Výročná
správa
STOPA
Slovensko
2015
„Realita pominuteľnosti našej existencie, nás neustále núti
premýšľať o tom, či náš život má zmysel “

Občianske združenie STOPA Slovensko
Tel. 00421 948 139 382
Fb: STOPA Slovensko
Registrácia: VVS/1-900/90-45895

Pražská 33
811 04 Bratislava
Slovensko

www.stopaslovensko.sk
Stopa.slovensko@gmail.com

Obsah

Obsah
Vážení čitatelia ____________________________________________________________ 1
Naša stratégia _____________________________________________________________ 2
Naše aktivity ______________________________________________________________ 4
Spolupráca _______________________________________________________________ 6
Príjmy a výdavky___________________________________________________________ 7
Kontakty _________________________________________________________________ 8
Informácie o organizácii _____________________________________________________ 8

Vážení čitatelia

S. 01
„naša služba pre
ľudí v núdzi
nemôže skončiť.
Toto mesto
potrebuje tento
typ organizácií”

Vážení čitatelia
Vážený čitateľ,
Som veľmi rád, že Vám môžeme ponúknuť našu výročnú správu za rok 2015. Na
nasledujúcich stránkach by som Vám rád predstavil niečo viac o našich aktivitách v minulom
roku a o našej vízii do budúcnosti.
Ale ako každý príbeh niekde začal, tak aj ten náš sa vracia najskôr do minulosti aby plynule
prešiel prítomnosťou a pre budúcnosť otvoril nové dvere.
Ako hodnotiť minulý rok. Úsmev, je vystihujúcim okamihom spomienky na tento rok. Veľa
pokusov, aplikovania skúseností do podmienok mesta Bratislava. Chyby a omyly, ktoré nás
posúvali ďalej. A samozrejme noví klienti a my tak ako vždy, s istými obavami vytvárali sme
nové integračné procesy. Je čarovné vnímať ako sme sa obávali, že prvý tím, ktorí opustil
ulicu bol ten najlepší, a že po ňom to bude už len horšie. Opak bol však pravdou, a ja môžem
s radosťou povedať, že to boli perfektní klienti. A nakoľko to boli hlavne ľudia, so svojimi
príbehmi, trápeniami, chybami ale aj prednosťami a snami, dali nám ako pracovníkom, ale
najmä sebe ako ľuďom zabrať. Aj na základe týchto ľudí môžeme povedať, že „program 365“
má zmysel. Jeho využitie v praxi má výsledky a to je pre nás, ako praktikov a čiastočne aj
teoretikov nesporným víťazstvom. Ďalším úspechom bolo naše presunutie do nových,
prístupnejších priestorov, ktoré veríme, budú odrazovým mostíkom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť
smer svojho bytia. Taktiež sme úspešne realizovali viacero dobrých projektov, na ktoré
môžeme byť hrdí. Našou najťažšou úlohou však bola stabilita, a vďaka rôznym podporám
sme úspešne prešli týmto rokom a máme nádej, že sme ukázali našu jedinečnosť
a užitočnosť. Sme radi a sme hrdí na to, že sme mohli a že môžeme robiť túto činnosť. A teraz
vieme, že naša činnosť nesmie prestať, pretože už máme dostatok hmatateľných argumentov
aby sme konštatovali, že toto mesto potrebuje sociálne služby akou je tá naša.

