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V oblasti bezdomovectva pracujeme v ob!ianskom zdru"ení Proti prúdu od roku 2001.
Sme presved!ení, "e ka"d# !lovek bez domova by mal ma$ %ancu !o najskôr získa$ svoj vlastn# domov a "e
bezdomovectvo je potrebné rie%i$ komplexne – a sú!asne – a to v oblasti b#vania, zdravotnej starostlivosti,
zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpe!eniu a právam a v oblasti sociálnych slu"ieb.
Systémové nedostatky a zle nastavené zákony do zna!nej miery s$a"ujú &u'om za"ívajúcich bezdomovectvo alebo
so skúsenos$ou bezdomovectva %ancu na zmenu – zmenu , ktorou je získanie dlhodobého, dôstojného a cenovo
dostupného b#vania, v ktorom by si mohli vytvori$ stabiln# domov, úpln# prístup k zdravotnej starostlivosti a ostatn#m
právam !i získanie legálneho zamestnania. A to v%etko aj napriek úsiliu &udí, ktorí chcú zmeni$ svoj "ivot, !i
pomoci sociálnych pracovníkov okolo nich.

Zdostup#ovanie b$vania pova"ujeme za k%ú!ové pre ukon!ovanie bezdomovectva na
Slovensku.

V roku 2018 sme v Proti prúdu realiziovali 4 programy

program ADVOKÁCIA | program B$VANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE
a v nich aktivity ako napr.:
• poskytovanie poradenstva (základné a %pecializované)
• projekt pouli!ného !asopisu Nota Bene
• projekt zamestnávania Nosi!i bato"ín
• pilotné prenajímanie / podnajímanie bytov pre klientov, finan!né príspevky na b#vanie a %pecializovaná
práca s klientami priamo v bytoch
• advoka!né !innos$ v prospech &udí bez domova na systémov#ch zmenách v oblasti rie%enia bezdomovectva
na národnej I lokálnej úrovni

ob"ianske zdru#enie Proti prúdu, zalo#ené v roku 2001, v sú"asnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program B$VANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

NAŠE HODNOTY
Poskytujeme a rozvíjame služby, ktoré priamo reflektujú potreby a životnú situáciu ľudí bez domova (štandard
ich súčasného bývania, dlhovú situáciu, príjmy, či zdravotný stav) a možnosti a prístup k jej riešeniu na Slovensku
(žiadny prístup k cenovo dostupnému bývaniu, obmedzený prístup k hmotnému zabezpečeniu, nedostiupná
zdravotná starostlivosti, atď…).
Využívame potenciál približovať problematiku bezdomovectva širokej verejnosti cez osobný kontakt s
predajcami a nosičmi batožín i obsah samotného časopisu Nota bene a doplnkových príloh (knihy z pera
predajcov, stolová hra, rozprávky o bezdomovectve).
Obhajujeme práva ľudí bez domova s dôrazom na systémovú úroveň (iniciovanie Národnej stratégie, legislatívne
pripomienkovanie či účasť v expertných pracovných skupinách) a zároveň zapájame ľudí so skúsenosťou
bezdomovectva do obhajoby svojich práv cez diskusie s verejnosťou na školách, vo firmách alebo na rôznych
podujatiach.
S KÝM PRACUJEME
ĽUDIA SO SKÚSENOSŤOU BEZDOMOVECTVA ALEBO PRIAMO ZAŽÍVAJÚCICH BEZDOMOVECTVO primárna cieľová skupina
Ľudia bez domova tvoria najzraniteľnejšiu sociálnu skupinu, ktorá trpí mnohonásobnými formami vylúčenia zo
spoločnosti - z bývania, z trhu práce, zo systému zdravotnej starostlivosti a zo sociálneho a kultúrneho života.
Charakterizujú ich neuspokojené základné potreby, vážne zdravotné problémy, fyzické vyčerpanie, strata sebaúcty,
depresie, apatia, zvyk, chýbajúce ciele, strata viery vo vlastné schopnosti zmeniť svoju situáciu, žiadne, zložité alebo
neinšpirujúce sociálne vzťahy. Strata strechy nad hlavou takmer automaticky spôsobuje: stratu zamestnania, žiadne
bezpečné miesto na odpočinok, nedostatok možností na pravidelnú hygienu, stratu sebaúcty a dôstojnosti. Čím dlhší
čas človek strávi na ulici, tým dlhší je návrat späť. Väčšina ľudí bez domova sa podľa zahraničných výskumov dožíva
o 20 až 30 rokov menej ako bežná populácia, na Slovensku takéto výskumy nemáme.
LAICKÁ VEREJNOSŤ - sekundárna cieľová skupina
Chápanie pojmu „bezdomovci“ sa na Slovensku väčšinou redukuje na skupinu asociálov a alkoholikov, ktorým život
na ulici vyhovuje. Bezdomovectvo sa často chybne chápe ako vec výberu – životný štýl a nie ako vážny sociálny
problém, ktorým v skutočnosti je. Vo verejnej mienke sa stále zdôrazňujú individuálne príčiny bezdomovectva a
prehliadajú sa celospoločenské príčiny ako napr. nedostatok cenovo dostupného bývania, nezamestnanosť,
legislatívne nedostatky alebo nízke mzdy pracujúcich.
ODBORNÁ VEREJNOSŤ A ZASTUPCOVIA ŠTÁTU - sekundárna cieľová skupina
Neporozumenie problematiky práce s ľuďmi bez domova vo všeobecnosti bráni rozvoju služieb a priamo spôsobuje
diskrimináciu ľudí bez domova v prístupe k sociálnym službám a samotnému riešeniu bezdomovectva. Dôsledkom
nedostatku informácii je neochota kompetentných riešiť tento vážny sociálny problém. Legislatíva, ako aj rozhodnutia
samospráv, magistrátu, či samosprávnych krajov len málo reflektuje rozdielnosť potrieb a služieb pre ľudí bez
domova. Výroky ako: „ak chcú (bezdomovci) tak si po službu prídu aj na koniec mesta, ale ak nechcú, tak im nič
nepomôže“ sú veľmi časté.

