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Hlavným cieľom Proti prúdu je ukončovanie bezdomovectva na rôznych
úrovniach
V občianskom združení Proti prúdu, vydavateľa Nota bene už 20 rokov systematicky pomáhame
ľuďom bez domova ukončovať bezdomovectvo. V roku 2020 sme pomoc realizovali
prostredníctvom 4 programov.
Vďaka programu NOTA BENE si 330 predajcov v 19 mestách Slovenska dokáže
zabezpečiť strechu nad hlavou a základné potreby, získať sociálne kontakty a sebaúctu.
V programe BÝVANIE POMÁHAME PREDAJCOM NÁJSŤ DOMOV v cenovo dostupných
nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame od súkromných prenajímateľov. V roku 2020
sme poskytovali podporu až 16 klientom v 14 nájomných bytoch. Inšpirujeme sa prístupom
Housing first.
V programe ADVOKÁCIE HÁJIME PRÁVA ĽUDÍ BEZ DOMOVA – spolupracujeme na
systematických a legislatívnych zmenách, zúčastňujeme sa tvorby politík (napr. Národnej
stratégie prevencie a ukončovania bezdomovectva), pripomienkujeme zákony, navrhujeme
opatrenia a realizujeme výskumy a štúdie s cieľom, aby každý, kto stratil domov, mal reálnu
možnosť ukončiť svoje bezdomovectvo.
Rok 2020 priniesol aj úplne nový program – COVID-19 z dôvodu celosvetovej pandémie
koronavírusu. Transformovali sme všetky služby v zmysle epidemiologických opatrení,
zvýšili monitorovanie potrieb klientov a adekvátne sme na ne reagovali pandemickou
humanitárnou pomocou – potravinová, materiálna a finančná pomoc na udržanie bývania,
technickou úpravou priestorov výdajne a poradenských priestorov s dôrazom na
bezpečnosť a ochranu zdravia klientov a zamestnancov či úplne novou službou mobilného
rozvozu časopisov pre zníženie mobility klientov.

Proti prúdu je občianske združenie založene v roku 2001 a jeho ustanovujúcim dokumentom
sú stanovy. Registrácia združenia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
Štatutárny orgán: Mgr. Zuzana Pohánková, riaditeľka a Mgr. Sandra Pázman Tordová,
predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka NOTA BENE

| NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ PROGRAMY VYNALOŽENÉ V ROKU 2020
Program - NOTA BENE
Program - BÝVANIE
Program - ADVOKÁCIA
Program - COVID-19
Prevádzka organizácie – nepriame náklady programov
NÁKLADY V EUR

337 467,94
90 057,23
67 573,79
127 125,51
147 105,05
769 329,52
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44 %
12 %
9%
16 %
19 %
100 %

VÝCHODISKÁ NAŠEJ PRÁCE
Sme presvedčení, že každý človek bez domova by mal mať šancu čo najskôr získať svoj
domov, aby sa bezdomovectvo stalo len krátkou epizódou v jeho živote. Bezdomovectvo je
potrebné riešiť komplexne, predovšetkým v oblasti dostupného bývania, ale súčasne aj v oblasti
sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpečeniu a
právam.
Veríme, že predovšetkým cenovo dostupné, dôstojné a stabilné bývanie s podporou
sociálnych služieb je riešením a cestou z bezdomovectva. Zároveň je aj jeho najlepšou
prevenciou.
Systémové nedostatky a zle nastavené zákony do značnej miery sťažujú ľuďom zažívajúcim
bezdomovectvo šancu na zmenu – zmenu, ktorou je získanie dôstojného bývania, v ktorom by si
mohli vytvoriť stabilný domov, úplný prístup k zdravotnej starostlivosti a ostatným právam či
získanie legálneho zamestnania.
CIEĽOVÉ SKUPINY
ĽUDIA BEZ DOMOVA A ĽUDIA V BYTOVEJ NÚDZI - primárna cieľová skupina
Bezdomovectvo predstavuje jednu z najhorších foriem sociálneho vylúčenia. Strata primeraného
bývania ako jedného zo základných medzinárodných ľudských práv takmer automaticky spôsobuje
ohrozenie ďalších ľudských práv. Ľudia bez domova trpia mnohonásobnými formami vylúčenia zo
spoločnosti - z bývania, z trhu práce, zo systému zdravotnej starostlivosti a zo sociálneho a
kultúrneho života. Strata strechy nad hlavou takmer automaticky spôsobuje: stratu zamestnania,
žiadne bezpečné miesto na odpočinok, nedostatok možností na pravidelnú hygienu a pod. Väčšina
ľudí bez domova sa podľa zahraničných výskumov dožíva o 20 až 30 rokov menej ako bežná
populácia. Našim cieľom je najmä podpora pri ukončovaní bezdomovectva našich klientov, ktorú sa
snažíme dosiahnuť pri realizácii našich programov (NOTA BENE, Bývania, Advokácie a v roku
2020 aj COVID-19).
ODBORNÁ/LAICKÁ VEREJNOSŤ A ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTU A SAMOSPRÁV - sekundárne
cieľové skupiny
Na to, aby bolo možné ukončovať bezdomovectvo, je potrebné zapojenie všetkých relevantných
aktérov - okrem samotných ľudí bez domova a poskytovateľov služieb aj zástupcov samospráv a
štátu a ďalšiu odbornú verejnosť. Dôležitým faktorom sú aj postoje samotnej širokej verejnosti, ktoré
spätne ovplyvňujú politické rozhodnutia. Našim cieľom je preto aj prinášanie našich odborných
poznatkov a relevantných informácií o pomoci ľuďom bez domova, problematike bezdomovectva a
jeho riešeniach širokej verejnosti - či už odbornej alebo laickej. Našou snahou je scitlivovanie
verejnosti voči situácii ľudí bez domova a tiež snaha o systematické a legislatívne zmeny, ktoré
umožnia na Slovensku ukončovanie bezdomovectva.

