvy, ale aj vtipné momenty s ktorými sa stretáva pri nad-
väzovaní priateľstiev. Zároveň je o ceste hľadania spojenia a pribli-
žovania dvoch svetov - hlavnej postavy Tomáša a ľudí z jeho blízkeho 
okolia, ktorí to napriek ťažkostiam nevzdali. Autorkou knihy je Zuzana 
Csontosová (rodená Šedíková), ktorá je spisovateľka, sociálna pra-
covníčka a spoluzakladateľka pouličného časopisu NOTA BENE. Jej 
rozprávky sú plné fantázie, humoru, dobrodružstva a splnených snov. 
S ľahkosťou dokáže spracovať aj náročné témy – je autorkou prvých 
rozprávkových kníh o bezdomovectve na podporu predajcov časopisu 
NOTA BENE – Zatúlaný Gombík a Sára a zázračný stôl, ktoré mali 
veľký úspech. O grafickú stránku knihy sa postarala vynikajúca grafic-
ká dizajnérka Jana Bálik, ktorá pracovala na dizajne mnohých oceňo-
vaných kníh. Ilustrácie vytvorila Marta Matus, oceňovaná výtvarníčka, 
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ktorá za svoje ilustrácie v knihe Etiketa získala napríklad aj cenu 
Najkrajšia detská kniha leta. 

Knihu Lebo medveď bolo možné kúpiť si iba od predajcov NOTA BENE 
a jej hlavným cieľom bolo uľahčiť im prežitie zimného obdobia. 

Kniha a kalendár sú každoročne pravidelnou súčasťou podpory  
predajcov NOTA BENE v zimnom období.

ČASOPIS NOTA BENE 2021
vydavateľ: Proti prúdu
registrácia časopisu: MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
ročník: 20. ročník
prvé číslo: september 2001 
periodicita: mesačník 
vychádza: 1. deň mesiaca 
rozmer: 204 x 280 mm
počet strán: 44 vrátane obálky 
farebnosť: 4 + 4
distribúcia: ľudia bez domova – klienti sociálnej služby –  integračného progra-
mu poul. časopisu NOTA BENE
cena: 2,40 EUR – polovica pre predajcu
Priemerný tlačený náklad: 270 950 ks časopisov, priemerný mesačný náklad 
v roku 2021 bol 22 580 ks výtlačkov NOTA BENE (ovplyvnené pandémiou)
Remitenda: 36 009 ks, priemerná remitenda za rok 2021 13,29 % –  
priemerne 3 001 ks mesačne (vyššia remitenda ovplyvnená pretrvávajúcou 
pandémiou)
Región distribúcie: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Čadca, Hlohovec, 
Holíč, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Piešťany, Poprad, 
Prešov, Svidník, Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou a Žilina. Mimo Bratislavy 
distribuujú NOTA BENE zmluvné partnerské organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi 
bez domova a používajú časopis ako efektívny nástroj na zlepšenie kvality života 
ľudí bez domova.

NOTA BENE V ROKU 2021 
Čítalo 50 000 čitateľov mesačne (prieskum MML-TGI SR 2. – 3. kvartál 2021 
(29.3.2021 – 12.9.2021) – pokles z dôvodu pandemie COVID-19 
Čitateľskú skupinu tvoria: muži 33,5 % a ženy 66,5 %, čitatelia majú prevažne  
vysokoškolské (36,6 %) a stredoškolské vzdelanie (48,7 %), sú ženatí/ vydaté  
(52,7 %) a slobodní (26,5 %). Sú prevažne v Bratislavskom (17,2 %), Trnavskom 
kraji (13 %) Prešovskom kraji (21,1 %) a Košickom kraji (17,1 %). Medzi čitateľmi sú 
aj nízkopríjmové skupiny obyvateľov či ľudia so základným školským vzdelaním.
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Sociálny program  pre predajcov  
NOTA BENE v Bratislave v roku 2021
Súčasťou sociálneho programu NOTA BENE bolo v roku 2021 sociálne 
poradenstvo - individuálne a skupinové, telefonické sociálne pora-
denstvo, streetwork/práca v teréne, právne poradenstvo a ďalšie 
podporné služby. Práca v Sociálnom programe bola rozdelená do 
dvoch tímov - tímu sociálnych poradcov a terénneho tímu.

Sociálne poradenstvo (individuálne, skupinové, telefonické)  
– tím sociálnych poradcov

Individuálne sociálne poradenstvo za štandardných okolností 
poskytujeme formou základného a špecializovaného sociálneho 
poradenstva v kancelárii i teréne. V rámci poradenstva sme pomáhali 
s  krízovou intervenciou pri vybavovaní dokladov, trvalého bydliska, 
hľadaní práce, dostupného ubytovania, ale aj v prípade zdravotných 
problémov – zabezpečenie ošetrenia či hospitalizácie, alebo pri 
riešení exekúcií a dlhov či osobného bankrotu a pod. Počas roku 2021 
tím sociálnych pracovníkov zrealizoval takmer 3400 priamych indivi-
duálnych intervencí - prevládali témy zamestnanie, bývanie, zdravie 
a jeho ochrana, financie, sociálne kontakty. Vďaka intenzívnym inter-
venciám vznikol veľký priestor na posilnenie dôvery vzťahu sociálny 
pracovník-klient. Celkovo sme v Bratislave v roku 2021 pracovali 
s 221 jedinečnými klientmi. Stálych aktívnych predajcov bolo okolo 
120 až 130. A Vzhľadom na pandemickú situáciu sme, nasledujúc 
epidemiologické opatrenia, transformovali služby klientom tak, 
aby reflektovali realitu pandémie a núdzového stavu a zároveň boli 
oporou pre predajcov v najťažších časoch. Vzhľadom na pandemické 
opatrenia sme v kritickom období museli do istej miery fyzické kon-
takty na výdajni dočasne nahradiť intenzívnymi telefonátmi alebo 
prácou v teréne. Priame skupinové a individuálne stretnutia nahradilo 
telefonické poradenstvo Pravidelne sme monitorovali potreby, ktoré 
vyvstali v súvislosti s pandémiou a podľa toho nastavovali pomoc.  

Streetwork/práca v teréne – terénny tím

V rámci streetworku sociálni pracovníci absolvovali pravidelné 
výjazdy do terénu za predajcami NOTA BENE. V teréne - širšom okolí 
klientovho predajného miesta či priamo v miestach, kde predajci 
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žijú,  sociálni pracovníci poskytovali predajcom podporu v reálnych 
situáciách, ktoré sa diali pri predaji NOTA BENE - napr. dodržiavanie 
pravidiel (kódexu) predaja, riešenie konfliktov, medziľudské vzťahy 
s kupujúcimi či majiteľmi obchodov. Ľuďom bez domova s krehkým 
sebavedomím pomáhali nenechať sa rýchlo odradiť neúspechom 
a tieto chvíle prekonať a dať situáciu do kontextu (napr. predaj je tým 
ľahší, čím dlhšie človek predáva, vytvorí si klientelu atď... nie je to 
otázka super schopností). Poznatky o problémoch a úspechoch klien-
ta na predajnom mieste sociálni pracovníci využívali aj v skupinovej 
a individuálnej práci s predajcami v kancelárii združenia. V teréne 
sme pracovali aj so 40 novými predajcami-začiatočníkmi NOTA BENE, 
vzhľadom k pandémii sa úvodné  spoznanie ich potrieb a vytváranie 
vzťahu prenieslo z kancelárií viac do priestoru v teréne. Terénny tím 
počas roku 2021 zrealizoval viac ako 1900 priamych individuálnych 
intervencií. 

Právne poradenstvo
Právne poradenstvo sme poskytovali  v obmedzenejšom režime, 
vzhľadom na dočasne pozastavený a obmedzený chod verejných 
inštitúcií. V tomto duchu pokračovala aj spolupráca s Centrom práv-
nej pomoci a samotná pomoc klientom s osobným bankrotom . 

Výber z ďalších podporných služieb pre predajcov NOTA BENE posky-
tovaných v roku 2021 v Bratislave:

• V spolupráci so zdravotníkmi s Equita sme organizovali testo-
vania klientov a nastavovali naše služby v súlade s pandemic-
kou situáciou

• Motivácia a sprevádzanie klientov na očkovanie proti  
COVID-19 – k decembru 2021 bolo zaočkovaných 89 klientov, 
predajcov  NOTA BENE  zo 131 (predajcovia k decembru 2021), 
teda percentuálne vyjadrenie zaočkovanosti klientov bolo  
takmer 68%.