občianske združenie Proti prúdu, založené v roku 2001, v súčasnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program BÝVANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

|

program NOTA BENE

ZDOSTUP,OVANIE PRÍJMOV PRE )UDÍ SO SKÚSENOS-OU BEZDOMOVECTVA

PROJEKT POULI!NÉHO !ASOPISU NOTA BENE - HLAVN$ NÁSTROJ POMOCI
U$ 18 rokov, spolo)ne s )itate%mi Nota bene na celom Slovensku, pomáhame %u.om bez domova lep&ie $i'.
Nota bene je jedine)n(m nástrojom pomoci %u.om bez domova. Ka$d( mesiac:
• dáva 350 *u'om bez domova %ancu získa( dôstojn& príjem, sebaúctu a sociálne kontakty, a mo#nos(
zamera( sa z ka#dodenného pre#itia na ulici na dlhodobej%iu perspektívu
• priná%a 88 000 "itate*om kvalitné "ítanie, o.i. aj o problematike bezdomovectva
• poskytuje mo#nos( denného kontaktu sociálnych pracovníkov s klientmi - vo v&dajni "asopisu a teréne, "o
prehlbuje vzájomnú dôveru potrebnú pre efektívnu pomoc

V roku 2018:
• sa do projektu Nota bene zapojilo 350 predajcov v 19 mestách Slovenska
• sme vydali 12 "ísiel Nota bene
• sme vydali v poradí u# 5. letné krí#ovky a v rámci zimného projektu Diár na rok 2018 ilustrovan& Ivanou
.átekovou a v poradí druhú rozprávkovú knihu o bezdmovectve Sára a zázra!n# stôl od autorky Zuzany
Csontosovej (spoluzakladate*ky Proti prúdu) ilustrovanú Alicou Raticovou
• urobili sme dotla" knihy Starec a die$a autora Daniela Pastir"áka (prispievate*a do Nota bene) ilustrovanej
Danielou Olejníkovou

ob"ianske zdru#enie Proti prúdu, zalo#ené v roku 2001, v sú"asnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program B$VANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

Predajcovia Nota bene mali v roku 2018 k dispozícii časopis a prílohy, ktoré sme v rámci vydavateľskej
činnosti vydali v tomto roku i rokoch predchádzajúcich:

Časopis Nota bene prináša pozitívny, inpširujúci pohľad na rôzne, predovšetkým sociálne a spoločenské témy,
príbehy inšpiratívnych ľudí prinášajúcich nápady, zmenu a ktorí robia svet lepším. Špeciálne sa zameriava na
problematiku ľudí bez domova, fenomén chudoby, znevýhodnených skupín ako sú Rómovia, ľudia s postihnutím,
utečenci, ktorí domov stratili a pod. Nota bene vyznáva hodnoty humanizmu, tolerancie a porozumenia voči inakosti a
menšinám, čím prirodzene bojuje proti extrémizmu, xenofóbií, všetkým formám diskriminácie a násilia. Vyznáva
ekologický prístup smerujúci k trvalo udržateľnému spolunažívaniu s prírodou a učí rešpektu k ostatným živým tvorom
na zemi. Prináša pozitívne príklady z každej oblasti, vďaka čomu približuje čitateľom riešenia existujúcich problémov
a možné východiská. V neposlednom rade si kladie za úlohu prinášať nádej a optimizmus, filozofiu “dá sa to” do
neraz pesimistického spoločenského naladenie.
REAKCIE ČITATEĽOV NOTA BENE
"Dobrý deň! Už som počula, že časopis Nota bene je dobrý, že sú v ňom výborné články, ale pochybovala
som o tom a nikdy som sa nepresvedčila. Až teraz som si kúpila už druhé číslo za sebou a môžem potvrdiť,
že je to pravda. Číta sa dobre, príspevky sú zaujímavé a optimistické, a človek má navyše pocit, že
niekomu v núdzi pomohol. Len tak ďalej, držím palce!"
"Chcem napísať k augustovému foto číslu. Bol to výborný nápad, číslo vyšlo perfektne a s angličtinou je
naozaj parádne. Čítala som v oboch jazykoch."
„Prvý krát som si kúpila časopis z nejakej ľútosti, alebo snahy pomôcť. Ale tak ma jeho obsah oslovil, že sa
vždy teším na ďalšie vydanie. Časopis kupujem pravidelne v Púchove. Vedľa pošty stojí starší pán,
menšieho vzrastu, ktorý svojím úsmevom rozdáva radosť všade naokolo. Neviem ako sa ten pán volá, ale
vždy keď idem okolo si na neho spomeniem. Ďakujem Vám za skvelé čítanie a za pomoc, ktorú ponúkate“

občianske združenie Proti prúdu, založené v roku 2001, v súčasnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program BÝVANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

