
 



Stratégia riešenia problematiky  
ľudí bez domova v Trnave 

 na roky 2017 – 2020  
s výhľadom do roku 2025 



• pracovná skupina zložená zo zamestnancov MsÚ 
a volených zástupcov Mesta Trnava, zástupcov Trnavskej 
arcidiecéznej charity, zástupcu Trnavskej univerzity,  

 
• odbornú garanciu a metodickú podporu pri spracovaní 

stratégie poskytol PhDr. Peter Kadlečík, PhD., ktorý 
dlhodobo pracuje s ĽBD v Bratislave.  

Spracovatelia stratégie  



 
• Zistenia zo spracovania KPSS:  

– v Trnave nie je vytvorená základná sociálna sieť služieb krízovej 
intervencie pre osoby v ťažkých životných situáciách (vrátane ĽBD),  

– niektoré dôležité služby chýbajú,  
– kapacita a kvalita existujúcich služieb je nedostatočná,  
– nebola známa početnosť skupiny ĽBD v Trnave a neboli zmapované 

jej potreby, 
– chýbal systematický a koordinovaný prístup k riešeniu tejto 

problematiky 
 

• Zámer samosprávy:   
systematicky riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách  
v spolupráci  s ďalšími subjektmi pracujúcimi s touto cieľovou 
skupinou.  

 
 Spracovanie stratégie bolo zadefinované ako jedna z aktivít Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020.  
 

 
 

Dôvod spracovania stratégie  



Cieľové skupiny pre potreby stratégie 

Osoby bez prístrešku  

Osoby bez bytu, bývajúce                 
v neistých a neprimeraných 
podmienkach  

1. Primárna cieľová skupina - ľudia žijúci na ulici, resp. využívajúci nocľaháreň - 
minimálne 108 osôb, reálny počet ĽBD v Trnave je značne vyšší.  

2. Sekundárna cieľová skupina - osoby bez bytu (v rôznych zariadeniach, napr.  
v útulkoch, ubytovniach, osoby, ktoré opúšťajú inštitúcie), osoby žijúce v 
neistom, resp. neprimeranom bývaní, ktorým reálne hrozí bezdomovectvo - 
minimálne 400 jednotlivcov (klienti nízkoprahového denného centra) - až 
približne 3000 osôb (počet záujemcov o mestské byty), z toho približne 600 
rodín /jednotlivcov s deťmi ročne. 



Sociálne služby poskytované ľuďom bez domova v Trnave  

Druh sociálnej 

služby  

Poskytovateľ / 

Zriaďovateľ 

Forma sociálnej 

služby 

Miesto 

poskytovania služby 

/ kapacita 

Počet odborných 

pracovníkov/ počet hodín 

s klientmi v rámci tejto 

služby/ počet 

kontaktovaných klientov 

počas 1 služby   

Streetwork 

TTADCH, v spol. 

s Mestom Trnava 

a Trnavskou univerzitou 

terénna 

ulice mesta, 

železničná stanica, 

parky 

2 pracovníci /3 x týždenne, 3 

hod/ priemerne 10 kontaktov s 

klientmi 

Terénna sociálna 

práca 
Mesto Trnava terénna 

ulice mesta, 

železničná stanica, 

parky 

1 terénny pracovník / 7,5 hod. 

denne, priemerne 10 – 12 

kontaktov s klientmi 

Nocľaháreň 

Stredisko sociálnej 

starostlivosti / Mesto 

Trnava 

pobytová 

celoročná 

Coburgova 26 – 28, 

Trnava / kapacita 30 

miest 

--- 

Nízkoprahové 

denné centrum – 

Centrum pomoci 

človeku 

Trnavská arcidiecézna 

charita 
ambulantná 

Hlavná 43, 917 01 

Trnava / kapacita 35 

miest 

3 x týždenne, 4 hodiny/ cca 40 

klientov 

Azylový dom 

TAMARA – útulok 

a zariadenie 

núdzového 

bývania (pre 

matky s deťmi) 

Záujmové združenie 

Rodina 

pobytová 

celoročná, 

ambulantná 

Okružná 20,          

917 01 Trnava / 

kapacita 12 miest, 

nielen pre obyvateľov 

mesta 

3 pracovníci/ zabezpečená je 

24 hodinová služba vždy 1 

pracovníkom /klienti zariadenia 

(max. 12) 



Situácia a potreby ľudí bez domova v Trnave  
Výsledky prieskumu  
 /108 respondentov/  



Osamostatnenie sa klienta  

cenovo dostupné bývanie  
(napr. ubytovňa) 

práca na čiastočný alebo plný 
úväzok 

zdravotná starostlivosť  

Aktivácia klienta 

24-hodinové 
bývanie (útulok) 

oddlženie (osobný 
bankrot)* 

pracovný 
program pre ĽBD 

zdravotná 
starostlivosť 

liečba závislostí   

Nízkoprahové služby  

nocľaháreň  
nízkoprahové 
denné centrum 

stredisko 
osobnej hygieny 

šatník   lekár pre ĽBD  

Kontakt na ulici  

streetwork - prvý kontakt s klientom, základné sociálne poradentsvo  

Systém pomoci pre ĽBD s vyznačením súčasného stavu v Trnave 



Okruhy problémov na riešenie 

 sociálne služby pre ĽBD  

 prístup k cenovo dostupnému bývaniu 

 pracovné začlenenie a ďalšie nástroje sociálneho začlenenia  

 poskytovanie  zdravotnej starostlivosti a liečba závislostí 

 starostlivosť o rodiny s deťmi, ktorým hrozí bezdomovectvo 

 prevencia vzniku bezdomovectva 

 komunikácia s verejnosťou a osveta o problematike ĽBD 



Sociálne 
služby  

Zamestnanie / 
Pracovné 

začlenenie   

Bývanie  

Zdravotná 
starostlivosť a  

liečba závislostí  

Prevencia vzniku bezdomovectva 

Oblasti služieb vytvárajúce systém pomoci ľudom ĽBD  

Komplexný prístup pri riešení problematiky 
bezdomovectva v Trnave    



Navrhnuté priority a opatrenia  
Sociálne služby pre ĽBD 

  