3

| program NOTA BENE
HLAVNÝ NÁSTROJ POMOCI PRE ĽUDÍ SO SKÚSENOSŤOU BEZDOMOVECTVA

PROJEKT POULIČNÉHO ČASOPISU NOTA BENE
Spoločne s čitateľmi Nota bene na celom Slovensku, pomáhame ľuďom bez domova a ľuďom so
skúsenosťou bez domova aktivizovať vlastný potenciál, zlepšovať si životné podmienky a chrániť
zdravie v dôstojnom bývaní aj počas pandemickej krízy.
NOTA BENE je jedinečný nástrojom pomoci ľuďom bez domova a každý mesiac:
• dáva ľuďom bez domova na celom Slovensku šancu získať dôstojné živobytie, sebaúctu a
sociálne kontakty, a možnosť zamerať sa z každodenného prežívania na dlhodobé plány a
ciele (obmedzené kontakty z dôvodu pandémie - posilnené sociálne poradenstvo a podpora
v teréne a cez telefón)
• viac ako 62 000 čitateľom mesačne prináša kvalitné čítanie, o.i. aj o problematike
bezdomovectva
• ponúka klientom každodenný kontakt a podporu sociálnych pracovníkov - vo výdajni
časopisu a v teréne - priamo u klientov či prostredníctvom mobilnej výdajne NOTA BENE,
čo prehĺbuje vzájomnú dôveru potrebnú pre efektívnu a dlhodobú pomoc
V ROKU 2020
• sa do projektu NOTA BENE zapojilo 330 predajcov v Bratislave a 18 mestách SR
• pracovali sme so 40 novoregistrovanými klientmi-predajcami NOTA BENE a celkovo počas
roka so 182 predajcami NOTA BENE v Bratislave
• sme zaviedli intenzívny monitoring potrieb klientov cez telefonický kontakt na dennodennej
báze
• tím sociálnych pracovníkov zrealizoval takmer 5000 priamych individuálnych intervencí prevládali témy práce / predaj časopisu, bývanie, zdravie a jeho ochrana, financie, sociálne
kontakty a pod.
• sme zorganizovali každoročný splav Malého Dunaja so zapojením klientov, ďalšie
voľnočasové a skupinové aktivity nebolo možné zorganizovať z dôvodu dopadu
epidemiologických opatrení, mimoriadneho stavu a lockdown-u
• sme vydali 11 čísel NOTA BENE (z toho jedno dvojčíslo Máj/Jún, aprílové NOTA BENE
bolo v dôsledku epidemiologických opatrení dostupné iba v elektronickej podobne), letné
krížovky, ilusrovaný kalendár na rok 2021, zobrazujúci obľúbené knihy predajcov - Kultové
knihy z detstva, omaľovánku a knihu inšpiratívnych príbehov projektu Svetlo pod perinou od
autoriek projektu Lucie Paškovej a Márii Sztarovics)
V rámci Programu NOTA BENE realizujeme najmä:
• sociálny program pre predajcov NOTA BENE v Bratislave (sociálne a podporné služby)
• samotnú výrobu, tlač a distribúciu časopisu Nota bene ako média v 19 mestách Slovenska
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.
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SOCIÁLNY PROGRAM PRE PREDAJCOV NOTA BENE V BRATISLAVE V ROKU 2020
Súčasťou sociálneho programu Nota bene bolo v roku 2020 sociálne poradenstvo individuálne a skupinové, telefonické sociálne poradenstvo, streetwork/práca v teréne,
právne poradenstvo a ďalšie podporné služby.
Sociálne poradenstvo (individuálne, skupinové, telefonické)
Individuálne sociálne poradenstvo za štandardných okolností poskytujeme formou základného a
špecializovaného sociálneho poradenstva v kancelárii i teréne. V rámci poradenstva sme pomáhali
s 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 a pod. Počas roku 2020 tím sociálnych
pracovníkov zrealizoval takmer 5000 priamych individuálnych intervencí - prevládali témy
zamestnanie, bývanie, zdravie a jeho ochrana, financie, sociálne kontakty. Vďaka intenzívnym
intervenciám vznikol veľký priestor na posilnenie dôvery vzťahu sociálny pracovník-klient. Celkovo
sme v roku 2020 pracovali so 182 predajcami NB v Bratislave a zaregistrovali 40 nových
predajcov-začiatočníkov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme, nasledujúc epidemiologické
opatrenia, transformovali služby klientom tak, aby reflektovali realitu pandémie a núdzového stavu a
zároveň boli oporou pre predajcov v najťažších časoch. Vzhľadom na pandemické opatrenia sme v
kritickom období museli do istej miery fyzické kontakty na výdajni dočasne nahradiť intenzívnymi
telefonátmi alebo prácou v teréne. Priame skupinové a individuálne stretnutia nahradilo telefonické
poradenstvo Pravidelne sme monitorovali potreby, ktoré vyvstali v súvislosti s pandémiou a podľa
toho nastavovali pomoc.
Streetwork / práca v teréne
V rámci streetworku sociálni pracovníci absolvovali pravidelné výjazdy do terénu za predajcami
Nota bene. V teréne - širšom okolí klientovho predajného miesta či priamo v miestach, kde predajci
žijú, 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. V teréne sme pracovali aj so 40 novými predajcami-začiatočníkmi NOTA BENE,
vzhľadom k pandémii sa úvodné spoznanie ich potrieb a vytváranie vzťahu prenieslo z kancelárií
viac do priestoru v teréne.
Právne poradenstvo
Právne poradenstvo sme poskytovali v obmedzenejšom režime, vzhľadom na dočasne
pozastavený a obmedzený chod verejných inštitúcií. V tomto duchu pokračovala aj spolupráca s
Centrom právnej pomoci a samotná pomoc klientom s osobným bankrotom.
Výber z ďalších podporných služieb pre predajcov Nota bene poskytovaných v roku 2020 v
Bratislave:
• finančné príspevky na lieky / ošetrenie – v roku 2020 sme poskytli príspevky vo výške
2493,48 Eur
• príjem osobnej pošty a zasielania sociálnych dávok na poštovej adrese združenia
• bezplatný prístup k internetu, počítaču, telefónu a sejfu
• motivačná podpora formou kupónov a stravnými lístkami
• 11. NOTA BENE splav – splavili sme Malý Dunaj a spoločne strávili 2 dni na vode a v
kempingu.
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ČASOPIS NOTA BENE AKO MÉDIUM –v roku 2020 už 20. ročník
Časopis je hlavným nástrojom pomoci a živobytia predajcov - ľudí bez domova. Samotným
obsahom, časopis NOTA BENE už od roku 2001 scitlivuje verejnosť k sociálnym témam, prináša
pozitívny, inšpirujúci pohľad na rôzne, predovšetkým sociálne a spoločenské témy, príbehy
inšpiratívnych ľudí prinášajúcich zmenu a nové riešenia súčasných problémov. Špeciálne sa
zameriava na problematiku ľudí bez domova, fenomén chudoby, znevýhodnených a
marginalizovaných skupín obyvateľstva ako sú Rómovia, ľudia s postihnutím, utečenci a pod.
Časopis NOTA BENE svojím obsahom posilňuje hodnoty humanizmu, tolerancie a porozumenia
voči znevýhodneným skupinám, menšinám, čím prirodzene bojuje proti extrémizmu, xenofóbii,
všetkým formám diskriminácie a násilia. Svojím obsahom vyznáva ekologický prístup smerujúci k
trvalo udržateľnému spolunažívaniu s okolím a hlási sa k rešpektu k prírode a ostatným ľuďom.
Časopis sa inšpiruje princípmi Solutions journalism - žurnalistiky zameranej na riešenia. Prináša
pozitívne príklady z rôznych oblastí, vďaka čomu približuje čitateľom riešenia existujúcich
problémov. Prináša tiež nové uhly pohľadu, ktoré otvárajú cesty k efektívnejším riešeniam.
Zverejňovaním príbehov ľudí bez domova prispieva k pochopeniu a prelamovaniu bariér medzi
svetom bez domova a tých čo domov majú. Problematike zdravotne postihnutých a sociálne
znevýhodnených sa venuje aj špeciálna rubrika v spolupráci s organizáciou Medzi nami, ktorá
prináša osobné príbehy rodín trpiacich chorobou člena domácnosti, ktorí sú zároveň v sociálnej
núdzi. Čitateľov zapájame do konkrétnej pomoci týmto ľuďom v spolupráci so združením Medzi
nami, ktoré zabezpečuje konkrétnu pomoc.
Témy NOTA BENE 2020 - časopis je tematický, teda na ústrednú tému čísla je naviazaný obsah
čísla: Biela, Klíma, Mikro, Stop panike, Nie, Rodina, Zakázané ovocie, Tajomstvo, Vlak, Ustojíme to,
Dobré časy.
Obsah časopisu, či už ide o reportáže, rozhovory alebo iné články a kvalitné fotografie, tvorí
externá redakcia. Jej súčasťou sú skúsení novinári a novinárky ako Jana Čavojská, Karol Sudor,
Petra Nagyová, Magdaléna Rojo, Galina Lišháková, Daniel Pastirčák, Zuzana Uličianska, Dorota
Nvotová, Dagmar Gurová či Zuzana Límová. Vizuálnu stránku dopĺňajú kvalitné fotografie od
fotografov a fotografiek ako Alan Hyža, Noel Rojo, Jana Čavojská, Tomáš Benedikovič a ďalší.