• Podpora predajcov v teréne - priamo na predajnom mieste či 
v mieste bydliska

• Poskytovanie finančných príspevkov na bývanie - prevencia 
straty bývania

• Finančné príspevky na lieky / ošetrenie 
• Možnosť úschovy peňazí v trezore - ochrana pred krádežou
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• Príjem osobnej pošty a zasielania sociálnych dávok na pošto-
vej adrese združenia

• Bezplatný prístup k internetu, počítaču a telefónu
• Kupónový obchod
• 10. NOTA BENE splav – splavili sme Malý Dunaj a spoločne 

strávili 2 dni na vode a v kempingu.

Náklady na program a zdroje krytia

Program – NOTA BENE -461 862,31 €

Dary – portál www.darujme.sk kampaň  –   
S Vami to ustojíme

-37 204,81 €

Dary – portál www.darujme.sk kampaň –  
Sme s Vami

-32 212,30 €

Dary – portál www.darujme.sk – ostatné -12 758,36 €

Dary – portál UK online -600,00 €

Dary – právnické osoby -2 592,98 €

Dary – právnické osoby  
– Nadácia Slovenskej sporiteľni

-4 000,00 €

Dotácia – IA MPSVaR SR – výkon terénnej  
sociálnej práce

-68 971,48 €

Dotácia – MK SR – edičná činnosť -7 000,00 €

Dotácia – MPSVaR SR – členské v medzinárodných 
organizáciách

-571,28 €

Dotácia – MPSVaR SR – edičná činnosť -25 000,00 €

Dotácia – MPSVaR SR – odmeny v 1. línii -8 206,00 €

Dotácia – UPSVaR SR – odmeny v 1. línii -5 678,40 €

Dotácia – BSK – výkon soc. služby – Špecializované 
sociálne poradenstvo

-6 449,55 €

Dotácia – Hlavné mesto SR – inštitucionálna  
podpora

-10 000,00 €

Dotácia – Hlavné mesto SR – výkon soc. služby –  
Terénna sociálna služba krízovej intervencie

-58 324,65 €
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Nefinančné krytie -41 236,44 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť  –  príspevky  
za časopis a doplnkové prílohy

-138 896,06 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť – charitatívna  
reklama

-2 160,00 €



20

PROGRAM BÝVANIE NOTA BENE

Prístup k cenovo dostupnému bývaniu pre ľudí bez domova na  
princípoch Housing First.

Bezdomovectvo končí v štandardnom, stabilnom, bezpečnom 
a cenovo dostupnom bývaní, v ktorom si človek môže vytvoriť svoj 
domov. Mestských nájomných bytov alebo aj iných nájomných 
bytov za dostupnú cenu je však na Slovensku kritický nedostatok. 
Následkom toho ľudia bez domova dožívajú svoj život v nocľahárňach, 
útulkoch, alebo v predražených komerčných ubytovniach.

V programe BÝVANIE NOTA BENE pomáhame predajcom nájsť domov 
v cenovo dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame 
najmä od súkromných prenajímateľov. Ide o štandardné nájomné 
bývanie so zmluvou, len za zníženú cenu nájmu a zároveň so sociál-
nou podporou.

V nájomných bytoch poskytujeme klientom intenzívnu sociálnu pod-
poru prostredníctvom špecializovaných pracovníkov priamo v bytoch. 
Naša práca je inšpirovaná princípmi housing first (Bývanie ako 
prvé - overený ako najefektívnejší spôsob ukončovania dlhodobého 
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bezdomovectva). K bývaniu pristupujeme ako k ľudskému právu a pri 
našej práci neuplatňujeme zásluhový princíp, vychádzame skôr z po-
trieb klientov. Pri sprostredkovaní bývania klientom zohľadňujeme 
tiež zraniteľnosť klienta. Bývanie, ktoré napĺňa charakter domova 
vnímame ako základný prostriedok, vďaka ktorému môžu ľudia bez 
domova ukončiť svoje bezdomovectvo. Poskytuje im zázemie, aby 
mohli riešiť škálu ďalších problémov, ktoré sa u človeka kumulujú 
počas dlhodobého bezdomovectva. 

Domov chápeme v zmysle ETHOS typológie bezdomovectva a vylúče-
nia z bývania ako bývanie, ktoré zabezpečuje človeku istotu nielen vo 
fyzickej rovine, ale aj v právnej a sociálnej rovine - teda bývanie, ktoré 
má právne istoty na základe nájomnej alebo podnájomnej zmluvy, 
bývanie, ktoré si môže človek bez problémov osvojiť a vyhovuje jeho 
rodinnej a sociálnej situácii a je pre neho finančne udržateľné. 

Takéto bývanie sa snažíme našim klientom sprostredkovať už od 
roku 2016, keď sme prenajali prvý byt od súkromného prenajímateľa 
a sprostredkovali ho našim klientom. Zásadnou kvalitou je dlhodobá 
udržateľnosť bývania z vlastných prostriedkov klienta (cenovo 
dostupné znížené nájomné + dôchodok/ predaj NOTA BENE) v kom-
binácii so systémovými zdrojmi z verejných (alebo iných dlhodobo 
udržateľných) prostriedkov.

Súčasťou Programu Bývanie NOTA BENE je rozvoj Sociálnej nájom-
nej agentúry, ktorej poslaním je vyhľadávanie cenovo dostupných 
nájomných bytov, právna a technická agenda, spojená s ich užívaním, 
právny servis pri príprave zmlúv a tiež pomoc pri riešení nedorozu-
mení a nezhôd a vzájomných požiadaviek týkajúcich sa užívania bytu 
s nájomcom a prenajímateľom.

Rok 2021 znamenal pre program Bývanie NOTA BENE stabilizáciu, 
skvalitňovanie poskytovaných služieb a personálne posilnenie. 
Program sa podarilo personálne aj organizačne rozdeliť na zložku 
sociálnej nájomnej agentúry a zložku sociálnej podpory. V priebehu 
roka sme tiež začali realizovať ďalší pilotný projekt - Férové bývanie 
- podporený cez výzvu MPSVR SR Dostupné bývanie s prvkami HF.

Úlohou sociálnej nájomnej agentúry bolo sprostredkovanie nájom-
ného bývania pre klientov združenia - komerčných bytov od prosoci-
álnych prenajímateľov a mestských – verejných bytov od magistrátu 
HM mesta SR Bratislava. Okrem sprostredkovateľskej úlohy, ktorá 
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zahŕňala kontaktovanie prenajímateľov či úpravu zmluvného vzťahu, 
sa činnosť agentúry začala profilovať aj smerom k starostlivosti 
o byty a k celkovej pomoci pri uľahčení komunikácie prenajímateľov 
a nájomcov. Sociálnu nájomnú agentúru sme v priebehu roka perso-
nálne posilnili o nového zamestnanca na plný úväzok. 

Sociálna podpora v programe Bývanie NOTA BENE bola zabezpe-
čovaná prostredníctvom sociálnej služby Podpora samostatného 
bývania, ale taktiež pracovníkmi, ktorí boli financovaní z projektu IA  
a z projektu Dostupné bývanie s prvkami HF MPSVR SR. Tím sociálnej 
podpory ku koncu roka tvorili 3 sociálne pracovníčky na plný úväzok.  
Významným krokom  pre posilnenie a skvalitnenie našej podpory 
v nájomných bytoch bolo aj prijatie kvalifikovanej psychologičky na 
plný úväzok.

Čo sa podarilo v roku 2021
• Rozčlenili sme program Bývanie NOTA BENE na zložku sociál-

nej nájomnej agentúry a zložku sociálnej podpory
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• Začiatkom roka 2021 sme úspešne zabývali  5 klientov 
v 3 mestských nájomných bytoch v rámci pilotného projektu 
HM Bratislava - Dostupné bývanie s podporou s prvkami 
housing first.

• Počas roka sme spustili ďalší pilotný projekt Férové bývanie 
podporený cez výzvu MPSVR SR Dostupné bývanie s prvkami 
housing first.

• V samotnom roku 2021 sa podarilo rozšíriť množstvo 
sprostredkovaných bytov o jeden komerčný byt s nájomnou 
zmluvou uzavretou priamo medzi prenajímateľom a naším 
klientom. 

