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22. marec 2006                                                         PhDr. Martin Vereš, Roman Csikós 



Koncepcia rozvoja sociálnej pomoci o ľudí bez domova v meste Šaľa je založená na snahe 

zadefinovať a zreálniť možnosti pomoci tejto skupine obyvateľov mesta. Jej sprievodným znakom je 

nielen geografická a hlavne sociálna izolácia, ale aj jej široké sociálne vrstvenie, prejavujúce sa tým, 

že iba časť je ochotná akceptovať súčasnú formu pomoci zo strany mesta Šaľa. Väčšia časť 

v dôsledku popretrhaných sociálnych väzieb, absencie načasovania ako aj existencie alternatív 

pomoci v podobe komplexnej sociálnej starostlivosti /terénnu sociálnu prácu na prvom mieste 

nevynímajúc/ zostáva na ulici, v prípade mesta Šaľa hlavne v medzihrádzovom priestore na oboch 

stranách Váhu žijúcich v podmienkach nezlučiteľných s ľudskou dôstojnosťou. 

 

Samotná koncepcia vychádza z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnej pomoci 

ľuďom bez domova v meste Šaľa, identifikácie ich reálnych, skutočných potrieb a následne v hľadaní 

možností ich zabezpečovania. Mala by byť chápaná ako spôsob konkretizácie ako naplniť zámery 

a ciele mesta zverejnené v Programe sociálneho rozvoja mesta Šaľa vypracovaného v roku 2004, či 

už v podobe zlepšenia kvality života občanov odkázaných na sociálne služby, riešenia problémov 

bývania spoločensky neprispôsobivých a v neposlednom rade aj samotnej podpory činnosti 

občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnej služby. 

 

Z pohľadu riešenia nepriaznivej sociálnej bezdomovcov nie je podstatné hodnotenie dôvodov 

z akých sa človek ocitol na ulici, ani toho, či ten ktorý konkrétny človek je obyvateľom mesta, má trvalý 

pobyt v Šali, keďže poväčšine ide o ľudí z okolia Šale. Snahou je : 

 vytvoriť alternatívu pre slobodný výber spôsobu života, keďže pre mnohých z nich neexistuje 

 zabezpečiť dôstojné životné podmienky – hygiena, strava, ubytovanie, terénna sociálna práca 

 vytvoriť reálne možnosti pre návrat týchto ľudí späť do spoločnosti – podpora nástrojov, ktoré 

im to majú uľahčiť ako je sociálne a pracovné poradenstvo, možnosti sprostredkovania práce, 

brigád, podpora aktívneho prístupu boja proti závislostiam /alkohol, omamné a psychotropné 

látky, gamblerstvo/, zdravotnej starostlivosti. 

  

Cieľom uvedených zámerov je snaha o čo najväčšiu možnú mieru resocializácie ľudí bez 

domova odkázaných na pomoc, ktorí už pocítili dôsledky svojej nepriaznivej životnej situácie na 

vlastnej koži a chcú svoju situáciu zmeniť, no sami to nedokážu a vytvoriť systém komplexnej 

sociálnej pomoci minimalizujúci prírastok ďalších ľudí s podobným osudom.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

1. Analýza veľkosti cieľovej skupiny 

 

Mesto Šaľa zabezpečuje nocľah 11 ľuďom bez domova s poväčšine trvalým pobytom v meste 

Šaľa v útulku, ktorý prevádzkuje. Podľa vyjadrení Mestskej polície v Šali sa v medzihrádzovom 

priestore vo vykopaných jamách v zemi po obidvoch stranách rieky Váh zdržuje 7 občanov.  