Online archív časopisu
www.notabene.sk/?archiv

Časopis NOTA BENE je registrovaný na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169 | Má 44 plnofarebných
strán vrátane obálky v rozmere 204 x 280 mm | Priemerný mesačný náklad v roku 2020 predstavoval 27 005 ks
výtlačkov Nota bene - 10 tlačených čísel z toho 1x dvojčíslo a 1x elektronické číslo | NOTA BENE číta mesačne 62
000 ČITATEĽOV, pokles z čias pred pandémie COVID-19 o 30% (zdroj: prieskum MML-TGI SR 3. kvartál - 4.
kvartál 2020) | Región distribúcie: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Čadca, Hlohovec, Holíč, Košice, Levice,
Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Piešťany, Poprad, 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.

6

V ROKU 2020 sme okrem časopisu NOTA BENE vydali aj doplnkové prílohy, ktoré pomáhajú
ľuďom bez domova zabezpečiť si príjem:

Kalendár NOTA BENE 2021
Aj minulý rok mohli čitatelia podporiť predajcov
časopisu NOTA BENE počas zimného obdobia a
potešiť seba, či blízkych kúpou nového
kalendára. Témou kalendára na rok 2021 boli
Kultové knihy z detstva. Svojich obľúbených
knižných hrdinov v ňom predstavili predajcovia z
viacerých slovenských miest, ako aj niektorí
pracovníci NOTA BENE. Spolu s nimi si mohli
čitatelia pripomenúť napríklad Babičku Boženy
Němcovej, 20 000 míľ pod morom, Tarzana či
Winnetoua, no aj menej známe príbehy. Ku každému vytvorila ilustráciu výtvarníčka Sasha
Chagina, ktorá ilustrovala aj kalendár na rok 2020. Jej diela mohli čitatelia viackrát vidieť aj v
jednotlivých číslach časopisu vrátane obálky časopisu. Tentokrát použila originálnu techniku s
pomocou vystrihnutých šablón, špongie a farieb na pečiatky s následnou digitálnou postprodukciou.
Cena kalendára bola 6 Eur, polovica je určená predajcovi.