• V roku 2021 sme v programe Bývanie NOTA BENE poskytovali 
dlhodobú a hĺbkovú sociálnu podporu 21 klientom, celkovo 
v 12 bytoch sprostredkovaných organizáciou a v 2 mestských 
bytoch, ktoré si klienti obstarali sami. 

• V rámci sociálnej služby PSB (podpora samostatného bý-
vania), ktorej súčasťou boli aj krátkodobejšie či jednorazové 
intervencie, realizované aj v bytoch, ktoré neboli sprostredko-
vané našou organizáciou, sme celkovo pracovali s 41 jedineč-
nými klientmi. Realizáciu služby v roku 2021 charakterizovala 
vysoká úspešnosť pri udržaní si bývania prijímateľmi sociálnej 
služby (iba jeden klient o bývanie prišiel). 

• Intenzívna kampaň na konci roka 2021 smerujúca k získaniu 
bývania pre predajcov NB, mala za následok začatie procesu 
nastavovania zmluvných podmienok viacerých nových bytov 
pre našich klientov s perspektívou nasťahovania v roku 2022 
(minimálne 4 nové nájomné byty, ktoré sa obsadia v roku 
2022)

• Počas roka sme do sociálnej nájomnej agentúry prijali nového 
zamestnanca na plný úväzok

• Tím sociálnej podpory (3 sociálni pracovníci na plný úväzok) 
sme rozšírili o kvalifikovanú psychologickú pomoc, ktorú 
vykonáva na plný pracovný úväzok skúsená psychologička 
s dlhoročnou praxou.  
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Náklady na program a zdroje krytia

Program – Bývanie NOTA BENE -139 019,61 €

Dary – portál www.darujme.sk – kampaň  –   
S Vami to ustojíme -696,60 €

Dary – portál www.darujme.sk – kampaň  –   
Sme s Vami -10 714,58 €

Dary – portál www.darujme.sk  –  ostatné -3 632,09 €

Dary – právnické osoby – Nadácia P a J Vnuk -3 520,00 €

Dotácia – IA MPSVaR SR – výkon terénnej sociálnej 
práce -33 215,69 €

Dotácia – MF SR – nákup auta na prácu v teréne -2 000,04 €

Dotácia – MPSVaR SR – Férové bývamie pre ľudí bez 
domova s prvkami Housing first  – priame výdavky -3 097,43 €

Dotácia – MPSVaR SR – Férové bývanie pre ľudí bez 
domova s prvkami Housing first – paušálne výdavky -1 238,96 €

Dotácia – MPSVaR SR – odmeny v 1. línii -2 366,00 €

Dotácia – UPSVaR SR – odmeny v 1. línii -3 312,40 €

Dotácia – BSK – výkon soc. služby – Podpora  
samostatného bývania -38 367,35 €

Dotácia – BSK – výkon soc. služby – Špecializované 
sociálne poradenstvo -714,92 €

Nefinančné krytie -3 036,28 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť  –  príspevky za časo-
pis a doplnkové prílohy -20 081,19 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť – nájomné od klien-
tov v Programe Bývanie NOTA BENE -13 026,08 €
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PROGRAM ADVOKÁCIA

Obhajoba práv ľudí bez domova a so skúsenosťou 
bezdomovectva 

CIEĽOM programu Advokácie je ukončovanie bezdomovectva na 
Slovensku prostredníctvom systematických zmien a strategických 
riešení na národnej a lokálnej úrovni. Veríme, že je potrebné vytvoriť 
také systematické a legislatívne podmienky, ktoré umožnia ľuďom 
bez domova ukončovať bezdomovectvo tým, že budú mať prístup 
k štandardnému, stabilnému a dôstojnému bývaniu, spoločne s pod-
porou ďalších služieb a oblastí života (dostupná zdravotná starost-
livosť, zamestnávanie, sociálne zabezpečenie, plnohodnotný život 
v komunite, plnohodnotná realizácia rodinných a sociálnych vzťahov 
a pod.). 
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Východiská našej práce 

Ľudsko-právny prístup 
Pri našej práci vychádzame z ľudskoprávneho prístupu - prístup 
k bývaniu, k zdravotnej starostlivosti, sociálnemu zabezpečeniu, 
sociálnym službám, atď. vnímame ako základné práva, ku ktorým má 
mať prístup každý človek bez rozdielu. V našej práci sa angažujeme 
najmä v presadzovaní PRÁVA NA BÝVANIE či  práva na zdravotnú 
starostlivosť  a ďalších práv, ktoré vnímame ako potrebné nielen pre 
ľudí bez domova, ale pre všetkých ľudí v našej krajine. 

Bývanie na prvom mieste
Domov je základnou potrebou každého človeka a je tiež miestom, kde 
je možné plnohodnotne realizovať ďalšie ľudské potreby, sociálne 
kontakty, poskytuje nám súkromie, bezpečie a istotu. Základným 
predpokladom pre vytvorenie domova je stabilné, dôstojné a finančne 
udržateľné bývanie. Takéto bývanie by malo byť kvalitatívne štan-
dardné a nesegregované, napríklad bežný nájomný byt s cenovo do-
stupným, nie komerčným nájmom. Pri našej práci vychádzame z prí-
stupov, ktoré považujú DÔSTOJNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE S PODPOROU 
sociálnych a ďalších služieb za základ pre prevenciu a ukončovanie 
bezdomovectva. Preto v rámci advokácie presadzujeme prístup ľudí 
bez domova k dostupnému nájomnému bývaniu, PRÍSTUP HOUSING 
FIRST či Rapid re-housing. 

Komplexnosť a systematickosť
Bezdomovectvo je komplexnou výzvou v zmysle rôznorodosti 
skupiny, ktorej sa dotýka (napr. seniori, ľudia so ZŤP a mnohými 
zdravotnými problémami, rodiny s deťmi, týrané osoby, najmä ženy, 
mladí ľudia opúšťajúci  detské domovy a pod.), ale tiež rôznorodých 
problémov, ktorým ľudia bez domova musia čeliť a nástrojov pomoci, 
ktoré  sú potrebné k ukončeniu bezdomovectva. Preto pri návrhoch 
riešení presadzujeme komplexnosť a systematický prístup a v rámci 
advokačných aktivít už dlhodobo presadzujeme vznik a politické 
prijatie NÁRODNEJ STRATÉGIE PREVENCIE A UKONČOVANIA 
BEZDOMOVECTVA.
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Spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov
Aby sa bezdomovectvu predišlo, alebo, aby bol život bez domova 
len krátkou epizódou, je dôležité zapojiť do jeho riešenia celú spo-
ločnosť - verejnosť, pomáhajúce organizácie, odborníkov, zástupcov 
štátnej správy a samosprávy, ďalších kľúčových aktérov vo verejnom 
i súkromnom sektore spoločnosti a samozrejme, i samotných ľudí bez 
domova. Preto sa v rámci advokácie snažíme čo najviac informovať 
odbornú i laickú verejnosť, zapájať sa do tvorby verejných politík, 
ponúkať svoje skúsenosti a odborný vhľad, prepájať všetkých aktérov 
pre spoločné riešenia a podporovať participáciu samotných ľudí bez 
domova na procesoch, ktoré majú vplyv na riešenie bezdomovectva.

V programe ADVOKÁCIA sa  
zameriavame najmä na:

• Presadzovanie legislatívnych a systematických zmien na 
národnej a lokálnej úrovni (účasť na tvorbe politík,  legis-
latívne pripomienkovanie či účasť v expertných pracovných 
skupinách, spolupráca s medzinárodnými organizáciami ako 
INSP, FEANTSA).

• Prácu s odbornou i laickou verejnosťou, vzdelávanie, zvyšo-
vanie povedomia a informovanosti o problematike bezdomo-
vectva vytváranie platformy pre diskusiu odborníkov (napr. 
pravidelná konferencia Ľudia bez domova, webináre/semi-
náre, workshopy, prednášky, diskusie,  články v NOTA BENE, 
podpora vytvárania osobných vzťahov s predajcami či medi-
álne kampane a výstupy, verejné pripomienky a vyjadrenia 
k aktuálnym témam v kontexte ĽBD, publikácie so zameraním 
na tému bezdomovectva a pod.).