Názor zástupcov cirkevných a mimovládnych organizácií, ktoré sú s ľuďmi bez domova 

v každodennom styku je však trochu iný. Podľa nich je počet ľudí bez domova, ktorým chýba prístrešie 

minimálne trojnásobne väčší ako je súčasná kapacita útulku. Zdržujú sa počas dňa v priestoroch 

autobusových zastávok, pred hypermarketmi Tesco, Kaufland, v priestoroch pohostinstiev. Reálnosť 

tohto ukazovateľa podporuje aj praktická príručka „Sociálne služby pre občanov – manuál pre obecné 

a mestské úrady“ vydaná Radou pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2001, ktorá hovorí 

o normatívoch na určovanie početnosti výskytu sociálne ohrozenej, vylúčenej skupiny obyvateľov 

obce, mesta. Podľa nej na 10 000 obyvateľov pripadá 10 bezdomovcov. 

    

tabuľka/  Orientačné údaje o výskyte potreby soc. služieb v oblasti azylového ubytovania  
 

Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie na 10 000 obyvateľov 

Bezdomovci 10 

matky s deťmi 4,5 

osoby po návrate z výkonu trestu 19 

závislí na drogách 12 až 24 
 
Mesto ako Šaľa s 25 000 obyvateľmi má podľa takto stanoveného normatívu zabezpečovať sociálne 

služby pre : 

 25 ľudí bez domova 

 11 matiek s deťmi odkázaných na zabezpečenie ubytovania 

 48 osôb po návrate z výkonu trestu odňatia slobody 

 30 – 60 osôb závislých od psychotropných a omamných látok  

 

 

2. Analýza situácie v meste Šaľa z pohľadu zastúpenia organizácií venujúcich sa pomoci 

ľuďom bez domova, spôsob pomoci  

 

Mesto Šaľa 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením zriadilo od 1.1.1991 Organizáciu sociálnej starostlivosti 

ako svoju mestskú príspevkovú organizáciu, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 

obyvateľom mesta Šaľa. V rámci svojej pôsobnosti prevádzkuje aj útulok pre bezdomovcov. Je 

situovaný na Jazernej ulici v Šali v priestoroch 4-izbového bytu. Jeho kapacita je 10 miest, 



v súčasnosti sú všetky miesta osadené. Je určený len pre osoby mužského pohlavia. Klienti platia 

úhradu za opatrenie spojené s bývaním vo výške 20 Sk za deň, mesačná výška nákladov na jedného 

klienta 600 Sk. Funguje ako nocľaháreň, prevádzke je zabezpečovaná denne v čase od 16.30 hod. 

do 8.30 hod., v nedeľu v čase 7.00 – 23.00 hod.. Cez deň sa ubytovaní nesmú zdržiavať v ubytovni, 

okrem nedele, kedy je zabezpečená celodenná prevádzka. Personál zariadenia tvoria domovník 

a sanitár.  

Útulok by mal zabezpečovať nocľah klientom, ktorí sa ocitli bez prístrešia a sú v hmotnej 

núdzi. V útulku by sa malo poskytovať prístrešie, zaopatrenie, poradenstvo, možnosť prípravy teplej 

stravy.  

 

tabuľka/ Útulok – miera vyťaženosti  
 

2004 Ukazovatel 2005 

10 kapacita zariadenia 10 

11 počet klientov 11 
 
 

tabuľka/ Veková štruktúry klientov útulku 
 

2004 veková štruktúra 2005 

1 19 – 29 1 

2 30 – 39 2 

8 40 – 59 7 

0 60 – 74 1 
poznámka: útulok je prístupný iba mužom 
 
 

 

Mestský úrad v Šali, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, referát soc. vecí: 

 eviduje žiadosti o príspevky v oblasti soc. vecí  

 predkladá ich na posúdenie príslušnej komisii – komisia zdravotná, sociálna a pre bytové 

otázky 

 vyhotovuje rozhodnutie na základe stanoviska vyššie uvedenej komisie o poskytnutí 

jednorazovej dávky, sociálnej pôžičky 

 vykonáva kontrolu nad využitím príspevku 

 

Mesto Šaľa pozitívne zareagovalo na myšlienku pobočky Slovenskej katolíckej charity v Šali  

a rozhodlo sa podporiť projekt výdaja teplej polievky pre bezdomovcov. Pilotný projekt pre 10 ľudí 

sa osvedčil a v súčasnosti mesto zabezpečuje polievku pre 20 ľudí bez domova, ako aj plastový riad 

a prepravu varníc na miesto výdaja.   