Priorita 1.1 

Zabezpečiť dostupnosť nocľahárne, rozvoj a diverzifikáciu služieb v nej 

poskytovaných pre rôzne skupiny ĽBD 

  

Priorita 1.2 

Modernizácia nízkoprahového denného centra (CPČ), rozšírenie jeho kapacít 

a prevádzkových hodín  

  

Priorita 1.3 

  

Zvýšenie dosahu a flexibility streetworku v meste  

  

Priorita 1.4 

 

Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre  jednotlivcov v meste  

  

Priorita 1.5 

  

Podpora mladých ľudí bez domova (do 30 rokov)  



Vizualizácia projektu Coburgova –  časť  útulok pre jednotlivcov  



Navrhnuté priority a opatrenia  
Prístup k cenovo dostupnému bývaniu pre ĽBD 

  

Priorita 2.1 

Podpora cenovo dostupného bývania pre ĽBD mimo systému  

sociálnych služieb 

 
Pracovné začlenenie a ďalšie nástroje sociálneho 
začlenenia  

  

Priorita 3.1  

  

  

Aktivácia ľudí bez domova a vytváranie podmienok pre ich pracovné 

začlenenie 



Navrhnuté priority a opatrenia 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a liečba 
závislostí u ĽBD 

  

Priorita  4.1 

  

Zabezpečenie prístupu k zdravotníckym službách   

  

Priorita  4.2 

  

 Liečba závislostí u ĽBD 

 
Starostlivosť o rodiny s deťmi, ktorým hrozí 
bezdomovectvo  

  

Priorita  5.1 

  

 Pomoc rodinám v kríze 



Projekt Útulok a podpora samostatného bývania  
pre rodiny s deťmi, Čulenova  

Útulok pre rodiny s deťmi  



Navrhnuté priority a opatrenia 
Prevencia vzniku bezdomovectva 

  

Priorita  6.1 

  

 Predchádzanie vzniku bezdomovectva 

 Priorita  6.2 

  

 Podpora cenovo dostupného bývania pre sociálne slabšie vrstvy  

v Trnave 

 
Komunikácia s verejnosťou a osveta  
o problematike ĽBD  

  

Priorita  7.1 

Systematická komunikácia s verejnosťou zameraná na 

informovanie a osvetu o problematike ĽBD 



Plánované výstupy stratégie  

Nové služby 

- 2 útulky pre jednotlivcov (Coburgova ul. + iná lokalita v meste) 

- 1 útulok pre rodiny s deťmi Čulenova 

- nové nízkoprahové denné centrum pre jednotlivcov s dôrazom na prácu  

s mladými v núdzi 

- podpora samostatného bývania spojená so sociálnym poradenstvom  

- poskytovanie prvej pomoci a ošetrovanie rán ĽBD 

- zabezpečenie lekára pre ĽBD 

- 16 krízových bytov pre rodiny s deťmi, Čulenova 

- výstavba sociálnych nájomných bytov  

Rozšírenie existujúcich služieb 

- rozšírenie kapacít nocľahárne  

- rozšírenie kapacít a prevádzkových dní existujúceho nízkoprahového 

denného centra pre jednotlivcov  

- zintenzívnenie sociálneho poradenstva a krízovej intervencie v rodinách  



Plánované výstupy stratégie  

Nové programy  

- Podpora mladých ĽBD v rámci činnosti TTADCH 

- Program podpory bývania pre ĽBD 

- Pilotné otestovanie modelu „Housing first“ 

- Nízkoprahový pracovný program pre ĽBD 

- Vzdelávacie a rekvalifikačné programy pre ĽBD 

- Sociálna práca s rizikovými skupinami (drogovo závislí klienti) 

Plánovaný nárast počtu sociálnych pracovníkov v rámci Mesta Trnava  

- 1 sociálny pracovník v nocľahárni (1/2 úväzok)  

- 1 sociálny pracovník zameraný na aktiváciu, zabezpečenie pracovného 

programu, resp. sprostredkovanie zamestnávania ĽBD i ďalších skupín 

znevýhodnených na pracovnom trhu 

- 1 sociálny pracovník zameraný na agendu súvisiacu s podporou bývania a 

prevenciou straty bývania 

- odborný personál v útulkoch (pre jednotlivcov a pre rodiny s deťmi) – počet 

sociálnych pracovníkov bude vychádzať z počtu klientov v zariadeniach   



 Nie je v silách samosprávy, ani iných organizácií venujúcich sa 

pomoci ĽBD, úplne odstrániť fenomén bezdomovectva v meste.  

 Podchytenie ĽBD v meste a práca s nimi má oveľa širší dopad pre 

život obyvateľov mesta, a to v podobe ochrany verejného 

zdravia s cieľom zabrániť šíreniu závažných nákazlivých ochorení.  

 Priority a opatrenia navrhnuté v stratégii majú potenciál pozitívne 

ovplyvniť aktuálnu nepriaznivú situáciu v rámci problematiky 

ĽBD v meste. 

 Úspešnosť ich realizácie bude závisieť najmä od dostatočných 

finančných prostriedkov, personálnych kapacít a aktívnej 

spolupráce všetkých subjektov, ktoré sa v Trnave venujú práci  

s ľuďmi bez domova.  

Záver  