• Zapájanie klientov do obhajoby svojich práv, najmä cez dis-
kusie áána školách, vo firmách alebo na rôznych verejných 
podujatiach, prípadne podporou ich účasti v rôznych pracov-
ných skupinách zameraných na tvorbu verejných politík.
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ADVOKÁCIA v roku 2021 
V roku 2021 sme naše advokačné aktivity realizovali najmä pro-
stredníctvom projektu Bez domova ≠ bez práva,  ktorý bol podporený 
z MS SR a zacielený na zlepšenie situácie ľudí bez domova pro-
stredníctvom zlepšenia verejných politík a zlepšenia procesov ich 
tvorby. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa nám darilo v advokácii 
participovať na viacerých dôležitých procesoch, pracovných skupi-
nách a zorganizovať aj vzdelávacie aktivity. Nosnou aktivitou roku 
2021 bola tiež spoluorganizácia prestížnej výročnej medzinárodnej 
FEANTSA POLICY CONFERENCE 2021 – Prices Paid & Lessons 
Learned. Dôležitou aktivitou, ktorej sme sa zúčastnili ako aktívni 
členovia bolo aj opätovné spustenie pracovnej skupiny zameranej na 
tvorbu Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na 
MPSVR SR, ktorá má byť prijatá v priebehu roka 2022. Tiež sme sa 
zúčastnili interného aj medzirezortného pripomienkovania národnej 
Politiky bývania do roku 2030. Intenzívne sme spolupracovali aj s ma-
gistrátom HM mesta Bratislava pri tvorbe KPSS Bratislava.

Advokačné aktivity 2021
Zapájanie sa do procesov tvorby verejných politík a systematických 
zmien (národná stratégia a pod.) 

• V roku 2021 sme boli aktívne účastní až 6 dôležitých pracov-
ných skupín zameraných na zlepšovanie politík s dosahom  
na ľudí bez domova:

• Pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu  
pre oblasť prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej 
úrovni na MPSVR SR

• Pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu 
v oblasti bývania na MDV SR (Politika bývania 2030)

• Tématickej pracovnej skupiny Bývanie k akčnému plánu  
pre Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov  
do roku 2030 na MV SR

• Tematickej komisie pre sociálnu oblasť k Rade partnerstva 
BSK na BSK

• Tematickej skupiny Ľudia bez domova k tvorbe KPSS  
na magistráte HM mesta Bratislava
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• Pracovnej skupiny Sociofóra k tvorbe ideového zámeru 
SKI/k zmene zákona o sociálnych službách . 

Sieťovanie mvo, podpora vzájomnej diskusie a spolupráce aktérov 
riešenia bezdomovectva, zvyšovanie odbornosti mvo a verejnosti:

Za najväčší úspech považujeme spoluorganizáciu a zrealizovanie 
prestížnej výročnej medzinárodnej FEANTSA POLICY CONFERENCE 
2021 – Prices Paid & Lessons Learned.  Na hybridnej konferencii sa 
za prísnych pandemických opatrení stretlo takmer 200 delegátov 
(a ďalších 200 online) z celej Európy a vystúpilo viac ako 30 expertov 
na ukončovanie bezdomovectva, ktorí jasne potvrdili jednoznačný 
trend v riešení bezdomovectva - dostupné bývanie. Na konferencii 
sa predstavili inšpiratívne projekty ukončovania bezdomovectva 
z neziskového sektora, inovatívne prístupy odvážnych samospráv ako 
Ghent, Lyon či Praha, kde ukončovanie bezdomovectva berú syste-
maticky a národné politiky Fínska, Škótska, Írska či Holandska, kde 
dostupné bývanie a prístup Housing first predstavuje hlavný nástroj 
pre boj s bezdomovectvom. Patronát nad konferenciou prevzala 
prezidentka SR Zuzana Čaputová. Otvárací príhovor predniesli minis-
ter práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a primátor HM 
mesta SR Bratislava Matúš Vallo. www.facebook.com/casopisnotabene/
posts/4615791245143726/

Počas roka 2021 sme zrealizovali ešte tieto ďalšie odborné semináre, 
okrúhle stoly  a spolupráce:

• V spolupráci s FEANTSA okrúhly stôl s predstaviteľmi 
MPSVR SR zameraný na vzájomnú výmenu skúsenos-
tí - riaditeľ FEANTSA Freek Spinnewijn a Samara Jones, 
koordinátorka siete Housing First Europe Hub, sa stretli 
pri okrúhlom stole s pracovnou skupinou, ktorá pripravuje 
prvú slovenskú Národnú stratégiu prevencie a ukončovania 
bezdomovectva (4.11., www.facebook.com/casopisnotabene/
posts/4591170540939130)

• v spolupráci s mestskou knižnicou HM Bratislava sme zrea-
lizovali odborný SEMINÁR Bývať napriek všetkému spojený 
s premietaním filmu Bydlet proti všem (29.6. 2021,  
44 účastníkov, prednášajúca Alena Vachnová, nadácia  
DEDO, moderoval Laco Oravec)  
www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4209836372405884

http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4615791245143726/
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4615791245143726/
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4591170540939130
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4591170540939130
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4209836372405884
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• v úzkej spolupráci so SNSPL sme zrealizovali odborný  
SEMINÁR Riziko bezdomovectva u mladých ľudí opúšťajúcich 
centrá pre rodiny s deťmi (1.7. 2021, 21 účastníkov, lektorky 
Michaela Ujházyová a Radka Vicenová, SNSPL)  
www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4223683904354464

• V spolupráci s mestskou knižnicou sme v Letnej čitárni  
U červeného raka zorganizovali VEREJNÚ DISKUSIU  
Čo potrebujú ľudia bez domova najviac? Koniec bezdomovec-
tva. (15.7. 2021, 15 účastníkov, moderovala Jana Čavojská).  
Na diskusii aktívne ako účastníci participovali aj dvaja ľudia  
so skúsenosťou bezdomovectva.  
www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4243707342352120

• Knižne sme vydali PUBLIKÁCIU TERÉNNA  
NÍZKOPRAHOVÁ MEDICÍNA pre ľudí bez domova  
www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3704

• Knižne sme vydali PUBLIKÁCIU PRÁVO NA OCHRANU  
ZDRAVIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA  
www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3700

• V rámci projektu ERASMUS zameraného na cezhraničnú 
spoluprácu sme Intenzívne rozvíjali spoluprácu s Holandskou 
organizáciou HVO Querido, ktorá poskytuje v Amsterdame 
služby Housing first

• V spolupráci s KAPITALKS a festivalom Jeden svet sme spolu-
organizovali VEREJNÚ DISKUSIU k filmu Bydlet proti všem  
goout.net/sk/kapitalks-byvat-proti-vsetkym-a-projekty-social-
neho-byvania/szkyufs/?fbclid=IwAR3jlEOQL9B76O9n0kgJNy8nZ-
kti06hR1-GIEv0HKA8OJiTjt5KHnRpLLpU

• Medzi naše stabilné partnerské organizácie patria Depaul 
Slovensko, EQUITA, nadácia DEDO, ale aj ďalšie, s ktorými 
sme rozvíjali intenzívnu spoluprácu, najmä pri koordinovaných 
krokoch smerom k verejným inštitúciám. Intenzívne sme 
tiež spolupracovali pod záštitou Sociofóra na novom návrhu 
Reformy sociálnych služieb krízovej intervencie

http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4223683904354464
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4243707342352120
http://www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3704
http://www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3700
http://goout.net/sk/kapitalks-byvat-proti-vsetkym-a-projekty-socialneho-byvania/szkyufs/?fbclid=IwAR3jlEOQL
http://goout.net/sk/kapitalks-byvat-proti-vsetkym-a-projekty-socialneho-byvania/szkyufs/?fbclid=IwAR3jlEOQL
http://goout.net/sk/kapitalks-byvat-proti-vsetkym-a-projekty-socialneho-byvania/szkyufs/?fbclid=IwAR3jlEOQL


31

Participácia ľudí bez domova
• Za veľký úspech roku 2021 považujeme účasť našej klientky 

so skúsenosťou bezdomovectva ako členky Riadiacej skupiny 
k procesu tvorby KPSS v hlavnom meste SR Bratislave. Našu 
klientku sme najskôr nominovali ako členku do Riadiacej skupi-
ny a potom sme je poskytovali podporu (technickú aj odbornú) 
pri jednotlivých stretnutiach Riadiacej skupiny (prechádzali 
sme si s klientkou obsahy podkladov, plánovaný program či 
spätnú väzbu na jednotlivé stretnutia a pripravovali ju na ak-
tívnu účasť a zapojenie do diskusie v rámci Riadiacej skupiny). 

