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Konferenciu organizuje a  spolufinancuje o.z. Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, z vlastných zdrojov. 
Konferenciu podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. 
	  

Tlačová správa, 27. 5. 2013, Bratislava 
 
 Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) organizuje už piaty ročník 
medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova. Témou konferencie, ktorá sa uskutoční 30. - 31. 5. 
2013 v Beladiciach, pri Nitre, je Rozvoj potenciálu ľudí bez domova s cieľom napomôcť ich 
začleneniu. Prihlásilo sa 110 zástupcov neziskových, charitných i mestských organizácii pracujúcich 
s bezdomovcami z celého Slovenska, Čiech, Poľska a Fínska. 
 Tento rok predstavíme špeciálneho hosťa - odborníka z Fínska, Hannu Puttonena, ktorý 
predstaví revolučný systém Housing first - "Bývanie najskôr".  
 Housing first je inovatívny prístup k riešeniu bezdomovectva, ktorý na základe skúseností z 
Ameriky vykazuje vysokú úspešnosť v integrácií ľudí bez domova. V  Európe je v štádiu testovania. 
Kontraverzný prístup "Bývanie ako prvý krok" presadzuje zredukovanie počtu krízových ubytovní a 
nocľahární na minimum a ich premenu ich na sociálne podporované bývanie. Ako prvý krok naplní 
jeho prvú a najväčšiu potrebu - dlhodobé bývanie, ktoré môže využívať bez akýchkoľvek podmienok. 
Inak povedané človek bez domova neprechádza viacúrovňovým systémom pomoci postupne, ale z 
ulice priamo do samostatného bývania. Súčasťou pomoci je prístup k službám, podľa špecifických 
problémov klienta. Doterajšie výsledky ukazujú, že u ľudí bez domova, ktorí bežne trpia apatiou, po 
zapojení do projektu významne stúpla motivácia riešiť svoju závislosť, zlý zdravotný stav či nájsť si 
prácu. 
 Prístup Housing first sa ukázal byť nielen prekvapivo účinnejší ako doterajšie prístupy, ale 
paradoxne aj finančne efektívnejší. Aj z tohto dôvodu sa stal v Amerike oficiálnou politikou mnohých 
štátov ako osvedčený spôsob na znižovanie počtu ľudí bez domova, ktorí trpia dlhodobým 
bezdomovectvom.  
  “Fínsko je jedna z mála krajín, ktorým sa darí posledných dvadsať rokov konzistentne 
znižovať počet ľudí bez domova,” povedal Freek Spinnewijn, riaditeľ strešnej organizácie FEANTSA, 
ktorá spája európske organizácie pracujúce s bezdomovcami. Hannu Puttonen je kľúčovou postavou 
pri presadzovaní pilotných projektov Housing first vo Fínsku a v celej Európe a je tiež bývalým 
prezidentom FEANTSA.  
 "Je zaujímavé sa inšpirovať skúsenosťami našich kolegov, ktorí hľadajú cesty ako pomôcť 
ľuďom bez domova efektívnejšie. Akoby sme sa opäť vracali na začiatok. Ľudia bez domova túžia po 
svojom domove, nie po ubytovni. Základná istota dlhodobého bývania, znamená, že opadne najväčší 
problém, ktorý ich zamestnáva a poskytne ľuďom bez domova priestor riešiť celú tú obrovskú kopu 
problémov, ktoré im bránia v návrate do života," hovorí Sandra Tordová z občianskeho združenia 
Proti prúdu.  
 Konferenciu podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a spolufinancuje 
ju aj o.z. Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota bene, z vlastných zdrojov. Slovenské elektrárne, člen 
skupiny Enel a Nadácia Pontis sú dlhoročnými partnermi o.z. Proti prúdu. 
 S našim hosťom ponúkame novinárom možnosť stretnutia v stredu 29.5.2013 po 13:00 
hod v Bratislave, podľa dohody. 
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