Kniha SVETLO POD PERINOU
Kniha Svetlo pod perinou, ktorú sme vydali v roku 2020 vznikla v
spolupráci OZ Proti prúdu s projektom Svetlo pod perinou. Projekt
Svetlo pod perinou vznikol v kuchyni pri rozprávaní sa dvoch
kamarátok Lucie Paškovej a Márie Sztarovics, ktoré premýšľali ako
posilniť sebavedomie a motiváciu detí. Aby im ukázali, že si môžu
vybrať, čím chcú byť, rozhodli sa zozbierať príbehy inšpiratívnych
osobností Slovenska a do spracovania príbehov zapojiť
inšpiratívnych autorov a ilustrátorov. Prvé knižné vydanie týchto
príbehov s názvom Svetla pod perinou tvorí 14 príbehov od 14
autoriek/autorov a 14 ilustrátoriek / ilustrátorov. Knihu je možné
kúpiť si iba od predajcov NOTA BENE a jej hlavným cieľom je
uľahčiť im prežitie. Kniha obsahuje príbehy umelkýň/umelcov,
aktivistiek/aktivistov, vedkýň/vedcov, športovkýň/športovcov a
ostatných ľudí z rôznych profesií, ktorí tvoria, či tvorili náš svet. Medzi nimi napríklad aj príbeh
hudobníka Mariána Vargu, lyžiarky Heňy Farkašovej, hokejistu Michala Handzuša, astrobiologičky
Michaely Musilovej či záchranára Viliama Dobiáša.
Kniha a kalendár sú každoročne pravidelnou súčasťou podpory predajcov NOTA BENE v
zimnom období.
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Náklady - program NOTA BENE

337 467,94

Zdroje krytia
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy

70 354,21

Dotácia - IA MPSVaR SR – výkon terénnej sociálnej práce

45 840,00

2% z daní prijaté v roku 2019

30 868,93

Dotácia - MPSVaR SR – edičná činnosť a odmeny v 1. línii

29 825,02

Dotácia - MF SR – edičná činnosť

20 000,00

Vlastné zdroje – charitatívna reklama

4 085,00

Nefinančné krytie

24 534,20

Dotácia – BSK – výkon Špecializovaného poradenstva

3 857,00

Dotácia - Hlavné mesto SR – výkon Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

39 343,71

Dary – Právnické osoby

2 281,20

Verejná Zbierka 4 - fórum donorov

53,76

Dary - portál www.darujme.sk

66 424,91
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| program BÝVANIE
PRÍSTUP K CENOVO DOSTUPNÉMU BÝVANIU PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA NA PRINCÍPOCH HOUSING
FIRST
Bezdomovectvo končí v štandardnom, stabilnom, bezpečnom a cenovo dostupnom bývaní, v
ktorom si človek môže vytvoriť svoj domov - napr. v mestskom nájomnom byte. Mestských
nájomných bytov alebo aj iných nájomných bytov za dostupnú cenu je na Slovensku kritický
nedostatok. Následkom toho ľudia bez domova dožívajú svoj život v nocľahárňach, útulkoch, alebo
v predražených komerčných ubytovniach.
Preto už štvrtý rok v programe BÝVANIE pomáhame predajcom nájsť domov v cenovo
dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame najmä od súkromných prenajímateľov.
Ide o štandardné nájomné bývanie so zmluvou, len za zníženú cenu nájmu.
V nájomných bytoch poskytujeme klientom intenzívnu sociálnu podporu prostredníctvom
špecializovaných pracovníkov priamo v bytoch. Naša práca je inšpirovaná princípmi housing first
(Bývanie ako prvé - overený ako najefektívnejší spôsob ukončovania dlhodobého bezdomovectva).
K bývaniu pristupujeme ako k ľudskému právu a pri našej práci neuplatňujeme zásluhový
princíp, vychádzame skôr z potrieb klientov. Pri sprostredkovaní bývania klientom zohľadňujeme
tiež zraniteľnosť klienta. Bývanie, ktoré napĺňa charakter domova vnímame ako základný
prostriedok, vďaka ktorému môžu ľudia bez domova ukončiť svoje bezdomovectvo. Poskytuje im
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zázemie, aby mohli riešiť škálu ďalších problémov, ktoré sa u človeka kumulujú počas dlhodobého
bezdomovectva.
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 (cenovo dostupné znížené nájomné
+ dôchodok/ predaj NOTA BENE) v kombinácii so systémovými zdrojmi z verejných (alebo iných
dlhodobo udržateľných) prostriedkov.
Súčasťou Programu bývania je rozvoj Sociálnej nájomnej agentúry, ktorej poslaním je
vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, právna a technická agenda, spojená s ich
užívaním, právny servis pri príprave zmlúv a tiež pomoc pri riešení nedorozumení a nezhôd a
vzájomných požiadaviek týkajúcich sa užívania bytu s nájomcom a prenajímateľom.
ROK 2020 V PROGRAME BÝVANIE
Rok 2020 bol pre Proti prúdu veľmi dôležitý v rozvíjaní programu Bývanie. Začiatkom roka 2020
sme pracovali v 6 nájomných bytoch so 7 ľuďmi bez domova. Počet nájomných bytov, ktoré sa nám
počas roka podarilo sprostredkovať predajcom Nota bene postupne rástol o ďalších 8 nájomných
bytov. Počas roka 2020 sa nám podarilo sprostredkovať nový domov až desiatim ďalším
predajcom. S ostatnými sme pracovali predovšetkým na udržaní a zlepšovaní ich nájomného
bývania. Celkovo OZ Proti prúdu v roku 2020 poskytovalo podporu až šestnástim predajcom v
štrnástich nájomných bytoch.
Pomoc a podporu pri sprostredkovaní nájomných bytov a našu intenzívnu sociálnu podporu priamo
v bývaní rozvíjame na poli súkromných nájomných bytov za zníženú cenu od prosociálnych
prenajímateľov a tiež na poli mestských nájomných bytov.
Naša organizácia je od roku 2020 jedným z troch partnerov Hlavného mesta SR Bratislavy v
pilotnom projekte Dostupné bývanie so sociálnou podporou na princípoch Housing First. V
rámci projektu poskytuje naše občianske združenie Proti prúdu intenzívnu podporu priamo v bývaní
štyrom klientom v troch nájomných bytoch. Do projektu vkladá svoje päťročné skúsenosti z
pilotného programu Bývanie a Sociálnej nájomnej agentúry. Cieľom projektu je aj nastavenie
procesov a testovanie prístupu Housing first v prostredí slovenskej samosprávy.
Počas roka 2020 sme:
•
•
•
•
•
•