V roku 2018 sme v mesa"níku Nota bene prisniesli napr. rozhovory s: Ferom Guldanom – v&tvarníkom o vy%ívanej
animácii | kazate*om Danielom Pastir"ákom | novinárkou Janou Shemesh #ijúcou v Izraeli | re#isérom Jánom
Miku%om | enviromentalistkou Ivana Male% Aktivistka | fotografkou Illah Van Oijen | Humánny geografom a 'al%ích
zaujímav&ch *udí. Okrem rozhovorov (najmä Karol Sudor) a tematizovan&ch kultúrnych "lánkov je sú"as(ou Nota
bene aj literárna recenzia Zuzany Moj#i%ovej i Petra Gettinga. Pravidelná cestovate*ská rubrika kladie dôraz na
spoznávanie in&ch kultúr.
Dôle#itou sú"as(ou "asopisu je vizualita. Publikujeme kvalitné fotografie od známych aj menej známych fotografov
(Vladimír .imí"ek, Alan Hy#a, Jana !avojská, Gabriel Kuchta a pod.) V roku 2018 sme vydali %peciálne augustové
"íslo venované fotografii – Moment, anglicko slovenské, kde sme "itate*om sprostredkovali tvorbu slovensk&ch
fotografov a ich my%lienky.
Otvárame aj témy na%ich klientov, predajcov - *u'í bez domova, aby sme pomohli "itate*om porozumie(
problematike bezdomovectva a jej zlo#itosti. V roku 2018 sme priniesli okrem 12 portrétov *udí bez domova aj
tematické "lánky o bezdomovectve: o sociálnej nájomnej agentúre Férová realitka | o ukon"ovaní bezdomovectva
rozhovor s Bírovou – antropologi"kou - B&vanie je najlep%ia pomoc | Rozprávanie peerworkerky Zuzany pracujúcej v
prvom komunitnom centre v Prahe | Reportá# o projekte v&roby kuch&+ samotn&mi *u'mi bez domova | foforeportá# z
nórskeho "asopisu Erlik Oslo – portréty predajcov pouli"ného "asopisu | "i o na%om tre(om roku na festivale Pohoda
s projektom Nosi"i bato#ín.
V "ísle “Minimum” poukazujeme na poru%ovanie *udsk&ch práv - v dvoch "lánkoch | .tát verzus *udia bez domova |
Kriminalizova( *udí bez domova je neprijate*né poukazujeme na spornú novelu, ktorá v Ma'arsku kriminalizuje *udí
bez domova. | Rozoberáme problematiku pracujúcej chudoby a priná%ame skúsenosti *udí pracujúcich za nízke mzdy
| V decembrovom viano"nom "ísle "Pokoj" dokumentujeme v reportá#i z budape%tianskych ulíc Za chudobu do
väzenia (a#ké príbehy *udí, na ktor&ch do*ahli dôsledky novely kriminalizujúcej bezdomovectvo. Priná%ame tému
cenovo dostupného b&vania ako rie%enia bezdomovectva a v reportá#i "Kone"ne doma" sprostredkúvame na%e
skúsenosti v programe B$VANIA. V roku 2018 sme o.i. spracovali aj témy o #ivote a kultúre migrantov (Mot&lik Yusra
o s&r"anke, plavkyni, ktorá preplávala more na úteku a stala sa najmlad%ou ambasádrokou pre UNHCR.

vizuálna uká#ka zalomenia "lánkov v Nota bene

ob"ianske zdru#enie Proti prúdu, zalo#ené v roku 2001, v sú"asnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program B$VANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

DOPLNKOVÉ PRÍLOHY, ktoré v roku 2018 pomáhali %u.om bez domova zabezpe)i' si príjem:

Dotla" knihy Starec a die'a od
autora Daniela Pastir"áka s
ilustráciami Daniely Olejníkovej
obsahuje tri rozprávkové
príbehy: Chlapec Ni", ktor& chce
by( niek&m a stráca sám seba.
P%eni"né zrnko – Filip prejde
smrti cez rozum a potom to
*utuje. Starec po%le do sveta *udí
Die(a, ktoré sa v nich stratilo.

Prvá slovenská rozprávka o
bezdomovectve Zatúlan(
gombík od spoluzakladate*ky
ná%ho zdru#enia Proti prúdu
Zuzany Csontosovej s
ilustráciami Daniely Olejníkovej

Nástenn& kalendár Nota bene 2018 s ilustráciami od
medzinárodne uznávanej ukrainskej v&tvarní"ky
Shoosh.

Krí$ovky 2017

Krí$ovky 2018

Druhá slovenská rozprávka o
bezdomovectve Sára a
zázra)n( svet od
spoluzakladate*ky ná%ho
zdru#enia Proti prúdu Zuzany
Csontosovej s ilustráciami Alici
Raticovej

Diár Nota bene 2018 s ilustráciami od
v&tvarní"ky Ivany /átekovej

Oma%ovánková hra Tu som
doma pre deti a dospel&ch
ilustrovaná Ivanou .átekovou a
Bro+ou Schraege

ob"ianske zdru#enie Proti prúdu, zalo#ené v roku 2001, v sú"asnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program B$VANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

ODBORNÉ SLUŽBY PRE PREDAJCOV NOTA BENE POSKYTOVANÉ V BRATISLAVE V ROKU 2018:
•

•

•

Sociálne poradenstvo - individuálne a skupinové - individuálne sociálne poradenstvo poskytujeme
formou základného a špecializovaného sociálneho poradenstva v kancelárii i teréne. Posilňujeme kapacitu
ľudí bez domova riešiť svoje vlastné problémy a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj život. Na výdajni
časopisu mali sociálni pracovníci každodenne možnosť reflektovať aktuálny stav u klientov a poskytnúť
podporu a na základe prehlbujúcej sa vzájomnej dôvery otvárať poradenské témy (oblasť zdravia, kontaktu
s rodinou, oddlženie / osobný bankrot, stabilizácia bývania, zamestnanie sa atď...) Pomáhali sme krízovou
intervenciou pri vybavovaní dokladov, trvalého bydliska, hľadaní práce, dostupného ubytovania, ale aj v
prípade zdravotných problémov – zabezpečenie ošetrenia či hospitalizácie, alebo pri riešení exekúcií a
dlhov či osobného bankrotu, realizovali sme s predajcami zapojenými v projekte Nota bene a Nosiči batožín
skupinové stretnutia, kde témy skupín boli exekúcie, osobný bankrot, zvládanie závislostí, sociálne
zabezpečenie atď...
Pracovný koučing a streetwork - práca v teréne - sociálni pracovníci absolvovali pravidelné výjazdy do
terénu za predajcami Nota bene. V teréne - širšom okolí klientovho predajného miesta sociálni pracovníci
poskytovali predajcom podporu v reálnych situáciách, ktoré sa diali pri predaji Nota bene - napr.
dodržiavanie pravidiel (kódexu) predaja, riešenie konfliktov, medziľudské vzťahy s kupujúcimi či majiteľmi
obchodov. Ľuďom bez domova s krehkým sebavedomím pomáhali nenechať sa rýchlo odradiť neúspechom
a tieto chvíle prekonať a dať situáciu do kontextu (napr. predaj je tým ľahší, čím dlhšie človek predáva,
vytvorí si klientelu atď... nie je to otázka super schopností). Poznatky o problémoch a úspechoch klienta na
predajnom mieste sociálni pracovníci využívali aj v skupinovej a individuálnej práci s predajcami v kancelárii
združenia. Zrealizovali 48 skupinových stretnutí so 76 ľuďmi bez domova, predajcami Nota bene
začiatočníkov, ktoré nám poskytli priestor pre bližšie a skoršie spoznanie viacerých klientov už pri ich vstupe
do projektu a vytvorenie vzťahu medzi sociálnymi poradcami a ľuďmi bez domova. Skupinové stretnutia
sme zamerali na praktické situácie ako predávať časopis, ako sa správať ku zákazníkovi, ako komunikovať,
ako dodržiavať kódex predajcu. Kládli sme v nich dôraz na podporu predajcov – začiatočníkov pri začiatku
predaja, zmiernenie obáv súvisiacich s predajom časopisu Nota bene a zreálnenie očakávaní spojených s
predajom, pravidlá a spätná väzba, konfliktné situácie, komunikačné zručnosti.
Právne poradenstvo – právne poradenstvo sme poskytovali v spolupráci s dobrovoľníkmi - právnikmi
z programu Advokáti pro bono Nadácie Pontis a v rámci Probono kliniky a s v spolupráci s Centrom právnej
pomoci sme pomáhali klientom vstúpiť do osobného bankrotu.