Mgr. Pavol Sabela
Riaditeľ STOPA Slovensko
4. januára 2016

Naša stratégia
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Naša stratégia
V roku 2015 sme začali spísaním teórie modelu 365 a postupne sme začali tento model
zavádzať do praxe. Testovali sme funkčnosť tohto modelu na prvej skupine 7 klientov. Iných
8 klientov pokračovalo v procese len pracovnej terapie a základnej sociálnej pomoci
a podpory s možnosťou neskoršieho zapojenia sa do modelu 365. Práca s dvomi rôznymi
skupinami bola odlišná, na týchto dvoch modeloch sa nám potvrdil úspešný model 365,
v rámci ktorého bolo počas tohto roka reintegrovaných 7 klientov. Je však potrebné
uvažovať nad udržaním stavu a fixácie klientov aby sa nevrátili späť na ulicu. V budúcom
roku preto uvažujeme o založení post-integračných skupín pre klientov, ktorí opustili ulicu.
Podrobnejšie informácie o našich krokoch:

1. vyhľadávanie
a. Robíme „streetwork“ na miestach , o ktorých vieme že sú na nich noví
potencionálni „rough sleepers“ (Hlavná vlaková stanica, autobusová stanici,
Staré Mesto);
b. Iné mimovládne organizácie a miestne inštitúcie posielajú klientov alebo ľudí
v ohrození do nášho centra (toto je najčastejší typ nášho klienta)
2. Začiatok procesu
(sociálny kontrakt s klientom) – pozývame vhodných klientov do pracovnej terapie v rôznych
pracovných projektoch. Tie sú hradené z rôznych dotácií, takže sme schopní klientom za túto
pracovnú terapiu aj zaplatiť. Klient alebo klientka sú potom schopní naplniť si svoje
základné potreby (jedlo, šaty, nocľaháreň...) a už nemusia sústavne premýšľať len o tom ako
zostať nažive.
3. Proces sociálnej starostlivosti
Pripravujeme klienta ako má správne žiadať o sociálne dávky, na aké dávky má nárok
a ako sa má zahlásiť na úrade práce. Pripravujeme klienta ako si má nájsť prácu a ako byť
úspešný na pracovných pohovoroch. Pracujeme s klientom ak trpí tzv. byro-fóbiou.
4. Právna pomoc
Začíname pracovať s dlhmi klientov a spoločne s nimi pripravujeme rôzne stratégie a postupné
splácanie dlhov na základe rôznych dohôd. Ak je vo veci iný zložitejší právny problém,
kontaktujeme asociáciu pro-bono právnikov, s ktorými máme dobrú spoluprácu.
5. Terapia
Pracujeme s príbehom klientovho života. Snažíme sa otvárať príjemné spomienky, sny
a pracujeme na klientovom pozitívnom vnímaní života. Pracujeme s emóciami, traumami,
existenčnými otázkami, ktoré sa týkajú ľudských životov. Zabezpečujeme podpornú
skupinovú terapiu pre klientov v integračnom procese.
6. Vzdelávanie
V našom tíme máme špecialistku na ochranu a tvorbu životného prostredia, ktorá edukuje
klientov v oblasti mestskej ekológie a v oblasti tzv. „urban gardeningu“
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Naša stratégia
7. Žiadna ďalšia noc vonku na ulici
Spolu s klientmi, ktorí sú už pripravení opustiť ulicu hľadáme vhodné bývanie na privátoch
alebo v lepších ubytovniach, klienti by sa viac nemali vracať a prebývať v nocľahárňach,
kvôli negatívnemu dopadu a väčšej pravdepodobnosti návratu späť na ulicu.
8. Bývanie
Dúfame, že nájdeme miesto na bývanie pre našich klientov v procese integrácie / v procese
365.

Naše aktivity
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Naše aktivity
Toto je zhrnutie našich aktivít a činností za rok 2015. Pre lepšie pochopenie ich rozdelíme
na tri skupiny. Všetky aktivity boli sústredené na ľudí bez domova alebo na ľudí ohrozenými
„bezdomovectvom“.
a.) Komunitné aktivity – aktivity na scitlivovanie spoločnosti medzi majoritnými
obyvateľmi a ľuďmi bez domova.

Názov aktivity/Projektu

Klienti

Efekt – Cieľ

Project „Revitalizácia Kalvárie
I.“

4 klienti
v integračnom
procese

Prvotná revitalizácia
a skrášľovanie historicky
najstaršej krížovej cesty
v strednej Európe na kopci
Kalvária. Upratovanie
a vysekávanie náletových
drevín, z pôvodných
nezarastených miest.