pomohli nájsť nový domov 10 ľuďom bez domova
sprostredkovali 5 nových nájomných bytov od súkromných prenajímateľa
sprostredkovali 3 nové nájomné mestské byty
vychádzajúc z princípov HOUSING FIRST sme poskytovali sociálnu službu v nájomnom
bývaní 16 ľuďom
počas roka sme pracovali spolu dohromady v 14 nájomných bytoch
intenzívne rozvíjali pilotáž nového nástroja Sociálnej nájomnej agentúry
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Náklady - program BÝVANIE

90 057,23

Zdroje krytia
Dotácia - IA MPSVaR – výkon terénnej sociálnej práce

20 715,30

2% z dane prijaté v roku 2019 (použité v roku 2020)
Dotácia – MPSVaR - odmeny v 1. línii
Úhrada Nájomného pre klientov v bytoch

2 010,55
2 702,00
7 843,04

Dotácia - Hl. mesto SR – projekt Bývam, teda som
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy

21 304,76
1 617,14

Nefinančné krytie
Dotácia BSK – výkon služby Podpora samostaného bývania

1 988,41
24 769,07
7 466,96

Dary - portál www.darujme.sk

SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY NA NÁVŠTEVE KLIENTA V BYTE PRENAJATOM ZA ZNÍŽENÚ KOMERČNÚ CENU.
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| program ADVOKÁCIA
OBHAJOBA PRÁV ĽUDÍ BEZ DOMOVA A SO SKÚSENOSŤOU BEZDOMOVECTVA

CIEĽOM programu Advokácie je ukončovanie bezdomovectva na Slovensku prostredníctvom
systematických zmien a strategických riešení na národnej a lokálnej úrovni. Veríme, že je potrebné
vytvoriť také systematické a legislatívne podmienky, ktoré umožnia ľuďom bez domova ukončovať
bezdomovectvo tým, že budú mať prístup k štandardnému, stabilnému a dôstojnému bývaniu,
spoločne s podporou ďalších služieb a oblastí života (dostupná zdravotná starostlivosť,
zamestnávanie, sociálne zabezpečenie, plnohodnotný život v komunite, plnohodnotná realizácia
rodinných a sociálnych vzťahov a pod.).
VÝCHODISKÁ NAŠEJ PRÁCE
Ľudsko-právny prístup
Pri našej práci vychádzame z ľudskoprávneho prístupu - prístup k bývaniu, k zdravotnej
starostlivosti, sociálnemu zabezpečeniu, sociálnym službám, atď. vnímame ako základné práva, ku
ktorým má mať prístup každý človek bez rozdielu. V našej práci sa angažujeme najmä v
presadzovaní PRÁVA NA BÝVANIE či práva na zdravotnú starostlivosť a ďalších práv, ktoré
vnímame ako potrebné nielen pre ľudí bez domova, ale pre všetkých ľudí v našej krajine.
Bývanie na prvom mieste
Domov je základnou potrebou každého človeka a je tiež miestom, kde je možné plnohodnotne
realizovať ďalšie ľudské potreby, sociálne kontakty, poskytuje nám súkromie, bezpečie a istotu.
Základným predpokladom pre vytvorenie domova je stabilné, dôstojné a finančne udržateľné
bývanie. Takéto bývanie by malo byť kvalitatívne štandardné a nesegregované, napríklad bežný
nájomný byt s cenovo dostupným, nie komerčným nájmom. Pri našej práci vychádzame z
prístupov, ktoré považujú DÔSTOJNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE S PODPOROU sociálnych a ďalších
služieb za základ pre prevenciu a ukončovanie bezdomovectva. Preto v rámci advokácie
presadzujeme prístup ľudí bez domova k dostupnému nájomnému bývaniu, PRÍSTUP HOUSING
FIRST či Rapid re-housing..
Komplexnosť a systematickosť
Bezdomovectvo je komplexnou výzvou v zmysle rôznorodosti skupiny, ktorej sa dotýka (napr.
seniori, ľudia so ZŤP a mnohými zdravotnými problémami, rodiny s deťmi, týrané osoby, najmä
ženy, mladí ľudia opúšťajúci detské domovy a pod.), ale tiež rôznorodých problémov, ktorým ľudia
bez domova musia čeliť a nástrojov pomoci, ktoré sú potrebné k ukončeniu bezdomovectva. Preto
pri návrhoch riešení presadzujeme komplexnosť a systematický prístup a v rámci advokačných
aktivít už dlhodobo presadzujeme vznik a politické prijatie NÁRODNEJ STRATÉGIE PREVENCIE A
UKONČOVANIA BEZDOMOVECTVA.
Spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov
Aby sa bezdomovectvu predišlo, alebo, aby bol život bez domova len krátkou epizódou, je dôležité
zapojiť do jeho riešenia celú spoločnosť - verejnosť, pomáhajúce organizácie, odborníkov,
zástupcov štátnej správy a samosprávy, ďalších kľúčových aktérov vo verejnom i súkromnom
sektore spoločnosti a samozrejme, i samotných ľudí bez domova. Preto sa v rámci advokácie
snažíme čo najviac informovať odbornú i laickú verejnosť, zapájať sa do tvorby verejných politík,
ponúkať svoje skúsenosti a odborný vhľad, prepájať všetkých aktérov pre spoločné riešenia a
podporovať participáciu samotných ľudí bez domova na procesoch, ktoré majú vplyv na riešenie
bezdomovectva.
V programe ADVOKÁCIA sa zameriavame najmä na:
•