FINANČNÉ A NEFINANČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY PRE PREDAJCOV NOTA BENE POSKYTOVANÉ V
BRATISLAVE V ROKU 2018:
•

•

•
•
•
•

Finančné príspevky na riešenie hmotnej núdze, príspevky (matching) na splácanie dlhu na
zdravotnom poistení, preplácanie nákladov na lieky / ošetrenie – v roku 2018 sme poskytli príspevky vo
výške 2167,29 Eur
Odmeňovanie kupónmi - dlhoročný motivačný systém, v ktorom odmeňujeme kupónmi všetkých predajcov
zohľadňovaním osobných predpokladov jednotlivých predajcov (za predaj časopisu, výpomoc, prítomnosť
na predajnom mieste, atď…) Predajcovia si mohli kupóny vymeniť za hygienické potreby, trvanlivé
potraviny, sladkosti atď... Spolu sme v kupónovom obchode predajcom pridelili tovar v hodnote 2057,45
Eur.
Podpora formou stravných lístkov – podporný systém, v ktorom predajcom prideľujeme stravenky. V roku
2018 sme pridelili stravenky v hodnote 2019,60 Eur.
Možnosť úschovy peňazí v sejfe pred krádežou
Príjem osobnej pošty a zasielania sociálnych dávok na poštovej adrese združenia
Bezplatný prístup k internetu, počítaču a telefónu

občianske združenie Proti prúdu, založené v roku 2001, v súčasnosti realizuje aktivity v 4 programoch:
program ADVOKÁCIA | program BÝVANIE | program NOTA BENE | program ZAMESTNÁVANIE

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY S PREDAJCAMI NOTA BENE V BRATISLAVE V ROKU 2018
Voľnočasové aktivity umožňujú posilniť vzťahy nielen medzi pracovníkmi združenia a predajcami, ale aj klientami
navzájom.
•
•

•
•

•

•

Knižnica - Už niekoľko rokov majú naši predajcovia k dispozícii knižnicu o ktorú sa stará vždy jeden z
predajcov. Knižnica má široký záber. Najpopulárnejšie sú westerny.
Výlet do ZOO v českom Zlíne - Každoročne do nášho života patrí letný celodenný výlet s predajcami Nota
bene. "Kam ísť" je témou celého roka a tipy na výlet sa zhusťujú hlavne pred letom. Absolvovali sme
prehliadku ZOO a spoločný obed v miestnej reštaurácií. Opäť sa nám vďaka veľkému záujmu podarilo do
posledného miesta naplniť výletný autobus.
9. Nota bene splav – splavili sme Malý dunaj a spoločne strávili 2 dni na vode a v kempingu.
Vianočné posedenie s predajcami Nota bene - Vianočné posedenie spríjemnilo predajcom Nota bene
predvianočný čas. Poobedné posedenie pri výbornej kapustnici, sme ochutili všakovakými zákuskami,
ovocím a slanými dobrotami od dobrovoľníkov. Vianočné darčeky – ruksaky – se rozdali všetkým 350
predajcom na Slovensku.
Nota bene na Dobrom trhu v Bratislave - už tradične sa zúčastňujeme Dobrého trhu, v roku 2018 dvakrát
(jar - Jakubovo námestie, zima - Stará tržnica), pričom v zime sme mali okrem stánku aj výstavu o
zdostupňovaní bývania – tzv. Obývačku a známi herci a herečky predávali Nota bene. Vybraní predajcovia
mali na starosti prípravu stánku a sú s nami v stánku – komunikujú s verejnosťou.
Krst knihy Sára a zázračný stôl – v poradí už 9.-tu knihu Nota bene pokrstila halúzkou zo stromu čerešne
Táňa Pauhofová za účasti predajcov Nota bene, moderoval Dado Nagy.
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ČASOPIS NOTA BENE
vydavateľ: Proti prúdu
registrácia časopisu: MKSR pod číslom: EV 3665/09
ISSN 1335-9169
ročník: 18. ročník
prvé číslo: september 2001
periodicita: mesačník
vychádza: 1. deň mesiaca
rozmer: 204 x 280 mm
počet strán: 44 vrátane obálky
farebnosť: 4 + 4
distribúcia: ľudia bez domova
cena: 1,40 euro – polovica pre predajcu
priemerný tlačený náklad: 30 708 ks/mesiac
remitenda: 10 %
región distribúcie: Bratislava, Banská Bystrica,
Bardejov, Čadca, Hlohovec, Holíč, Košice, Levice,
Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Piešťany, Poprad,
Náklady - program NOTA BENE

Prešov, Svidník, Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou
a Žilina. Mimo Bratislavy distribuujú Nota bene
zmluvné partnerské organizácie, ktoré pracujú s
ľuďmi bez domova a používajú časopis ako efektívny
nástroj na zlepšenie kvality života ľudí bez domova.
NOTA BENE MÁ 88.000 ČITATEĽOV (priemer roku
2018 - zdroj: prieskum MML-TGI SR)
Čitateľskú skupinu tvoria vcelku v rovnakom
zastúpení muži 48 % a ženy 52 %, čitatelia majú
prevažne vysokoškolské a stredoškolské vzdelanie,
sú prevažne ženatí/ vydaté, najviac čitateľov
pochádza z Bratislavského (34,56 %), Žilinského a
Prešovského kraja. Medzi čitateľmi sú vo veľkej miere
zastúpené aj nízkopríjmové skupiny obyvateľov či
ľudia so základným školským vzdelaním.

