
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Príspevok zo 7. ročníka medzinárodnej konferencie  

 
 
 

„Práca – cesta z bezdomovectva?“ 
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Konferenciu realizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený 

Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na 
podporu sociálnych zmien  



Programy zamerané na získanie 

práce a zručností 
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Programy zamerané na získanie práce 

a zručností  

 

• Organizácia St Mungos Broadway 

• Vládna podpora pre uchádzačov o prácu 

• Programy realizované Tímom pre prácu a 

zručnosti St Mungo’s Broadway 

• Prípadové štúdie 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Založenie organizácie 

 

• vznikla v apríli 2014 zlúčením 2 veľkých 

organizácií: St Mungos a Broadway 

 

• St Mungos (1969) 

• Broadway (2002) 

 



Organizácia St Mungos Broadway 

• St Mungos (1969) 

 

• pomoc psychicky chorým ľuďom bez 
domova 

• projekt orientovaný pre ľudí bez domova 
so závislosťou od alkoholu 

• špecializovaný projekt pre pomoc starším 
klientom bez domova 

• Recovery College a Streetlink 

 

 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Broadway (2002) 

 

• vznikla zlúčením dvoch organizácií, ktoré 
už dovtedy pomáhali vyše 20 rokov 
klientom bez domova 

• za tento čas vyvinuli viacero individuálne 
zameraných a komplexných prístupov 
orientovaných na pomoc klientom bez 
domova 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Zameranie 

 

• „Rebuilding lives, day by day“ 

• Cieľom organizácie je pomôcť ľuďom 

zotaviť sa z problémov, ktoré zapríčiňujú 

bezdomovectvo, a pomôcť im znovu si 

vybudovať vlastný život. 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Projekty 

 

• Terénna sociálna práca  

• Projekty na zabezpečenie ubytovania 

• Poradenské služby 

• Špecializované služby  

• Služby zamerané na získavanie nových 

zručností a práce 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Klienti, pracovníci a dobrovoľníci 

 

• ubytovanie pre 2500 klientov za noc 

• pomoc pre 25 000 klientov ročne, ktorí sú 

alebo bez domova alebo s nimi 

pracujeme v rámci prevencie  

• organizácia ma 1200 zamestnancov 

• 500 dobrovoľníkov 

 



Organizácia St Mungos Broadway 

• Rozpočet a finančné zdroje 

 

• ročný obrat vo výške 70 miliónov libier 

• Európsky sociálny fond 

• zmluvy s mestskými radami a ďalšími 

organizáciami 

• platby za bývanie od klientov 

• približne 10% sú príjmy z fundraisingu 



Organizácia St Mungos Broadway 

Zdroj: 

mungosbroadway.org.uk 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• základné príspevky pre uchádzačov o 

prácu 

• inštitúcia „JobCentre Plus“ 

• základné možnosti ubytovania pre ľudí 

bez domova 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Základné príspevky pre uchádzačov o 

prácu 

 

• Príspevok pri hľadaní zamestnania 

"Jobseeker's Allowance" 

• Príspevok na podporu a zamestanie 

"Employment and Support Allowance" 

• Universal Credit 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Jobseeker's Allowance 

 

• základný príspevok pre ľudí, ktorí 

nepracujú a aktívne si hľadajú prácu 

• delí sa na dva základné typy podľa toho, 

či človek pracoval a odvádzal príspevky 

do systému národného poistenia 

 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Employment and Support Allowance 

 

• príspevok v prípade choroby alebo 

postihnutia 

• finančná pomoc ak človek nie je schopný 

pracovať 

• personalizovaná pomoc 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Universal Credit 

 

• je to pomerne nový typ príspevku 

• zavádzaný postupne od roku 2013, s 

úmyslom zjednotiť viaceré dávky pre ľudí, 

ktorí nepracujú alebo majú nízky príjem 

 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• JobCentre Plus 

 

• vládou financovaná 
pracovná agentúra 

• cieľom je pomôcť 
ľuďom v 
produktívnom veku 
nájsť si 
zamestnanie 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• JobCentre Plus 

 