• V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození sme sa zapojili 
sme sa do iniciatívy festival JEDEN SVET BEZ BARIÉR zamera-
nej na zdostupnenie festivalu pre viaceré zraniteľné skupiny 
vrátane ľudí bez domova. Spolupracovali sme aj na vzniku 
Manuálu prístupnosti pre filmové podujatia:  
www.jedensvet.sk/2022/02/28/manual-pristupnosti-pre-filmo-
ve-podujatia-teraz-k-dispozicii-na-stiahnutie/

• V rámci FEANTSA konferencie v Bratislave sme zapojili aj 
bývalú predajkyňu NOTA BENE Evu Račickú, ktorá mala mož-
nosť zdieľať svoju skúsenosť priamo v hlavnej, otváracej pane-
lovej diskusii konferencie. Predajcov NOTA BENE sme počas 
roka zapojili aj do ďalších dvoch menších verejných diskusií.  

Scitlivovanie verejnosti – vystúpenia 
v médiách v roku 2021 (výber)

• Ako NOTA BENE presvedčilo majiteľov bytov, aby ich prenajali 
ľuďom bez domova - rozhovor Denník N 
www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4723548371034679

• Bývanie a psychologická podpora - rozhovor Denník N 
www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4715804901809026

• K prenajímaniu bytov pre predajcov NOTA BENE - vyjadrenie 
k téme Denník N 
dennikn.sk/2622792/vinczeovci-prenajimaju-byt-cloveku-bez-domo-
va-funguje-to-zmluvu-takmer-urcite-predlzime/

http://www.jedensvet.sk/2022/02/28/manual-pristupnosti-pre-filmove-podujatia-teraz-k-dispozicii-na-stiahnut
http://www.jedensvet.sk/2022/02/28/manual-pristupnosti-pre-filmove-podujatia-teraz-k-dispozicii-na-stiahnut
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4723548371034679
http://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/4715804901809026
https://dennikn.sk/2622792/vinczeovci-prenajimaju-byt-cloveku-bez-domova-funguje-to-zmluvu-takmer-urcite-predlzime/
https://dennikn.sk/2622792/vinczeovci-prenajimaju-byt-cloveku-bez-domova-funguje-to-zmluvu-takmer-urcite-predlzime/
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• Vystúpenie v Klube na trojke, RTVS, 7.12. 2021 
www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/298853#0

• Vystúpenie v relácii Hosť Panorámy - Slovenský rozhlas, 
20.11. www.rtvs.sk/radio/archiv/11363/1687606

• Dobre si všimni - k 20. Výročiu NB - podcast Rádio FM, 22.9. 
fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/268954/dobre-si-vsimni-nota-be-
ne-ma-dvadsat-rokov?fbclid=IwAR2twsvnwQ0XbkkOsOvMOu_k2y-
2nOXLmkeVzJv_BK5I52RkN-kPQ_ybdQGA

• K Národnej stratégii a ukončovaniu bezdomovectva - vyjad-
renie k téme EURACTIV euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/
news/vlada-sa-pusta-do-ukoncovania-bezdomovectva-do-konca-ro-
ka-chce-prvu-narodnu-strategiu/

• K nedostupnosti nájomného bývania - vyjadrenie k téme 
STARTIT UP www.startitup.sk/realita-slovenskych-realit-ak-by-si-
dnes-kupil-byt-vies-na-nom-o-5-rokov-zarobit/

• K problematike ľudí bez domova a predajcov NOTA BENE –  
rozhovor Slovo plus www.slovoplus.sk/odbornicka-nina-beno-
va-vacsina-predajcov-nota-bene-sa-vdaka-casopisu-dokaze-vyma-
nit-aspon-z-poulicneho-bezdomovectva/

• K prenajímaniu bytov pre ľudí bez domova - podcast Aktuality 
www.aktuality.sk/clanok/nwg5pwx/dceru-bernarda-slobodnika-za-
strasovali-nasla-si-v-aute-vranu-podnajmy-zachranuju-zivoty-pod-
cast/

• K FEANTSA konferencii - Hospodárske noviny, 4.11.  
hnonline.sk/style/osobnosti/12509367-v-bratislave-sa-stretnu-naj-
vacsie-europske-kapacity-na-riesenie-bezdomovectva

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/298853#0
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11363/1687606
http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/268954/dobre-si-vsimni-nota-bene-ma-dvadsat-rokov?fbclid=IwAR2twsvnwQ0Xbk
http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/268954/dobre-si-vsimni-nota-bene-ma-dvadsat-rokov?fbclid=IwAR2twsvnwQ0Xbk
http://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/268954/dobre-si-vsimni-nota-bene-ma-dvadsat-rokov?fbclid=IwAR2twsvnwQ0Xbk
http://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vlada-sa-pusta-do-ukoncovania-bezdomovectva-do-konca-roka-
http://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vlada-sa-pusta-do-ukoncovania-bezdomovectva-do-konca-roka-
http://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vlada-sa-pusta-do-ukoncovania-bezdomovectva-do-konca-roka-
http://www.startitup.sk/realita-slovenskych-realit-ak-by-si-dnes-kupil-byt-vies-na-nom-o-5-rokov-zarobit/
http://www.startitup.sk/realita-slovenskych-realit-ak-by-si-dnes-kupil-byt-vies-na-nom-o-5-rokov-zarobit/
http://www.slovoplus.sk/odbornicka-nina-benova-vacsina-predajcov-nota-bene-sa-vdaka-casopisu-dokaze-vymanit
http://www.slovoplus.sk/odbornicka-nina-benova-vacsina-predajcov-nota-bene-sa-vdaka-casopisu-dokaze-vymanit
http://www.slovoplus.sk/odbornicka-nina-benova-vacsina-predajcov-nota-bene-sa-vdaka-casopisu-dokaze-vymanit
http://www.aktuality.sk/clanok/nwg5pwx/dceru-bernarda-slobodnika-zastrasovali-nasla-si-v-aute-vranu-podnajm
http://www.aktuality.sk/clanok/nwg5pwx/dceru-bernarda-slobodnika-zastrasovali-nasla-si-v-aute-vranu-podnajm
http://www.aktuality.sk/clanok/nwg5pwx/dceru-bernarda-slobodnika-zastrasovali-nasla-si-v-aute-vranu-podnajm
http://hnonline.sk/style/osobnosti/12509367-v-bratislave-sa-stretnu-najvacsie-europske-kapacity-na-riesenie
http://hnonline.sk/style/osobnosti/12509367-v-bratislave-sa-stretnu-najvacsie-europske-kapacity-na-riesenie
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Náklady na program a zdroje krytia

Program - Advokácia -56 264,98 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  kampaň  –   
S Vami to ustojíme -115,90 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  ostatné -4 027,61 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – členské v medzinárod-
ných organizáciách -600,00 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – odmeny v 1. línii -1 352,00 €

Dotácia  –  MS SR  –  Bez domova ≠ bez práva -15 000,00 €

Dotácia  –  UPSVaR SR – odmeny v 1. línii -473,20 €

Nefinančné krytie -601,51 €

Vlastné zdroje  – hlavná činnosť  –  príspevky za 
časopis a doplnkové prílohy -34 094,76 €
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PROGRAM COVID-19

V roku 2021 sme kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii pokračovali 
v programe COVID-19. Pokračovali sme v distribúcii ochranných a hy-
gienických pomôcok, finančnej, materiálnej a potravinovej pomoci, 
v pomoci s testovaním a očkovaním. Naďalej bolo našim cieľom, aby 
naši predajcovia boli chránení, mali naplnené základné potreby a ne-
stratili svoje ubytovanie či bývanie v čase, keď ho najviac potrebujú. 
Finančnú pomoc určenú na udržanie bývania sme podľa potrieb opäť 
distribuovali aj pre predajcov do miest po celom Slovensku, na zákla-
de spolupráce s partnerskými organizáciami v regiónoch. 