313 298,17

Zdroje krytia
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy

169 940,40

Dotácia - IA MPSVaR SR

29 396,88

2% z daní prijaté v roku 2017

26 706,30

Dotácia - MPSVaR SR

25 000,00

Dotácia - MK SR

15 000,00

Vlastné zdroje – charitatívna reklama

13 195,52

Nefinančné krytie

10 708,57

Grant - Nadačný fond Sl. Elektrární v Nadácii Pontis

8 000,00

Dotácia - Hlavné mesto SR

4 396,44

Dary - fyzické osoby

3 221,39

Verejná Zbierka 3 - Fórum donorov

2 535,92

Verejná Zbierka 2 - Fórum donorov

2 082,03

Dotácia - MF SR

2 000,00

Dary - portál www.darujme.sk

1 100,48

Dotácia - MV SR 40% - paušálne výdavky

14,24
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program ZAMESTNÁVANIE
PRIAME ZAMESTNÁVANIE ĽUDÍ SO SKÚSENOSŤOU BEZDOMOVECTVA A ZDOSTUPŇOVANIE ZAMESTNÁVANIA NA
OTVORENOM PRACOVNOM TRHU

PROJEKT NOSIČI BATOŽÍN - ZAMESTNÁVANIE A ODDLŽOVANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
Nosiči batožín sú úspešným 5 ročným programom zamestnávania s vyšším prahom pre predajcov Nota bene.
V decembri 2014 sme dali 7 ľuďom bez domova prácu na trvalý pracovný pomer, aby pomohli starším ľuďom a
ženám s batožinou na stanici prekonať prekážky v podobe schodov. Poskytli sme reálnu šancu pre zadĺžených ľudí
so skúsenosťou bezdomovectva a nestabilným bývaním zamestnať sa, udržať si prácu nosiča a splácať svoje dlhy,
najmä na zdravotnom poistení a prekonať tak prekážky na ceste k ďalšiemu zamestnaniu a stabilnejšiemu bývaniu.
Okrem veľkého záujmu verejnosti o službu sme si v máji 2015 odniesli z Viedne cenu Sozial Marie za sociálnu
inováciu – z 300 projektov sme skončili na druhom mieste a v Seattli (USA) sme získali 1.cenu medzinárodnej siete
pouličných časopisov INSP.
Dlhodobá istota príjmu (dlhšie ako 1,5 roka), splácanie dlhov i samotné oddlženie podporené právnym poradenstvom
i finančným príspevkom, a dostupná každodenná podpora sociálneho pracovníka priniesla do života 14 nosičov, ktorí
programom zamestnávania prešli, pozitívnu zmenu a silnú motiváciu:
●
udržať si aktuálne zamestnanie nosiča a ďalej sa zamestnať na otvorenom trhu práce
●
udržanie alebo ešte zvýšenie kvality bývania (úspešné zvýšenie kvality bývania sme zaznamenali
aj u klientov, ktorí opustli projekt Nosiči batožín a neboli úspešní v zamestnaní sa na otvorenom
trhu práce)
●
riešiť zdravotný stav (aj vďaka obnovenému prístupu k zdravotnej starostlivosti)
●
na ďalší osobnostný rozvoj (jeden z nosičov si s našou pomocou urobil vodičský preukaz - pomáha
ako asistent pre zdravotne postihnutých), ďalší absolvoval kurz angličtiny či kurz excelu)
●
splácať dlhy (doposiaľ splatili cez 15 000 eur - traja splatili všetky dlhy a jeden sa oddĺžil cez
osobný bankrot a ukončil tak svoje bezdomovectvo v prenajatom byte s nájomnou zmluvou na 5
rokov s možnosťou predĺženia.
Skúsenosti z projektu využívame v programe ADVOKÁCIA pri presadzovaní systémových a legislatívnych zmien,
ktoré uľahčujú ľuďom bez domova integráciu (zákon o osobnom bankrote, trvalom pobyte, soc. podnikaní atď...).
Nosiči batožín na festivale Pohoda 2018 – po tretí krát
Partia nosičov na rikšiach pravidelne vymení počas niekoľkých horúcich dní bratislavskú Hlavnú stanicu za
trenčianske letisko, pomáhali účastníkom preniesť si batožinu od vstupnej brány do stanových mestečiek na rikšiach.
Náklady - program ZAMESTNÁVANIE
Zdroje krytia
Dotácia - Hlavné mesto SR Bratislava
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy
Dary – fyzické osoby
Verejná zbierka 3 - Fórum donorov
Verejná zbierka 2 - Fórum donorov
Grant – Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis
Dary - portál www.dobrakrajina.sk
2% z dane prijaté v roku 2017
Dary - portál www.darujme.sk
Nefinančné krytie

25 383,60
8 153,56
3 307,80
2 737,98
2 264,08
2 050,93
2 000,00
1 935,89
1 266,05
1 096,71
570,60
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program ADVOKÁCIA
OBHAJOBA PRÁV ĽUDÍ SO SKÚSENOSŤOU BEZDOMOVECTVA - PRÁCA S LAICKOU I ODBORNOU VEREJNOSŤOU