•

Presadzovanie legislatívnych a systematických zmien na národnej a lokálnej úrovni (účasť
na tvorbe politík, legislatívne pripomienkovanie či účasť v expertných pracovných
skupinách, spolupráca s medzinárodnými organizáciami ako INSP, FEANTSA)
Prácu s odbornou i laickou verejnosťou, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a
informovanosti o problematike bezdomovectva vytváranie platformy pre diskusiu
odborníkov (napr. pravidelná konferencia Ľudia bez domova, webináre/semináre,
workshopy, prednášky, diskusie, články v Nota bene, podpora vytvárania osobných
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•

vzťahov s predajcami či mediálne kampane a výstupy, verejné pripomienky a vyjadrenia k
aktuálnym témam v kontexte ĽBD, publikácie so zameraním na tému bezdomovectva a
pod.
Zapájanie klientov do obhajoby svojich práv, najmä cez diskusie na školách, vo firmách
alebo na rôznych verejných podujatiach, prípadne podporou ich účasti v rôznych
pracovných skupinách zameraných na tvorbu verejných politík

ADVOKÁCIA V ROKU 2020
V roku 2020 sme naše advokačné aktivity realizovali najmä prostredníctvom projektu KĽÚČ K
DOMOVU, ktorý bol podporený z programu Efektívna verejná správa a zacielený na zlepšenie
situácie ľudí bez domova prostredníctvom zlepšenia verejných politík a zlepšenia procesov ich
tvorby. Aj napriek pandémií a istému pozastaveniu zabehnutých procesov a pracovných skupín, sa
nám darilo v advokácii participovať na viacerých dôležitých procesoch a zorganizovať aj
vzdelávacie aktivity. Takmer všetky plánované podujatia sa podarilo uskutočniť vďaka online
priestoru.
ZAPÁJANIE SA DO PROCESOV TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK A SYSTEMATICKÝCH ZMIEN
(NÁRODNÁ STRATÉGIA a pod.), najmä.:
• Zapájanie klientov do obhajoby svojich práv, najmä cez diskusie na školách, vo firmách
alebo na rôznych verejných podujatiach, prípadne podporou ich účasti v rôznych
pracovných skupinách zameraných na tvorbu verejných politík
• Členstvo v medzirezortnej pracovnej skupine pri MPSVR SR k tvorbe Národnej
stratégie ukončovania a prevencie bezdomovectva
• Členstvo v medzirezortnej pracovnej skupine pri MDV SR k politike bývania do roku
2030
• Členstvo v skupine Ľudia bez domova na MZ SR (v rámci pandémie koronavírusu)
• Tvorba komplexného pripomienkového materiálu k návrhu politiky bývania do roku
2030
• Tvorba odborných podkladov pre zastúpenie EU komisie a ESF na Slovensku
• Pripomienkovanie Koncepcie sociálnej inklúzie do roku 2030 na BSK
SIEŤOVANIE MVO, PODPORA VZÁJOMNEJ DISKUSIE A SPOLUPRÁCE AKTÉROV RIEŠENIA
BEZDOMOVECTVA, ZVYŠOVANIE ODBORNOSTI MVO A VEREJNOSTI, najmä.:
• Zorganizovali sme online KONFERENCIU ĽUDIA BEZ DOMOVA 2020: Ľudia bez
domova počas pandémie koronavírusu. Podrobné materiály ku konferencií:
https://www.notabene.sk/?konferencia-ludia-bez-domova-2020
• Úzko sme spolupracovali a spoločne pripravovali s FEANTSA prestížnu medzinárodnú
konferenciu, ktorá sa sa kvôli pandémii posúvala a uskutoční sa v novembri 2021
• Zorganizovali sme WEBINÁR BÝVANÍM PROTI PANDÉMII, ktorý priniesol progresívne
prístupy k riešeniu ľudí bez domova počas pandémie z Londýna a Prahy.
• Zorganizovali sme WEBINÁR AKO NA (NE)DOSTUPNOSŤ BÝVANIA? Case study
Viedeň za účasti odborníčok Emina Ozkan/Neunerhaus, Gabu Heindl/GABU Heindl
Architektur, ktorý mal za úlohu predstaviť analýzu prístupov k dostupnému bývaniu v
susednej Viedni
• Pripravili sme TRI ODBORNÉ ŠTÚDIE, ktoré vyjdú knižne pod hlavičkou NOTA BENE v
roku 2021: Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova, Terénna nízkoprahová
medicína pre ľudí bez domova a Bývanie na prvom mieste.
• Medzi naše stabilné partnerské organizácie patria Depaul Slovensko, EQUITA, nadácia
DEDO, ale aj ďalšie, s ktorými sme rozvíjali intenzívnu spoluprácu, najmä pri
koordinovaných krokoch smerom k verejným inštitúciám zameraných na presadzovanie
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•

dobrých podmienok pre LBD počas pandémie
spolu s ďalšími MVO sme sa zasadzovali za za práva ľudí bez domova počas pandémie aj
spoločnými vyhláseniami či tlačovými správami

PARTICIPÁCIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA A OBHAJOBA ICH PRÁV POČAS PANDÉMIE., najmä.:
Takmer počas celého roka 2020 nebolo možné z bezpečnostných dôvodov organizovať skupinové
podujatia či vzdelávanie, ani intenzívnejšie fyzické stretnutia s predajcami na pravidelnej báze
(ľudia bez domova patria medzi najviac zraniteľné skupiny). Po vypuknutí pandémie sme naše
advokačné úsilie veľmi intenzívne venovali posilneniu postavenia ľudí bez domova a iniciácii
opatrení, ktoré by im pomohli lepšie prekonať situáciu vyvolanú pandémiou.
• Spoluiniciovali sme vznik Výzvy pre krízový štáb, pod ktorú sa podpísalo 31 organizácií z
celého Slovenska.
• Oslovili sme s návrhmi na opatrenia a riešenia aj MPSVR SR, MZ, SR, Sociálny výbor
pri NR SR a prezidentskú kanceláriu
SCITLIVOVANIE VEREJNOSTI - VYSTÚPENIA V MÉDIÁCH V ROKU 2020 (výber)
• Testovanie klientov NOTA BENE a ĽBD - https://dennikn.sk/2118157/bojim-sa-covidu-aleviac-ma-trapi-ze-nemam-domov-hovori-jana-ktora-zije-v-uliciach-bratislavy/
• Mikulášska akcia na podporu predajcov NOTA BENE: https://dennikn.sk/minuta/2173367/
• Klientka NOTA BENE v byte - https://dennikn.sk/2196817/po-rokoch-v-ubytovniach-saprestahovala-do-bytu-same-nepride-nic-kazdy-si-musi-pomoct-ako-vie-hovori-predajkynanota-bene/?ref=in
• Rozhovor s Ninou Beňovou - Pandémia odkryla dôležitosť bývania
https://focus.hnonline.sk/publicistika/clanok/2164353-pandemia-odkryla-dolezitost-byvaniaclovek-sa-v-nom-chrani
• TS:Bývanie je najvyššou ochranou v čase pandémie aj pre ľudí bez domova https://www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3688
• projekte NOTA BENE - https://bratislava.sme.sk/c/5943806/predavat-nota-beneskandal.html
• Krízová zbierka NOTA BENE - https://www.teraz.sk/slovensko/socialne-vydavatel-notabene-organizu/454149-clanok.html
• Nina Beňová, prezentácia advokačných aktivít na Týždni otvoreného vládnutia https://www.youtube.com/watch?v=1zCH-pP9LlE

Náklady - progam ADVOKÁCIA
Zdroje krytia
Dotácia - MV SR - projekt Kľúč k domovu
Dotácia - MV SR 40% - paušálne výdavky - projekt Kľúč k domovu
Vlastné zdroje - príspevky za časopis a prílohy
Dotácia MPSVaR - odmeny v 1. línii
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67 573,79
48 463,76
13 964,54
3 408,05
1 736,99

| program COVID-19
Pandémia Covid-19 výrazne poznačila celú spoločnosť v roku 2020. V OZ Proti prúdu sme rýchlo a
flexibilne reagovali. Našim cieľom bolo, aby boli predajcovia NOTA BENE chránení, mali naplnené
základné potreby a nestratili svoje ubytovanie či bývanie v čase, keď ho najviac potrebujú. V čase,
keď celý svet našiel jediné riešenie - “Zostať doma”.
Klientom sme poskytli systematickú podporu s cieľom udržať si bývanie a zabezpečiť im
podmienky, aby sa mohli efektívne chrániť a dodržiavať opatrenia. Zároveň sme poskytovali
maximálnu podporu klientom v prípade ochorenia na COVID-19.
Počas roka 2020 ani jeden predajca v Bratislave neprišiel o svoje ťažko nadobudnuté bývanie z
dôvodu, že by si ho nevedel zaplatiť.
Rok 2020 v programe COVID-19:
• transformovali sme služby v zmysle epidemioloických opatrení - priama sociálna práca a
poradenstvo sa modifikovali na sociálnu prácu a poradenstvo cez telefón a v teréne či mieste, kde sa
predajci zdržujú a chránia
• zintenzívnili sme podporu klientom a monitorovanie ich potrieb – každodenný telefonický kontakt
sociálnych pracovníkov s predajcami v Bratislave
• zaviedli sme nové formy podpory, tzv. pandemickú humanitárnu pomoc, t.j. zabezpečenie,
logistiku a distribúciu:
o potravinovej pomoci vďaka pomoci dobrovoľníkov (Kaplnka Cirkvi Bratskej, Gymnázium C.S.
Lewisa a študenti, dobrovoľníci z Baraka, Nexteria a mnohí ďalší) sme sprostredkovali do tisíc
balíčkov potravín a hygienických potrieb
o materiálnej pomoci vo forme ochranných a hygienických pomôcok pre predajcov s cieľom
ochrany zdravia, zabezpečenia základných životných potrieb - pre samotných predajcov i
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•
•

•

•

•

bezpečné poskytovanie služby sme zabezpečovali najmä: hygienické pomôcky (najmä
dezifenkčné gély, rukavice a pod.), germicídne žiariče a čističky vzduchu potrebné na
dezinfekciu priestorov služby, rúška a respirátory, karanténne balíčky,
o finančnej pomoci pre klientov s cieľom, aby si udržali bývanie a naplnili základné životné
potreby. Podľa potrieb sme finančné príspevky distribuovali aj pre predajcov do miest po
celom Slovensku, na základe spolupráce s partnerskými organizáciami v regiónoch.
v spolupráci so zdravotníkmi s n.o. Equita sme okrem nastavovania našich služieb v súlade s
pandemickou situáciou organizovali testovania predajcov NOTA BENE a zamestnancov
spolupracovali sme s ostatnými neziskovými oragináciami, Magistrátom Hl. Mesta, BSK na
zabezpečení pomoci ľuďom bez domova na území Bratislavy a monitorovaní epidemiologickej
situácie
upravili sme priestory výdajne a poradenské priestory s dôrazom na bezpečnosť a
ochranu zdravia klientov a zamestnancov a tiež pre potreby uskladnenia 5 ton potravín,
ochraných pomôcok a dezinfekcie a zaviedli mobilný výdaj a rozvoz časopisu Nota
bene na v rámci ochrany zdravia a zníženia mobilty predajcov
rozšírili sme náš tím o 2 pracovníkov na zabezpečenie nových foriem pomoci
(streetwork a mobilný výdaj), ktorí v roku 2021 významne prispejú k rozšíreniu
podporných služieb klientom združenia
predajcovia NOTA BENE poďakovali zdravotníkom a pracovníkom v prvej línií
rozdávaním ruže či rozdávaním koláčikov šťastia podporovateľom a čitateľom za účasti
herečiek Anky Šiškovej a Henriety Mičkovicovej
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Pandémia spôsobila vysokú záťaž a nároky na finančné, materiálne a organizačné
zabezpečenie potrebnej podpory pre klientov združenia.
Kritickú situáciu sme dokázali ustáť najmä vďaka 2 darovacím kampaniam, SME S VAMI
počas prvej vlny a S VAMI TO USTOJÍME počas druhej vlny pandémie, spolu v kombinácií so
zazmluvnenými prostriedkami z verejných zdrojov na poskytovanie našej každoročnej stabilnej
podpory ľuďom bez domova (MPSVaR, MF SR, IA MPSVaR, BSK, Hlavné mesto SR, MV SR).

