
Teplo na tele, dobre na duši – správa  

  
 
Organizátor:   oddelenie služieb občanom MÚ DNV  
Podstata: Pomoc ľuďom bez domova pri ochrane pred chladným počasím - Zbierka 

ponožiek, čiapok, šálov a rukavíc  
Cieľ: 1. Priniesť VIANOCE ako sviatky pokoja a porozumenia aj ľuďom bez domova  

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:  21.11.-6.12.2019 zbierka, 18.-20.12.2019 odovzdanie 
Miesto realizácie: zberný bod vo vestibule MÚ MČ BA-DNV / odovzdanie osobne v teréne 
Partneri:  obyvatelia DNV 
Výdaje:  - 
Medializácia:  pred akciou: úradné/informačné tabule, Devex, web MÚ,  

                             po akcii – webová stránka MÚ, Devex 

 
Správa:  
 
Zbierka bola úspešná a v priebehu mesiaca sa u nás nazhromaždilo množstvo vecí. Keďže sme chceli 
odovzdať veci čo najefektívnejšie a zároveň sme nechceli a ani si nevedeli predstaviť vyberanie vecí 
cieľovou skupinou, tak sme sa rozhodli všetko roztriediť na dámske / pánske oblečenie a  tiež podľa 
veľkosti S/M/L/XL. Následne sme veci dali to tašiek, takže výsledkom bolo asi 60 tašiek s označením 
veľkosti, pričom v každej taške boli ponožky, rukavice, čiapka, ale aj nohavice, pulóver atď.  
Tieto tašky s oblečením zo zbierky sme priniesli na plánovanú kapustnicu pre ľudí bez domova, ktorá 
sa konala v stredu 18.12.2019. Žiaľ z dôvodu neúčasti cieľovej skupiny na kapustnici sa nepodarilo ani 
odovzdať veci zo zbierky na uvedenej akcii. 
Dňa 19.12.2019 sme sa teda vybrali do terénu za ľuďmi bez domova, ktorí žijú v chatkách v DNV (o 
ktorých sme vedeli z monitoringu, ktorý sa konal v novembri v spolupráci s políciou). Týmto ľuďom sme 
rozdali tašky zo zbierky a si aj povyberali topánky a zimné bundy. Prvý kontakt bol poznačený 
nedôverou a neistotou, ale po chvíli sa im rozžiarili oči a prijali dary občanov DNV.  
Nejaké oblečenie zostalo a po komunikácií s neziskovými organizáciami, ktorá sa zameriavajú na prácu 
s ľuďmi bez domova sme zistili, že majú plné sklady oblečenia. Každopádne, keď zistili ako sme 
oblečenie zo zbierky spracovali, tak s radosťou v Depaul oblečenie prijali s tým, že je to vynikajúci 
nápad a oblečenie zoberú so sebou do terénu a rozdajú.  Sme šťastní, že Zbierka splnila svoj účel  a dnes 
teplé oblečenie zahrieva tých, ktorí to najviac potrebujú.  
 
 



Vyhodnotenie cieľov: 
1. Prinesieť VIANOCE ako sviatky pokoja a porozumenia aj ľuďom bez domova  

Čiastočne splnené – vzhľadom na očakávanie osloviť väčšiu skupinu ľudí  
2. Prepojiť aktivity MU s dobrovoľníkmi z radov občanov DNV / prepojiť komunity s rôznym 

sociálnym postavením 
Splnené – občania s veľkým záujmom prijali túto iniciatívu a s radosťou sa jej zúčastnili 

3. Kontakt, komunikácia a možnosť ponúknutia či poskytnutia pomoci ľuďom bez domova zo 
strany oddelenia služieb občanom MÚ  
Čiastočne splnené – vzhľadom na očakávanie osloviť resp. kontaktovať väčšiu skupinu ľudí 
 

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 ľuďmi bez domova (spôsob kontaktu, správna komunikácia, možné riziká, 
spôsoby pomoci atď.). 
 

 
 

  
  
  
 

 