V Proti prúdu chceme zlepšovať kvalitu života ľudí bez domova, pričom sa zameriavame na:
• prácu s laickou verejnosťou (napr. články v Nota bene, osobné vzťahy s predajcami či mediálne kampane a
produkty so zameraním na tému bezdomovectva)
• zmeny na systémovej úrovni (Národná koncepcia prevencie a riešenia bezdomovectva, legislatívne
pripomienkovanie či účasť v expertných pracovných skupinách)
• a zapájanie klientov do obhajoby svojich práv cez diskusie s verejnosťou na školách, vo firmách alebo na
rôznych podujatiach.
Rozvíjali sme spoluprácu s ďalšími MVO najmä v rámci tém práva na bývanie, národnej koncepcie prevencie a
riešenia bezdomovectva a prístupu Ľudí bez domova k zdravotnej starostlivosti.
V septembri 2018 sme spustili nový advokačný projekt KĽÚČ K DOMOVU podporený z programu Efektívna verejná
správa zacielený na zlepšenie situácie ľudí bez domova prostredníctvom zlepšenia verejných politík a zlepšenia
procesov ich tvorby. Jeho cieľom je tiež, aby sa ľudia bez domova stali súčasťou procesov vo verejnej správe, aby
bezdomovectvo a jeho riešenie boli súčasťou verejných politík, aby ľudia trpiaci bezdomovectvom neboli vylúčení z
procesov verejnej správy, ktoré umožňujú realizáciu ich základných práv a potrieb (bývanie, sociálne služby a
podpora, zdravotnástarostlivosť, práca, atď.). Víziou, ku ktorej by mala napomôcť aj realizácia tohto projektu, je
umožniť ľuďom bez domova na Slovensku ukončiť ich bezdomovectvo tým, že budú mať prístup k stabilnému
dôstojnému bývaniu spoločne s podporou ďalších služieb.
NOSNÉ TÉMY ADVOKÁCIE V ROKU 2018
NÁRODNÁ KONCEPCIA PREVENCIE A RIEŠENIA BEZDOMOVECTVA
• Počas celého roka sme intenzívne spolupracovali s IVPR na tvorbe podkladového materiálu Národnej
koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva prostredníctvom pravidelných stretnutí so zástupcami IVPR,
analýzy navrhovaných častí materiálu a pripomienkovania navrhovaných textov.
PRÍSTUP ĽUDÍ BEZ DOMOVA K BÝVANIU A PRÁVO NA BÝVANIE
• Pokračovali sme v iniciácii diskurzu, ktorý presadzuje prístup k bývaniu ako právo a ako hlavný spôsob
riešenia bezdomovectva a v propagácii prístupov Housing first či Rapid re-housing.
• Autorsky sme sa spolupodieľali na publikácii PRÁVO NA BÝVANIE zameranej na analýzu práva na bývanie
v kontexte medzinárodných zmlúv a dohovorov a slovenských reálií.
• Spoluorganizovali sme odborný okrúhly stôl k téme PRÁVO NA BÝVANIE za účasti viac ako 30 odboríkov
téme bývania\dostupného bývania v spolupráci s Nadáciou Socia. Záštitu nad podujatím prevzala Verejná
ochrankyňa práv a aktívne sa ho zúčastnili zástupcovia MDV SR, ZMOS-u, IVPR, FES, Proti prúdu a ľudia
so skúsenosťou bezdomovectva a zdravotným znevýhodnením.
PRÍSTUP ĽUDÍ BEZ DOMOVA K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
• Analyzovali sme zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení z pohľadu poskytovania neodkladnej
zdravotnej starostlivosti, poskytovania plnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na dlhy a predchádzanie
dlhov u ľudí bez domova.
• Sfinalizovali návrh MVO - OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko a OZ Equita zameraný na prevenciu dlhov na
zdravotnom poistení u ľudí bez domova pre MZ SR.
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•

Nadviazali sme spoluprácu so zástupcami MZ SR a poisťovne Dôvera so zámerom iniciovať / podporiť
legislatívne zmeny zamerané na predchádzanie dlhov na zdravotnom poistení u ľudí bez domova.

PARTICIPÁCIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA A VEREJNÉ DISKUSIE
• Zrealizovali sme niekoľko verejných diskusií za účasti predajcov Nota bene (napr. na Dobrom trhu za účasti
predajkyne Nota bene a primátora Hlavného mesta SR Bratislava alebo diskusie pre školy v Petržalskej
knižnici či Montessori škôlke a ďalšie ...)
SCITLIVOVANIE VEREJNOSTI – POULIČNÉ AKCIE A VYSTÚPENIA V MÉDIÁCH
• V novembri 2018 sme vyjadrili podporu ľuďom bez domova v Maďarsku, kde schválili novelu zákona
kriminalizujúcou bezdomovectvo a to priamo pouličnou akciou Lavičky za účasti kazateľa Daniela
Pastirčáka a predajcov Nota bene. Dano Danglár tému vytláčanie ľudí bez domova z ulíc v Maďarsku
stvárnil ilustráciou.
• Večera s Havranom - téma exekúcie, 16.10. 2018 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/169959#653
• Večera s Havranom - téma nájomné byty, 27.11. 2018
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/173504#424
• Ranné správy na jednotke RTVS k dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre LBD, 20.11. 2018, 38min a
32sek https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/172569#2261
• Rádio Slovensko večerná relácia Kontakty k fenoménu bezdomovectva na Slovensku, 6.11. 2018
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1021529?fbclid=IwAR0GjCXDhy6ZCNak9XCMNCqGppqN_Xr86ejnn
LKfMi5uK84yWDYnH62DllQ
• Rádio Slovensko večerná relácia "K veci" k dostupnosti zdravotnej starostlivosti, 16.11. 2018
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/180667/k-veci-17-november
• Rádio Slovensko rozhovor na tému Ženy bez domova 23.12. 2018, Rádio Devín, 12:00 (Nechcem aby ma
bolo vidieť/Čo cítia a potrebujú ženy bez domova) http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11228/1048938
• Rádio Regina, čo by bolo keby...sme boli bez domova? relácia pre deti o bezdomovectve, 22.12. 2018
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11122/1048633

Náklady - progam ADVOKÁCIA
Zdroje krytia
Dotácia - MV SR
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy
2% z dane prijaté v roku 2017
Dotácia - MV SR 40% - paušálne výdavky
Dary - fyzické osoby

30 686,75
30 686,75
15 503,21
10 062,91
3 366,80
1 328,78
425,05
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Akcia Lavičky – podpora ľudí bez domova v Maďarsku (november 2018)

Pouličná akcia v rámci účasti Nota bene na Dobrom trhu (december 2019)
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program BÝVANIE
ZDOSTUPŇOVANIE BÝVANIA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA A PILOTNÉ OVEROVANIE PRÁCE V TÉME BÝVANIA

