
Poslanie

Poslaním organizácie je s využi-
tím prístupu Housing First zabý-
vať rodiny s deťmi so skúsenosťou 
bezdomovectva v štandardnom 
bývaní, podporovať rodiny v sa-
mostatnom bývaní a tým vytvárať 
priestor, aby si dokázali bývanie 
dlhodobo udržať a stať sa súčas-
ťou komunity, v ktorej žijú. 



Vízia

Rodina so skúsenosťou bezdomovec-
tva je nezávislá, má stabilné bývanie 
a zvýšila sa kvalita jej života. Darí sa 
nám predchádzať vzniku bezdomovec-
tva. Spoločnosť je otvorená riešeniu 
bytovej núdze a podporuje prevenciu 
a ukončovanie bezdomovectva. 



Strategické ciele

KRÁTKODOBÉ CIELE 
• poskytovať sociálnu službu podpora samostatného bývania spolu 45 rodinám 

do konca roka 2022

• získať 16 bytov do konca roku 2022 s cieľom rozšíriť bytový fond s dostupným 
nájmom a efektívne spravovať bytový fond prostredníctvom tímu bývania

• zabezpečiť poskytovanie multidisciplinárnej podpory zahŕňajúce oblasť soci-
álnej práce, psychologického poradenstva, právneho poradenstva, zdravot-
ného poradenstva a peer podpory

• vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce zodpovednosť, motiváciu, 
partnerstvo a spoluúčasť členov a členiek tímu.

• prepojenie multidisciplinárneho tímu s okruhom odborníkov z iných organizá-
cií s cieľom rozšíriť spektrum poskytovaných služieb 

• zabezpečiť v rámci fundraisingu finančné a materiálne zdroje na prácu tímu a 
aktivít organizácie (vrátane grantového fundraisingu)

• zabezpečiť motorové vozidlo pre odborný tím

DLHODOBÉ CIELE 
• zabezpečiť aby organizácia poskytovala služby v zmysle trauma informed 

care, a využívala inovatívne nástroje na riešenie situácie ľudí bez domova

• zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov zabezpečovaním 
sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj zavádzaním nových metód práce v 
zmysle individuálneho prístupu k prijímateľom a ich špecifických potrieb.

• zvyšovať a zabezpečiť scitlivovanie verejnej mienky na tému bezdomovectva 
a bytovej núdze

• advokáciou a komunikáciou presadzovať široké využívanie prístupu Housing 
First na Slovensku

• zabezpečiť reprezentáciu a spoluúčasť ľudí so skúsenosťou bezdomovectva 
na tvorbe nových programov, projektov a kampaní organizácie



Hodnoty

bývanie je základná ľudská  
potreba a ľudské právo

každý má mať prístup  
k dostupnému bývaniu

preferujeme rovnaké zaobchádzanie, neuznávame 
akúkoľvek diskrimináciu

chránime osoby v našom  
sprevádzaní – zaručujeme im anonymitu

bezdomovectvo vnímame ako systémový problém nie 
ako individuálne zlyhanie (neprezentujeme chudobu)

sprevádzame a podporujeme s dôrazom na 
rešpektovanie záujmov klienta

tím sa neobáva prekážok, prináša  
inovatívne riešenia