Na zabezpečenie potrebnej pomoci sme používali prostriedky z dvoch 
krízových darovacích kampaní vyhlásených v roku 2020 (z toho druhá 
pretrvávala aj začiatkom roka 2021) (“SME S VAMI” a “S VAMI TO 
USTOJÍME”) a podarilo sa nám získať tiež niekoľko dotácií. 
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Pre samotných predajcov i bezpečné poskytovanie služby sme počas 
roka v rámci Programu COVID-19 zabezpečovali najmä: 

• hygienické pomôcky (najmä dezifenkčné gély, rukavice a pod.), 
• rúška a respirátory,
• potravinové a hygienické balíčky,
• karanténne balíčky, 
• finančné príspevky pre klientov s cieľom, aby si udržali bývanie 

a naplnili základné životné potreby,
• testovanie klientov a zamestnancov
• pomoc pri očkovaní klientov

Náklady na program a zdroje krytia

Program – COVID-19 -116 712,87 €

Dary  –  portál www.darujme.sk – kampaň –   
S Vami to ustojíme -39 771,12 €

Dary  –  portál www.darujme.sk – kampaň –   
Sme s Vami -53 070,57 €

Dary – fyzické osoby – pán Piroščák -2 442,81 €

Dary – právnické osoby -990,00 €

Dary – právnické osoby – Nadácia P a J Vnuk -480,00 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – humanitárna kríza -15 835,20 €

Dotácia – Hlavné mesto SR – výkon soc. služby –  
Terénna sociálna služba krízovej intervencie -4 123,17 €
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DAROVACIE KAMPANE SME 
S VAMI A S VAMI TO USTOJÍME

Ďalší pandemický rok – 2021 opäť priniesol do nášho združenia 
vysoké nároky na finančné, materiálne a organizačné zabezpečenie 
potrebnej podpory pre klientov združenia. Pretrvávala kritická situ-
ácia i sociálny dištanc. Naďalej hrozilo, že predajci si nebudú schopní 
udržať svoje ubytovanie/bývanie. Na zabezpečenie podpory klientov 
sme využívali zdroje zo zbierok SME S VAMI a S VAMI TO USTOJÍME. 

Pokračovali sme v poskytovaní systematickej podpory s cieľom udržať 
bývanie klientov a zabezpečiť podmienky, aby sa mohli efektívne 
chrániť a dodržiavať opatrenia. Najmä vďaka darovacím kampaniam 
sme rozbehli finančnú podporu klientov, ale aj potravinovú a humani-
tárnu pomoc, kde sme na pravidelnej aj ad hoc báze s pomocou dob-
rovoľníkov rozdistribuovali stovky potravinových balíčkov. Predajcom 
sme zabezpečovali ochranné a hygienické pomôcky, aby sa mohli 
efektívne chrániť. Sociálni pracovníci boli v intenzívnom telefonickom, 
ale aj osobnom kontakte s predajcami v teréne – monitorovali potre-
by predajcov a zabezpečovali im potrebnú pomoc. Zároveň prebiehalo 
aj optimalizovanie služby výdaja pouličného časopisu najmä z hľadis-
ka bezpečnosti počas pandémie. Vďaka pomoci darcov si predajcovia 
udržali strechu nad hlavou, a najťažšie mesiace pandémie strávili vo 
väčšom bezpečí. Zbierka nám umožnila počas pandémie podporiť 330 
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predajcov v 19 mestách Slovenska - či už ochrannými pomôckami ako 
rúška a respirátory, hygienickými potrebami, či potravinami a tým, 
ktorým hrozila strata ubytovania aj príspevkom na bývanie. 

Pandémia tiež spôsobila pokles predaju NOTA BENE a aj financií 
potrebných na tlač časopisu. Vďaka zbierke sa nám podarilo zabez-
pečiť tlač troch čísel NOTA BENE. Zbierka nám tiež pokryla náklady 
na zvýšenie hygienickej bezpečnosti časopisu NOTA BENE, ktorý sme 
začali baliť do hygienickej fólie. 

Financie zo zbierky SME S VAMI nám pomohli zabezpečiť pomoc 
súvisiacu s pandémiou naprieč programami OZ Proti prúdu, najviac 
však v špeciálnom programe COVID-19, ktorý je popísaný vyššie. 
V programe Bývanie išlo o zabezpečenie potrebného poradenstva 
takisto ako v programe NOTA BENE, kde sme vďaka zbierke zabezpe-
čili aj tlač ohrozených čísel NOTA BENE.

Rozpis použitých prostriedkov zo zbierky SME S VAMI

Druh nákladu/aktivity Suma v Eur

Akcia pre klientov – vianočné posedenie -127,76 €

Náklady na mobilné telefóny – podpora predajcov 
na diaľku

-120,00 €

Náklady na pohonné hmoty pre prácu v teréne -519,82 €

Náklady na rozvoz časopisu a príloh NOTA BENE do 
regiónov Slovenska (17 miest mimo BA)

-1 800,00 €

Náklady spojené s realizáciou darovacích kampaní -392,82 €

Ostatná finančná podpora klientov v čase COVID-19 -3 103,40 €

Ostatné prevádzkové náklady -313,28 €

Personálne náklady na zabezpečenie distribúcie NB 
do regiónov

-4 576,54 €

Personálne náklady na zabezpečenie podpory klien-
tom v teréne

-2 576,18 €

Personálne náklady na zabezpečenie sociálneho 
poradenstva klientom

-14 433,88 €
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Personálne náklady na zabezpečenie testovania  
na COVID-19

-953,00 €

Podpora klientov (dezinfekcia a ochranné pomôcky) -2 801,56 €

Podpora klientov (lieky, zdravotný mat.) -899,65 €

Podpora klientov (ostatná materiálna pomoc) -66,84 €

Podpora klientov (potraviny a drogéria) -1 580,63 €

Podpora klientov (ubytovanie v čase COVID-19) -45 638,23 €

Tlač 3 ks čísiel časopisu NOTA BENE spolu  
s balením do fólie

-16 799,96 €

Celkový súčet -96 703,55 €

S VAMI TO USTOJÍME
Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii v druhej polovici roka 2020, 
nástupu druhej vlny a predpovediam odborníkov ďalších vĺn sme boli 
v novembri 2020 nútení spustiť druhú verejnú krízovú zbierku pre 
predajcov S VAMI TO USTOJÍME, s cieľom, aby sme boli schopní v prí-
pade potreby a pretrvávajúcej zlej pandemickej situácii zabezpečiť 
aj niekoľko mesačnú kontinuálnu podporu našich predajcov. Vďaka 
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tejto zbierke sa nám podarilo vytvoriť finančný balík, ktorý bol hneď 
od januára 2021 pripravený na financovanie podpory klientov počas 
ďalších vĺn pandémie počas celého roka aj v situácii, keď sa už minuli 
prostriedky zo zbierky SME S VAMI.

Rozpis použitých prostriedkov zo zbierky  
S VAMI TO USTOJÍME

Druh nákladu/aktivity Suma v Eur

Akcia pre klientov – stretnutie skupinové -87,20 €

Náklady na pohonné hmoty pre prácu v teréne -1 560,91 €

Náklady spojené s realizáciou darovacích kampaní -5 409,66 €

Ostatná finančná podpora klientov  
v čase COVID-19 -1 788,65 €

Personálne náklady na zabezpečenie  
podpory klientom v teréne -8 564,75 €

Personálne náklady na zabezpečenie  
sociálneho poradenstva klientom -8 968,83 €

Personálne náklady na zabezpečenie  
školení pre sociálnych pracovníkov -80,00 €

Personálne náklady na zabezpečenie  
testovania na COVID-19 -457,00 €

Podpora klientov (dezinfekcia a ochranné pomôcky) -533,16 €

Podpora klientov (lieky, zdravotný mat.) -1 676,93 €

Podpora klientov (ostatná materiálna pomoc) -626,61 €

Podpora klientov (potraviny a drogéria) -1 568,77 €

Podpora klientov bývajúcich v bytoch Programu  
Bývanie NOTA BENE -8,47 €

Podpora klientov (ubytovanie v čase COVID-19) -31 764,24 €

Tlač doplnkových príloh pre predajcov NOTA BENE 
(krížovky, kniha, kalendár) -16 072,91 €

Celkový súčet -79 168,09 €
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Brutto
b 1

 r. 002+009+021 001 74 804,12        

Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až 008 002 24 163,42        

003 -                    

Softvér 013-(073+091AÚ) 004 24 163,42        

Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ) 005 -                    

006 -                    

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 -                    

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok         (051-095AÚ) 008 -                    

Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009 50 640,70        

Pozemky (031) 010 -                    

Umelecké diela a zbierky (032) 011 -                    

Stavby (021-(081+092AÚ) 012 4 880,00          

013 7 613,59          

Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ) 014 38 147,11        

Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ) 015 -                    

Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ) 016 -                    

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ) 017 -                    

Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ) 018 -                    

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 -                    

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                (052-095AÚ) 020 -                    

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028 021 -                    

022 -                    

023 -                    

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ) 024 -                    

025 -                    

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) 026 -                    

Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ) 027 -                    

028 -                    -                   -                   -                   

-                   -                   

-                   -                   -                   

-                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Korekcia Netto Netto
2 3 4

59 542,25       15 261,87       20 097,07       

Strana aktív č.r.
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

-                   Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti    (012-(072+091AÚ)

2.

