
Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova – správa  

 
 

Organizátor:  dobrovoľníci / oddelenie služieb občanom MÚ DNV  
Podstata:  priniesť vianočnú atmosféru aj ľuďom bez domova 
Cieľ: 1. Priniesť vianočnú atmosféru aj ľuďom bez domova a to prostredníctvom 

sviatočného jedla a darov zo zbierky občanov DNV   
2. Prepojiť aktivity MU s dobrovoľníkmi z radov občanov DNV / prepojiť 
komunity s rôznym sociálnym postavením 

 3. Kontakt, komunikácia a možnosť ponúknutia či poskytnutia pomoci ľuďom 
bez domova zo strany oddelenia služieb občanom MÚ  

Cieľová skupina: ľudia bez domova 
Čas akcie:  18.12. 12:00 – 15:00 / príprava 10:00 -12:00 
Miesto realizácie: vonku nádvorie F-centra  
Partneri:  dobrovoľníci z DNV / dobrovoľní hasiči  
Výdaje:  140,- EUR 
Medializácia: víkend pred akciou: letáky v nocľahárňach, neformálne informovanie cieľovej 

skupiny v DNV dobrovoľníkmi, deň pred akciou a v deň akcie: miestny rozhlas, 
osobné pozvanie, po akcii: –  

 

 
Správa:  
 
V stredu 18.12.2019 sme organizoval kapustnicu spojenú s odovzdaním teplého oblečenia zo zbierky 
pre ľudí bez domova. 
Na nádvorí F – centra sme sa stretli o 10:00 s dobrovoľnými hasičmi, ktorí priniesli kotlinu, varnicu a 
prichystali sedenie. Suroviny na kapustnicu sme nakúpili deň vopred a rovnako kapustnicu deň vopred 
uvarili dobrovoľníci pán Kočiš s profesionálnym kuchárom. V  deň akcie bola kapustnica zohriata 
v kotline a vo varnici sme prichystali teplý nealkoholický punč. Domáce koláčiky priniesli mamičky – 
dobrovoľníčky z DNV pred 12:00. O 12:00 bolo všetko pripravené a tešili sme sa, že môžeme v tento 
vianočný čas dať ľuďom bez doma kúsok domova a vianočnej atmosféry. 
Žiaľ, napriek snahe aj počas akcie, kde sme jednak dali opätovne vyhlásiť akciu v miestnom rozhlase, 
kontaktovali sme dohľadové centrum ohľadne miesta, kde sa v danom čase zdržiavajú ľudia bez 
domova a tiež sa osobne vybrala sociálna pracovníčka spolu s dobrovoľníkom pánom Kočišom do 
terénu, prišla len pani Dravecká, ktorej aktuálne hľadáme nový domov. 
Akciu sme v smutnom duchu ukončili, jedlo sme sa snažili darovať organizáciám, ktoré pracujú 
s bezdomovcami. Každopádne sme zistili, že v predvianočnom čase majú aj nocľahárňach zabezpečený 
dostatok jedla vďaka dobrovoľníkom. Podarilo sa nám darovať aspoň koláče n.o. Vagus a to dennému 
nízkoprahovému a integračnému centru na Mýtnej 33 v Bratislave.  
 
 



Vyhodnotenie cieľov: 
1. Priniesť vianočnú atmosféru aj ľuďom bez domova a to prostredníctvom sviatočného jedla 

a darov zo zbierky občanov DNV   
Nesplnené 

2. Prepojiť aktivity MU s dobrovoľníkmi z radov občanov DNV / prepojiť komunity s rôznym 
sociálnym postavením 
Splnené 

3. Kontakt, komunikácia a možnosť ponúknutia či poskytnutia pomoci ľuďom bez domova zo 
strany oddelenia služieb občanom MÚ  
Čiastočne splnené počas osobného pozvania za prítomnosti sociálnej pracovníčky  

 
Odporúčania: 

- Pokračovať v aktivitách MÚ zameraných na ľudí bez domova, každopádne je v  tomto prípade 
kľúčové získať dôveru cieľovej skupiny a potom bude práca s touto cieľovou skupinou 
úspešnejšia.  
Na získanie dôvery je dôležitá pravidelnosť aktivít a to pravidelným monitoringom a  tiež 
pravidelnou terénnou prácou. Uvedené vzhľadom na investíciu MÚ do novej sociálnej 
pracovníčky by sme kapacitne zvládli, ale je nevyhnutné aj preškolenie sociálnych pracovníčok 
v oblasti práce s bezdomovcami (spôsob kontaktu, komunikácia, riziká, spôsoby pomoci atď.). 

- Zmeniť načasovanie podobnej akcie a to na obdobie, kedy sa „skutoční“ bezdomovci zdržujú 
v našej mestskej časti a zároveň nie je množstvo iných aktivít cez neziskové organizácie 
venujúce sa ľuďom bez domova. 

 

 
 

 