Všetci potrebujeme domov. Domov je miesto, kde napĺňame svoje potreby. Skutočným riešením bezdomovectva je
prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu. Na Slovensku takéto bývanie chýba. Následkom toho ľudia bez
domova, aj po tom ako si nájdu prácu, dožívajú svoj život v nocľahárňach, útulkoch, alebo v komerčných
ubytovniach, kde za posteľ platia od 120 – 250 eur za mesiac (BA).
Prístup k cenovo dostupnému a dôstojnému bývaniu, ktoré napĺňa charakter domova nevnímame na základe
zásluhového princípu, ale na základe potrieb ako základný prostriedok, vďaka ktorému môžu ľudia bez domova
ukončiť svoje bezdomovectvo.
Dlhodobo presadzujeme prístup Housing first a prinášame ho do priestoru verejnej diskusie, nakoľko je overený ako
najefektívnejší spôsob ukončovania dlhodobého bezdomovectva - ľuďom žijúcim na ulici sa poskytne nájomné
bývanie, peňažná pomoc na dohodnuté obdobie a podpora sociálnych pracovníkov a iných expertov priamo v
bytoch.
Keďže v súčasnosti je takmer nemožné získať cenovo dostupný byt pre ľudí bez domova na bežnom trhu s bytmi,
zameriavame sa najmä:
• na systematické zmeny v programe ADVOKÁCIA (napr. legislatívne zmeny v príspevku na bývanie, aktívna
práca na podporu vzniku a prijatia prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva, aktívny
vstup do prípravy Národnej koncepcie politiky bývania do roku 2030), ktoré by zdostupnenie bývania
umožnili
• ale aj priamej práci v oblasti bývania v rozvíjajúcom sa programe BÝVANIA, nakoľko dlhodobé a udržateľné
bývanie vychádza z formulovaných potrieb našich klientov.
Domov chápeme v zmysle ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania ako bývanie, ktoré zabezpečuje
človeku istotu nielen vo fyzickej rovine, ale aj v právnej a sociálnej rovine - teda bývanie, ktoré má právne istoty na
základe nájomnej alebo podnájomnej zmluvy, bývanie, ktoré si môže človek bez problémov osvojiť a vyhovuje jeho
rodinnej a sociálnej situácii a je pre neho finančne udržateľné.
Takéto bývanie sa snažíme našim klientom sprostredkovať už od roku 2016, keď sme prenajali prvý byt od
súkromného prenajímateľa a sprostredkovali ho našim klientom. Zásadnou kvalitou je dlhodobá udržateľnosť bývania
z vlastných prostriedkov klienta (dôchodok, predaj Nota bene) v kombinácii so systémovými zdrojmi z verejných
(alebo iných dlhodobo udržateľných) prostriedkov.
V rozvíjajúcom sa programe BÝVANIE:
• sa zameriavame na intenzívnu sociálnu prácu, ktorá smeruje k udržaniu / získaniu bývania a intervencie
vedúce k zdostupňovania bývania pre ľudí bez domova na trhu bytov.
• klientom, ktorým zatiaľ nie je možné sprostredkovať samostatné nájomné bývanie z dôvodu absencie
nájomných bytov pomáhame v zlepšovaní ich bývania aspoň v niektorej z domén bývania (fyzická, právna,
sociálna).
• poskytujeme podporné finančné príspevky v téme bývania - v roku 2018 sme poskytli príspevky vo výške
1980 Eur.
• si ako združenie prenajímame byt so zníženým nájmom a následne ho podnajímame predajcovi Nota bene
na princípoch Housing first
• sprostredkúvame kontakt a spoluprácu medzi prenajímateľmi a klientmi, pričom venovujeme dôraz na
prípravu zmluvných podmienok, finančného nastavenie platieb, a priamu podporu sociálneho pracovníka
nielen samotným klientom ale aj prenajímateľom.
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rozvíjame spoluprácu s verejným a súkromným nájomným sektorom s cieľom vyhľadávať vhodné byty
a zdostupniť ich pre ľudí bez domova (rozvíjanie a testovanie myšlienky sociálnej nájomnej agentúry v
praxi.)

Náklady - program BÝVANIE
Zdroje krytia
Dotácia - IA MPSVaR
2% z dane prijaté v roku 2017
Dotácia - MV SR 40% - paušálne výdavky
Nájomné od klientov
Vlastné zdroje - charitatívna reklama
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy
Nefinančné krytie

30 050,26
30 050,26
12 836,16
6 013,50
3 588,39
3 510,00
2 080,00
1 629,83
392,38

Prenajímateľka na návšteve u predajcu Nota bene v prenajatom byte v programe BÝVANIA
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História PROTI PRÚDU