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spločnostiach v ovládanej 
osobe (061- 096 AÚ)
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom  (062- 096 AÚ)

24 163,42       -                   

-                   -                   

-                   -                   

35 378,83       15 261,87       

-                   

24 163,42       

-                   

-                   

20 097,07       

-                   

-                   -                   

3 009,33         1 870,67         2 114,67         

7 613,59         -                   -                   

24 755,91       13 391,20       17 982,40       

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok            (018+019)-(078+079+091AÚ)

1.

3.

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky              (066+067)-096AÚ)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí       (022-(082+092AÚ)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok           (053 - 096 AÚ)

Súvaha
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Brutto

b 1

r.030+037+042+051 029 617 736,49      

Zásoby r. 031 až 036 030 19 030,54        

Materiál (112+119)-191) 031 19 030,54        

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby   (121+122)-(192+193) 032 -                    

Výrobky (123-194) 033 -                    

Zvieratá (124-195) 034 -                    

Tovar (132+139)-196) 035 -                    

036 -                    

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 037 -                    

038 -                    

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 -                    

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040 -                    

041 -                    

Krátkodobé pohľadávky 043 až 050 042 71 236,76        

043 1 177,20          

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 60 376,60        
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami

336 045 -                    

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 -                    

047 -                    

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) 048 -                    

Spojovací účet pri združení (396-391AÚ) 049 -                    

Iné pohľadávky                           (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 050 9 682,96          

Finančné účty r. 052 až 056 051 527 469,19      

Pokladnica (211+213) 052 675,14             

Bankové účty (221+261) 053 526 794,05      

054 -                    

055 -                    

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 -                    

r. 058 a r. 059 057 62 788,83        

Náklady budúcich období (381) 058 4 161,42          

Príjmy budúcich období (385) 059 58 627,41        

r. 001 + r.029 + r. 057 060 755 329,44      MAJETOK SPOLU 72 853,34       682 476,10     657 305,79     

1. -                   4 161,42         9 151,10         

-                   58 627,41       70 099,82       

-                   -                   -                   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU -                   62 788,83       79 250,92       

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok                 (221AÚ) -                   -                   

Krátkodobý finančný majetok          (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ -                   -                   -                   

4. -                   527 469,19     487 755,14     

675,14            854,92            

526 794,05     486 900,22     

-                   -                   -                   

-                   9 682,96         10 573,29       

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom 
územnej samosprávy                                             (346+ 348)

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

36 455,17       

-                   -                   -                   

-                   -                   96,37              

3. 13 311,09       57 925,67       47 442,23       

Pohľadávky z obchodného styku                  (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) 1 099,80         77,40              317,40            

12 211,29       48 165,31       

-                   

-                   -                   -                   

Iné pohľadávky                        335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)
-                   -                   -                   

2. -                   -                   -                   

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ -                   -                   -                   

-                   -                   

-                   -                   -                   

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby                    (314-391AÚ) -                   -                   -                   

-                   -                   -                   

-                   -                   -                   

1. -                   19 030,54       22 760,43       

-                   19 030,54       22 760,43       

-                   -                   -                   

a 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 13 311,09       604 425,40     557 957,80     

Strana aktív č.r.
Účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Korekcia Netto

Súvaha
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č.r.

b

A. 061

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 072
4. 073

B. 074

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451AÚ) 076

Ostatné rezervy (459AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                            
367

093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky                                               (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101
1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

r. 061 + r. 074 + r. 101 104

-                        -                                        

-                        -                                        

375 764,52          345 583,47                          

682 476,10         657 305,79                         

-                        -                                        

376 167,02         345 583,47                         

402,50                 -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

1 739,41              1 754,76                              

-                       -                                       

2 600,43              

-                        

9 790,23                              

86,58 -                                  

-                        7 329,75                              

1 101,37              1 005,53                              

-                        915,93                                 

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

5 441,21             20 709,62                           

23 439,26            15 996,76                            

1 305,94             415,40                                

1 305,94              415,40                                 

-                        -                                        

-                        -                                        

1 522,13              6 281,11                              

30 186,41           37 121,78                           

23 439,26           15 996,76                           

-                        -                                        

-                        -                                        

-                       -                                       

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

274 600,54          268 319,43                          

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

-                        -                                        

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobieÚčtovné obdobie

5 6

276 122,67         274 600,54                         

-                       -                                       

Strana pasív

a

1.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU      r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073

4.

2.

2.

3.

 CUDZIE ZDROJE SPOLU                                      r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                         r. 060 - 
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Súvaha
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Hlavná 
nezdaňovaná

1
601 Tržby za vlastné výrobky 039 -                  
602 Tržby z predaja služieb 040 2 160,00        
604 Tržby za predaný tovar 041 -                  

611 Zmena stavu zásob nedokončenej 
výroby

042 -                  

612 Zmena stavu zásob polotovarov 043 -                  
613 Zmena stavu zásob výrobkov 044 -                  
614 Zmena stavu zásob zvierat 045 -                  
621 Aktivácia materiálu a tovaru 046 23 072,91      
622 Aktivácia vnútroorganizačných 047 1 586,90        

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku

048 -                  

624 Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku

049 -                  

641 Zmluvné pokuty a penále 050 -                  
642 Ostatné pokuty a penále 051 -                  
643 Platby za odpísané pohľadávky 052 -                  
644 Úroky 053 -                  
645 Kurzové zisky 054 17,75             
646 Prijaté dary 055 -                  
647 Osobitné výnosy 056 -                  
648 Zákonné poplatky 057 990,00           
649 Iné ostatné výnosy 058 5 687,25        

651
Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného a dlhodobého 
hmotného majetku

059 -                  

652 Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku

060 -                  

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov

061 -                  

654 Tržby z predaja materiálu 062 -                  

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku

063 -                  

656 Výnosy z použitia fondu 064 -                  
657 Výnosy z precenenia cenných 065 -                  
658 Výnosy z nájmu majetku 066 11 341,63      

661 Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek

067 -                  

662 Prijaté príspevky od iných 068 377 060,30    
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069 160 572,20    
664 Prijaté členské príspevky 070 -                  
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071 -                  
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072 -                  
691 Dotácie 073 334 313,33    

074 916 802,27    

075 1 522,13        

591 Daň z príjmov        076 -                  
595 Dodatočné odvody dane z príjmov         077 -                  

078 1 522,13        

Číslo 
účtu Výnosy Č.r.

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobieZdaňovaná Spolu

2

-       2 160,00         4 285,00            

3 4
-       -                   -                      

-       -                   432,00               

-       -                   -                      

-       -                   -                      
-       -                   -                      
-       -                   -                      
-       23 072,91       24 107,68          
-       1 586,90         1 741,04            

-       -                   -                      

-       -                   -                      

-       -                   -                      
-       -                   9,30                   
-       -                   -                      
-       -                   -                      
-       17,75              25,95 -                
-       -                   -                      
-       -                   -                      
-       990,00            9 054,72            
-       5 687,25         410,67               

-       -                   -                      

-       -                   -                      

-       -                   -                      

-       -                   -                      

-       -                   -                      

-       -                   53,76                 
-       -                   -                      
-       11 341,63       5 673,84            

-       -                   -                      

-       377 060,30     311 000,55        
-       160 572,20     46 127,88          
-       -                   -                      
-       -                   34 335,13          
-       -                   53,76                 
-       334 313,33     338 351,25        

Účtová trieda 6 spolu    r. 39 až r. 73 -       916 802,27     775 610,63        
Výsledok hospodárenia pred zdanením.                    
r. 74 - r. 38 -       1 522,13         6 281,11            

-       -                   -                      
-       -                   -                      

Výsledok hospodárenia po zdanení                                    -       1 522,13         6 281,11            

Výkaz ziskov a strát
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Hlavná 
nezdaňovaná