• prostriedky na hľadanie práce 

• informácie o možnostiach ďalšieho 

vzdelávania, tréningu, rekvalifikácie 

• spravuje žiadosti o niektoré dávky, 

napríklad JSA a ESA 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Možnosti ubytovania pre ľudí bez 

domova  

 

• príspevky na bývanie „Housing Benefits“ 

• typy ubytovania 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Dávky na bývanie (Housing Benefits) 

 

• ponúka možnosť ako nízkopríjmové 

skupiny a ľudia závislí od príjmu 

sociálnych dávok môžu čiastočne alebo 

úplne zaplatiť za svoje ubytovanie 

• spravovaná miestnymi úradmi, v ktorých 

oblasti sa ubytovanie nachádza 

 

 



Podpora pri hľadaní práce a bývania 

• Možnosti ubytovania 

 

• núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova 

• súkromné bývanie  

• sociálne bývanie  



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungos Broadway a personalizácia 

služieb 

• Prístup k zotaveniu 

• Služby na získavanie zručností a práce 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungos Broadway a personalizácia 

služieb 

 

• Práve tak, ako každý jednotlivec má svoj 

vlastný príbeh, ktorý ho/ju priviedol k 

našim dverám, tak aj každý jeden z nich 

má odlišnú cestu na dosiahnutie svojho 

plného potenciálu. 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungos Broadway a personalizácia 

služieb 

 

• klient má možnosť zvoliť si pracovníka 

• klientom riadený plán podpory 

• ponuka práce a možnosti tréningu 

• široká ponuka aktivít vedených klientom a 

pracovníkom 

 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungos Broadway a personalizácia 
služieb 

 

• možnosť podieľať sa na aktivitách 
miestnej komunity 

• „časové bankovníctvo“   v miestnych 
komunitných organizáciách 

• rozsiahla ponuka miest v rámci 
organizácie 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungos Broadway a personalizácia 

služieb 

 

• ponuky na zmenu pôsobiska 

• ponuky na zabezpečovanie podpory 

• klient má možnosť manažovať miestny 

rozpočet zameraný na zdravie a duševnú 

pohodu  



Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

• St Mungos Broadway a personalizácia 

služieb 

 

• klientmi vedené tréningové a edukačné 

programy 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• St Mungo's Broadway a zotavenie 

 

• Naše poslanie odzrkadľuje poznanie, že 

ľudia, aby mohli prežiť plnohodnotný 

život, potrebujú niekde bývať, niečo robiť, 

niekoho milovať, a mať zdravie, aby si to 

všetko mohli užiť. 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• Prístup zameraný na zotavenie je o tom, 

ako umožniť ľuďom, ktorí zažili 

bezdomovectvo, mali duševné problémy, 

závislosť od drog alebo alkoholu, 

porušovali zákony spoločnosti, zažili v 

minulosti komplexné traumy, využiť svoj 

plný životný potenciál a snažili sa 

rozpoznať ako ich tieto skutočnosti 

ovplyvňujú v ich životoch.  



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

• Služby na získavanie zručností a práce 

 

• Slabé vzdelanie je často faktorom, ktorý 

prispieva k vzniku bezdomovectva, kým 

nenaplnené fyzické a psychické potreby, 

môžu vážne ovplyvniť zamestnateľnosť u 

človeka.   

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Univerzita Zotavenia 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
 Základné zručnosti 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Ženy v práci 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Šitie v Univerzite Zotavenia 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
 Učenie sa novým zručnostiam 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
 Personalizovaná podpora 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Dieľňa „Tehly a Malta“ 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Maľovanie a dekorovanie 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Dieľňa „Maľovanie a dlaždičkovanie“ 

 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Tréning na skladanie a opravu bicyklov 

 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Zahrádkarčenie 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 

Hudobné štúdio 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Odovzdávanie diplomov 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
 Sociálny podnik 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Na zdraví človeka bez domova záleží 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
Na zdraví človeka bez domova záleží 

 

 



 

Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

 
 Diplomy pre klientov 

 



Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

Dobrovoľnícke zručnosti 

 



Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 

Úspechy St Mungo’s Broadway 

 



Tím pre prácu a zručnosti St Mungo’s 

Broadway 