„Spolu pre komunitu 2 „

5 klienti
v integračnom
procese

Čistenie a skrášľovanie
verejných priestranstiev na
území MČ Bratislava Nové
Mesto, najmä čistenie parkov
a natieranie lavičiek, pomocné
práce v MŠ Letná.

Revitalizácia a tvorba záhradyHattalova

4 klienti
v integračnom
procese

Revitalizácia a vytváranie
oddychovej záhrady na ulici
Hattalova, výsadba stromov
a okrasných rastlín, budovanie
veľkokapacitných kochlíkov,
murovanie oporných vyvýšenín
na výsadbu úžitkových plodín,
usádzanie nášľapných
kamenín, výsadba trávnika

Zelená nádej pre ľudí bez
domova

3 klienti
v integračnom
procese

Pestovanie, starostlivosť
a edukácia v používaní
liečivých bylín a rastlín, výroba
čajových vrecúšok
s dostupných bylín a rastlín pre
rôzne akcie, výroba sirupov.

b.) Deň po dni podpora pre ľudí s potrebami

Aktivity
Ako nájsť vhodnú prácu, sociálna podpora, ako sa
vysporiadať s dlhmi, tréningy efektívnej komunikácie,
edukačné školenia „urban gardening“, učenie
základných IT zručností práce s počítačom, pomoc pri
správnom písaní životopisov, krízová intervencia

Cca 10 klientov denne

Naše aktivity
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c.) Komplexný integračný proces (365 model)

Aktivity
15 klientov začalo proces

7 klienti sú teraz úspešne reintegrovaný

Fotografie z našich aktivít nájdete na facebook profile: https://goo.gl/KTFQvQ

Spolupráca
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Spolupráca
Vieme, že v tejto oblasti nie sme sami. Mnoho z našich činností vieme poskytnúť preto, lebo
naši kolegovia z iných typov služieb robia svoju prácu dobre. V roku 2015 sme
spolupracovali:
 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 Bratislavský samosprávny kraj
 Mestská časť Bratislava Nové Mesto
 Mestská časť Bratislava Staré Mesto
 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
 Depaul Slovensko
 Proti Prúdu – pouličné noviny
 Medzinárodná organizácia pre migráciu
 CRI
 Oddelenie sociálne práce Univerzity Komenského
 Sestry matky Terezy
 Mládež ulice
 Právnici Pro bono

Príjmy a výdavky
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Príjmy a výdavky
Príjmy
Dary a príspevky

0€

Podiel z 2% daní

0€
11 550 €

Granty
Poskytovanie služieb

5 000 €

16 550,00 €

Spolu

Výdavky
Materiálno-technické zabezpečenie

1750 €

Prenájom priestorov

500 €

Plat, poistenia, dane a odvody

6900 €

Podpora v rámci pracovnej terapie pre
klientov

5830 €

Iné ( oblečenie, strava, pracovné
náradie...)

2900 €

17 880,00 €

Spolu

Zhrnutie
Príjmy Spolu

16 550,00 €

Výdavky Spolu

17 880,00 €

-

Rozdiel

-1330,00 €

Kontakty
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Kontakty
Ak by ste chceli vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať
Mgr. Pavol Sabela
Riaditeľ / sociálny
pracovník
Tel. +421 948 139 382
sabela.stopa@outlook.s
k

Bubble
Stafordšírsky bulteriér
Canis terapia so
špecializáciou pre ľudí
bez domova

Informácie o organizácii
Občianske združenie STOPA Slovensko
Pražská 33
811 04 Bratislava
Slovensko
Tel. 00421 948 139 382
www.stopaslovensko.sk

Mgr. Martina Pisárová
Sociálny environmentalista
Tel. +421 949 720 376
stopa.slovensko@gmail.co
m