1

501 Spotreba materiálu 001 70 404,73               

502 Spotreba energie 002 8 109,46                 

504 Predaný tovar 003 -                             

511 Opravy a udržiavanie 004 20 506,39               

512 Cestovné 005 2 541,64                 

513 Náklady na reprezentáciu 006 3 480,61                 

518 Ostatné služby 007 226 796,82            

521 Mzdové náklady 008 332 551,20            

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 116 563,65            

525 Ostatné sociálne poistenie 010 -                             

527 Zákonné sociálne náklady 011 13 467,00               

528 Ostatné sociálne náklady 012 749,88                     

531 Daň z motorových vozidiel 013 -                             

532 Daň z nehnuteľností 014 28,80                       

538 Ostatné dane a poplatky 015 2 939,89                 

541 Zmluvné pokuty a penále 016 -                             

542 Ostatné pokuty a penále 017 -                             

543 Odpísanie pohľadávky 018 990,00                     

544 Úroky 019 -                             

545 Kurzové straty 020 -                             

546 Dary 021 3 414,22                 

547 Osobitné náklady 022 -                             

548 Manká a škody 023 -                             

549 Iné ostatné náklady 024 1 715,86                 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku

025 4 835,20                 

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku

026 -                             

553 Predané cenné papiere 027 -                             

554 Predaný materiál 028 -                             

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029 -                             

556 Tvorba fondov 030 -                             

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031 -                             

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032 8 350,87                 

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 033 -                             

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 034 10 053,32               

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035 87 780,60               

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 036 -                             

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 -                             

038 915 280,14            

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobieZdaňovaná Spolu

2 3 4

-             2 541,64              2 977,21                   

-             70 404,73           66 635,91                

-             8 109,46              6 997,92                   

-             3 480,61              1 224,95                   

-             -                         -                              

-             20 506,39           8 717,83                   

-             226 796,82         204 628,07              

-             332 551,20         258 687,90              

-             116 563,65         90 362,08                

-             -                         -                              

-             13 467,00           9 607,47                   

-             749,88                 614,88                      

-             -                         -                              

-             28,80                    28,80                         

-             2 939,89              1 503,21                   

-             -                         -                              

-             -                         55,30                         

-             990,00                 6 603,74                   

-             -                         -                              

-             -                         34,45                         

-             3 414,22              11 545,93                

-             -                         400,00                      

-             -                         -                              

-             1 715,86              605,39                      

-             4 835,20              626,60                      

-             -                         -                              

-             -                         -                              

-             -                         -                              

-             -                         -                              

-             -                         53,76                         

-             -                         -                              

-             8 350,87              473,02 -                     

-             -                         -                              

-             10 053,32           22 387,54                

-             87 780,60           75 503,60                

-             -                         -                              

-             -                         -                              

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 -            915 280,14        769 329,52             

Výkaz ziskov a strát
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Výnosy podľa zdroja príjmu

Zdroj výnosu Suma v Eur

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  kampaň  –   
S Vami to ustojíme 79 168,09 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  kampaň  –   
Sme s Vami 96 703,55 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  ostatné 35 824,71 €

Dary – fyzické osoby 2 492,81 €

Dary – portál UK online 1 760,43 €

Dary – právnické osoby 3 582,98 €

Dary – právnické osoby – Nadácia P a J Vnuk 4 000,00 €

Dary – právnické osoby – Nadácia Slovenskej  
sporiteľne 4 000,00 €

Dotácia  –  IA MPSVaR SR – výkon terénnej  
sociálnej práce 102 187,17 €

Dotácia  –  MF SR – nákup auta na prácu v teréne 2 000,04 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – členské v medzinárodných 
organizáciách 1 171,00 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – edičná činnosť 32 000,00 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – Férové bývamie pre ľudí bez 
domova s prvkami Housing first 4 336,41 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – humanitárna kríza 15 833,69 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – odmeny v 1. línii 13 952,00 €

Dotácia  –  MS SR  –  Bez domova ≠ bez práva 15 000,00 €

Dotácia  –  UPSVaR SR – odmeny v 1. línii 10 410,40 €

Dotácia – BSK – výkon soc. služby – Podpora  
samostatného bývania 38 367,54 €

Dotácia – BSK – výkon soc. služby – Špecializované 
sociálne poradenstvo 7 164,50 €

Dotácia – Hlavné mesto SR – inštitucionálna  
podpora 10 000,00 €
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Dotácia – Hlavné mesto SR – výkon soc. služby – Te-
rénna sociálna služba krízovej intervencie 83 890,62 €

Nefinančné krytie 24 651,62 €

Vlastné zdroje  – hlavná činnosť  –  príspevky  
za časopis a doplnkové prílohy 314 803,08 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť  – charitatívna rekla-
ma 2 160,00 €

Vlastné zdroje – hlavná činnosť  – nájomné od klien-
tov v Programe Bývanie NOTA BENE 11 341,63 €

Celkový súčet 916 802,27 €
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Náklady podľa programov združenia

Prevádzka organizácie -141 420,37 € 15,45%

Program - Advokácia -56 264,98 € 6,15%

Program - Bývanie -139 019,61 € 15,19%

Program - COVID-19 -116 712,87 € 12,75%

Program - NOTA BENE -461 862,31 € 50,46%

Celkový náklady organizácie  
Proti prúdu v roku 2021 -915 280,14 € 100,00%

(pozn.ide o nepriame náklady programov ako napr. externé spracovanie účtov-
níctva a miezd, BOZP, zdravotná služba, opravy a údržby, zariadenie kancelárií, 
HW & SW, technická podpora programov, manažment a nábor pracovníkov, 
supervízie a teambulding, fundraising a kampane atď…)

Prevádzka organizácie -141 420,37 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  kampaň  –  
S Vami to ustojíme -1 379,66 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  kampaň  –  
Sme s Vami -706,10 €

Dary  –  portál www.darujme.sk  –  ostatné -15 406,65 €

Dary – fyzické osoby -50,00 €

Dotácia  –  MPSVaR SR – odmeny v 1. línii -2 028,00 €

Dotácia  –  UPSVaR SR – odmeny v 1. línii -946,40 €

Dotácia – Hlavné mesto SR – výkon soc. služby 
– Terénna sociálna služba krízovej intervencie -21 442,79 €

Nefinančné krytie -566,03 €

Vlastné zdroje  – hlavná činnosť  –  príspevky za 
časopis a doplnkové prílohy -98 894,74 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na 
poskytovanie sociálnych služieb
Proti prúdu je registrovaným neverejným poskytovateľom  
troch sociálnych služieb.  
 
Klienti za služby neplatia. 

Detaily EON uvádzame v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba – Terénna sociálna služba krízovej  
intervencie – terénna forma Suma v Eur

a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 138 263,55 €

b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie 48 668,77 €

c - tuzemské cestovné náhrady 1 418,85 €

d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 9 400,70 €

e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 
nových interiérov 8 339,64 €

f - dopravné 7 584,34 €

g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov

782,70 €

h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci 
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 4 118,17 €

i - výdavky na služby 19 050,30 €

j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchod-
ného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €

k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku 
podľa účtovných predpisov 0,00 €

Celkové náklady (EON) za rok 2021 237 627,00 €

Náklady na hodinu služby v roku 2021 14,44 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na 
poskytovanie sociálnych služieb

Sociálna služba – Špecializované sociálne poradenstvo – 
terénna forma Suma v Eur

a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 6 494,81 €

b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie 2 286,17 €

c - tuzemské cestovné náhrady 35,53 €

d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 218,71 €

e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 
nových interiérov 367,86 €

f - dopravné 0,00 €

g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov

36,75 €

h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci 
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 1 439,88 €

i - výdavky na služby 924,73 €

j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchod-
ného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €

k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku 
podľa účtovných predpisov 0,00 €

Celkové náklady (EON) za rok 2021 11 804,45 €

Náklady na hodinu služby v roku 2021 15,28 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na 
poskytovanie sociálnych služieb

Sociálna služba – Podpora samostatného bývania – 
terénna forma Suma v Eur

a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 62 557,50 €

b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie 22 020,24 €

c - tuzemské cestovné náhrady 531,72 €

d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 131,75 €

e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 
nových interiérov 3 163,83 €

f - dopravné 2 224,61 €

g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov

286,06 €

h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci 
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 6 690,87 €

i - výdavky na služby 7 317,11 €

j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchod-
ného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €

k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku 
podľa účtovných predpisov 2 000,04 €

Celkové náklady (EON) za rok 2021 112 923,73 €

Náklady na hodinu služby v roku 2021 18,78 €