Občianske združenie Proti prúdu založili traja študenti sociálnej práce (Sandra Pazman Tordová, Zuzana
Csontosová rod. Šedíková a Martin Opeta) v marci 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do
spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a s úmyslom pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči
nim.
Hlavným a dodnes sa rozvíjajúcim nástrojom pomoci sa stal v septembri 2001 projekt pouličného časopisu Nota
bene. Nota bene dáva každý mesiac šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty 350 ľuďom bez
domova v 19 mestách Slovenska.
K vydávania časopisu sme od roku 2006 pridali aj knihy z pera predajcov a prílohy spracujúce tému bezdomovectva
pútavou formou pre deti i dospelých. Vydali sme:
• autorovi Júliusovi, predajcovi Nota bene - POULIČNÁ ROMANCA A NA SKOK V BASE (2011), MUŽI,
ŽENY, DETI A PES (2008), MÔJ DOMOV (2006)
• autorke Jela Matuškovičová, predajkyňa Nota bene - ZÁZRAČNÉ DIEŤA (2002), O ZVIERACEJ DUŠIČKE
(2014)
• dve ilustrované detské knižky o bezdomovectve - ZATÚLANÝ GOMBÍK (2015) a SÁRA A ZÁZRAČNÝ
STÔL (2018),
• omaľovánkovú hru TU SOM DOMA ilustrovanú výtvarníčkami Ivanou Šátekovou a Broňou Shragge (2016)
• knihu troch príbehov autora Daniela Pastirčáka s ilustráciami výtvarníčky Daniely Olejníkovej STAREC A
DIEŤA (2017)
• diáre a kalendáre Nota bene ilustrované slovenskými ilustrátorkami (2009, 2016, 2017, 2018, 2019)
Počas 18-ročnej histórie sme priniesli na Slovensko niekoľko pilotných projektov v práci s ľuďmi bez domova:
• v rokoch 2007-2011 sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova (v súčasnosti ho realizuje
OZ Vagus)
• v našich radoch hralo prvé Divadlo Nota bene s ľuďmi bez domova
• v roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul
• sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety pre ľudí bez domova z roku 2011
• v rokoch 2005 – 2007 sme realizovali projekt Krištof – komplexný́ a inovatívny prístup k riešeniu
bezdomovectva (vybraným predajcom Nota bene sme poskytli bývanie v prenajatých bytoch, prácu v našej
dielni, vzdelávanie, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu pri hľadaní zamestnania).
• zúčastnili sme sa niekoľkokrát s predajcami Majstrovstiev sveta ľudí bez domova vo futbale ako
reprezentanti Slovenska
• organizujeme športové, kultúrne (výstavy) a spoločenské podujatia (napr. päť ročníkov Homeless plesu /
Juniálesu), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú
• od mája 2014 realizujeme pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí so skúsenosťou
bezdomovectva – Nosiči batožín na hl. Žel. Stanici v Bratislave.
• od roku 2016 prevádzkujeme / prenajímame byt na princípe housing first
• od roku 2011 sa intenzívne venujeme prinášaniu prístupu HOUSING FIRST do verejného diskurzu, nakoľko
ho považujeme za kľúčový i vzorový model úspečného ukončovania krátkodobého aj dlhodobého
bezdomovectva – prinášame články v Nota bene, pozývame expertov v oblasti Housing first na našu
konferenciu, zavádzame prinícpy Housing first do našej každodennej práce
• zapájame samotných ľudí bez domova do obhajoby svojich práv – priniesli sme školám možnosť zavolať si
do školy na diskusiu vyškolených predajcov Nota bene
Obhajoba práv ľudí bez domova, legislatívne pripomienkovanie v oblastiach, týkajúcich sa ľudí bez domova (napr.
osobný bankrot, zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení, cenovo dostupné
bývanie, finančné príspevky ako podpora udržania ubytovania / bývania…) je súčasťou našej práce od vzniku
organizácie.
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Organizujeme odbornú konferenciu )udia bez domova, ktorá ako jediná svojho druhu na Slovensku priná%a príklady
dobrej praxe v oblasti rie%enia bezdomovectva a poskytuje potrebn& priestor na v&menu skúseností a diskusiu nielen
na úrovni organizácií, ktoré pracujú s *u'mi bez domova, ale aj na úrovni zástupcov ministerstiev a akademickej
obce. Doposia* sme zorganizovali sedem ro"níkov s témami:
• Práca - cesta z bezdomovectva?, )udia bez domova 2015, Jasná
• Ako 'alej, )udia bez domova 2014, Bratislava
• Rozvoj potenciálu *udí bez domova, )udia bez domova 2013, Beladice
• Systém pomoci *u'om bez domova, )udia bez domova 2011, 0akovce
• Problém alkoholizmu a mo#nosti práce so závisl&mi bezdomovcami na Slovensku, )udia bez domova 2010,
Liptovská Sielnica
• Chorí bezdomovci a slu#by pre nich, )udia bez domova 2008, Bratislava
• Bezdomovectvo, )udia bez domova 2007, Liptovsk& Ján
Po)as 18 ro)nej histórie organizácie sme vydali publikácie vychádzajúce z na&ej praxe:
• Bezdomovci, *udia ako my
• Projekt Kri%tof - stratégia zamestnávanie *udí bez domova individuálna a skupinová sociálna práca s *u'mi
bez domova
• .*apaje ulicou – rôzne prístupy v terénnej sociálnej práci s *u'mi bez domova (projekt Streetwork s *u'mi
bez domova)
Nina Be+ová z programu ADVOKÁCIA sa stala spoluatorkou knihy Právo na b&vanie vydanej Nadáciou Socia v roku
2018.
V%etky publikácie na stiahnutie www.notabene.sk/?knihy-o-bezdomovectve
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| VÝNOSY PODĽA ZDROJA PRÍJMU
VLASTNÁ ČINNOSŤ
Hlavná činnosť - príspevky za časopis a prílohy
Charitatívna reklama
Nájomné od klientov v programe Bývania
DOTÁCIE
Dotácia - Hlavné mesto SR Bratislava
Dotácia - IA MPSVaR
Dotácia - MF SR
Dotácia - MK SR
Dotácia - MPSVaR SR
Dotácia - MV SR
GRANTY
Grant - Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis
Grant - Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
ASIGNÁCIA DVOCH PERCENT
2% z daní- prijaté v roku 2017 a použíté v roku 2018
DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Dary - fyzické osoby
Dary - právnické osoby
Dar - Konto Orange
Dar - portál - darujme.sk
Dar - portál - dobrakrajina.sk
Dar - portál - UK Online
VEREJNÉ ZBIERKY
Zbierka 2 - Fórum donorov – darcovská SMS
Zbierka 3 - Fórum donorov – darcovská SMS
INÉ PRÍJMY
Poistné plnenie
Slovnaft 2017 - palivová karta
Nefinančné zdroje
Nefinančné zdroje
VÝNOSY V EUR

285 144,24
267 125,24
14 769,00
3 250,00
117 402,30
12 550,00
42 233,04
2 000,00
15 000,00
25 000,00
20 619,26
10 000,00
2 000,00
8 000,00
37 352,65
37 352,65
28 220,41
17 567,41
220,00
57,27
6 301,19
1 935,89
2 138,65
8 952,96
4 152,96
4 800,00
1 931,66
1 289,72
641,94
193,45
25 076,15
514 273,82

| NÁKLADY PODĽA PROGRAMOV ZDRUŽENIA
Prevádzka organizácie
Progam - Advokácia
Progam - Bývanie
Program - Nota bene
Program - Zamestnávanie
NÁKLADY V EUR

85 492,26
30 686,75
30 050,26
313 298,17
25 383,60
484 911,04
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