Ďakujeme všetkým darcom za prejavenú dôveru a ochotu pomôcť najzraniteľnejším.
Z dôvodu pretrvávania krízovej situácia aj koncom roka 2020, sme časť finančných prostriedkov
(30%) z darovacích kampaní a príspevkov z hlavnej činnosti účtovne preniesli z roku 2020 do roku
2021, aby sme:
• vedeli kontinuálne podporovať predajcov v bývaní a napĺňaní základných potrieb v druhej
vlne pandémie (tá doznievala až v čase finalizácie výročnej správy v máji 2021)
• mohli zastabilizovať novovzniknuté formy podpory / služby (napr. mobilný výdaj, streetwork,
telefonické poradenské rozhovory)
• stabilzovali najmä z pohľadu pandémie dôležitý Program Bývanie, aby mohli klieni svoje
bezdomovectv ukončiť v nájomných bytoch so sociálnou podporou na princípoch Housing
first.
Rok 2021 tak bude rokom rozmanitejšej, efektívnejšej ale najmä kvalitnejšej a dostupnejšej pomoci
ľuďom bez domov.

Náklady - program COVID-19
Zdroje krytia
Dotácia - MPSVaR - humanitárna pomoc

127 125,51

Dary - portál www.darujme.sk (darovacia kampaň SME S VAMI)
Dotácia Dotácia z Hlavného mesta SR – výkon Terénnej sociálnej služby
krízovej intervencie
Dotácia z Hlavného mesta SR – projekt Bývam teda som
Dary - fyzické osoby
Dary - právnické osoby
Dar - portál - dobrakrajina.sk
Nadácia Orange
Nadácia Otvorenej spoločnosti
Nadačný fond Zuzany Čaputovej
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13 104,80
83 786,21
6 303,05
14 964,09
1 027,61
1 850,00
289,75
3 300,00
1 000,00
1 500,00

Použitie prostriedkov z darovacej kampane SME S VAMI – vybrané náklady
Program COVID-19

83786.21

Bezpečnosť v čase COVID-19

3532

Podpora klientov (dezinfekcia a ochranné pomôcky)

5344.07

Podpora klientov (lieky, zdravotný mat.)

81.98

Podpora klientov (potraviny a drogéria)

2886.2

Podpora ubytovania v čase COVID-19

54344.28

Ostatná finančná podpora klientov v čase COVID-19

17506.44

Prevádzka

91.24

Prevádzka

3985,78

Personálne náklady na zabezpečenie náboru nových zamestnancov pre rozšírenú podporu klientov 1807.99
Regále pre potravinovú pomoc a OCHPP

2177.79

Program - Bývanie

5067.16

Personálne náklady na zabezpečenie sociálneho poradenstva klientom

5067.16

Program - Nota bene

33625.43

Tlač 2 časopisov Nota Bene spolu s balením do fólie a výroba doplnkovej zimnej prílohy – Kalendár
na rok 2021
19910.07
Personálne náklady na zabezpečenie distribúcie NB do regiónov

3605.99

Personálne náklady na zabezpečenie sociálneho poradenstva klientom

10109.37

Celkový súčet

126464.58
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| SÚVAHA – strana Aktív
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| SÚVAHA – strana Aktív
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| SÚVAHA – strana Pasív
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| PREHĽAD VÝNOSOV A NÁKLADOV – strana Výnosov
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| PREHĽAD VÝNOSOV A NÁKLADOV – strana Nákladov
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| VÝNOSY PODĽA ZDROJA PRÍJMU
VLASTNÁ ČINNOSŤ
Hlavná činnosť - príspevky za časopis a prílohy
Charitatívna reklama
Nájomné od klientov v bytoch v programe Bývania
DOTÁCIE
Dotácia - Hlavné mesto SR Bratislava
Dotácia - IA MPSVaR
Dotácia - MF SR
Dotácia - BSK
Dotácia - MPSVaR SR
Dotácia - MV SR
GRANTY
Fond pomoci Nadácie Orange v Centre pre filantropiu
Nadácia Pontis
Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Centre pre filantropiu
ASIGNÁCIA DVOCH PERCENT
2% z daní- prijaté v roku 2019 a použité v roku 2020
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 4 - Fórum donorov – darcovská SMS
INÉ PRÍJMY
Nefinančné zdroje ( IKEA atď.)
VÝNOSY V EUR

164 836,92
155 078,08
4085,00
5 673,84
338 517,92
104 738,33
68 266,32
20 166,67
31 927,50
48 912,80
64 506,30
7 800,08
3 300,00
3 000,08
1 500,00
37 352,65
34 335,13
196 866,40
1 048,11
3 850,00
1 615,82
189 628,99
289,75
1 433,73
53,76
53,76
32 200,42
32 200,42
775 610,63

| NÁKLADY PODĽA PROGRAMOV ZDRUŽENIA
Program - NOTA BENE
Program - BÝVANIE
Program - ADVOKÁCIA
Program - COVID-19
Prevádzka organizácie
NÁKLADY V EUR

337 467,94
90 057,23
67 573,79
127 125,51
147 105,05
769 329,52
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