 

 

 

 



Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šaľa 

/Dolná ul. 5, Šaľa, štatutárny zástupca Emília Verešová/ 

 

 Šalianska pobočka bola založená v júni 1993, spolupracuje s Ústredím KJS v Trnave, 

katolíckou cirkvou, ďalšími organizáciami so sociálnym, humanitárnym zameraním. Činnosť pobočky 

možno podľa obsahu aktivít rozdeliť do 4 oblastí: 

 

 charitatívno-sociálna 

 nábožensko –výchovno-vzdelávacia 

 spoločensko-záujmová 

 rekreačno-turistická 

 

V  oblasti charitatívno - sociálnej spolupracuje  s oddelením školstva, kultúry a sociálnych vecí  

MsÚ v Šali. Vykonáva charitatívny zber šatstva a iných predmetov, ktoré poskytuje zdarma 

sociálne slabším jednotlivcom a rodinám, ľuďom bez domova, detským domovom, prípadne posiela 

do misijných krajín. Už niekoľko rokov organizuje mikulášske a vianočné posedenia s ľuďmi bez 

domova. Zabezpečuje personálne - ľudsky spoločne s ďalšími partnerskými organizáciami /Rímsko-

katolícky farský úrad Šaľa, Slovenská katolícka charita, Šaľa/ výdaj teplej polievky pre ľudí bez 

domova.  

 Činnosť v oblasti náboženskej spočíva v organizovaní pútí, zájazdov, rôznych prednášok, 

duchovných cvičení, poznávania historických miest na Slovensku aj v zahraničí. V oblasti výchovno-

vzdelávacej organizuje prednášky, spoločenské večery, divadelné predstavenia pre mládež.   

 V oblasti rekreačno-turistickej poriada výlety na bicykloch do okolia Šale počas prázdnin, 

organizuje letné tábory pre deti a mládež.  

 Celkovo činnosť a poslanie KJS Šaľa spočíva vo vytváraní dobrých medziľudských vzťahov 

v meste Šaľa a okolí.  

 

 

Slovenská katolícka charita 

/Charitatívna služba v rodinách, Šaľa, ul. Pázmánya, Alžbeta Hanáková/ 

  

             Slovenská  katolícka charita (SKCH) ako neštátna nezisková organizácia poskytuje 

charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na 

rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. 

Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v 

núdzi a vďaka podpore darcov čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa 

nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne. 

V Šali poskytuje pomoc občanov sociálnej núdzi poskytovaním opatrovateľskej služby pre 

starých a chorých občanov mesta. V spolupráci s mestom Šaľa, Katolíckou jednotou Slovenska, 

RKFÚ Šaľa a Fondom sociálneho rozvoja zabezpečuje výdaj polievok ľuďom bez domova.    



STRATÉGIA POMOCI 

 

1. Definícia priorít v oblasti pomoci 

 

 Fond sociálneho rozvoja, zastúpený lokálnou kanceláriou Šaľa-Komárno-N.Zámky sa 

začiatkom februára 2006 obrátil na mesto Šaľa ako aj subjekty, ktoré majú k pomoci núdznym blízko 

/Katolícka jednota Slovenska, Slovenská katolícka charita, Rímsko-katolícky farský úrad/ s ponukou 

o zabezpečenie vyradeného majetku Ministerstva obrany SR /stany, postele, spacáky, deky/, ktorý by 

prešil darovacou zmluvou do vlastníctva subjektu, ktorý by bol schopný zabezpečiť sprevádzkovanie 

danej pomoci.  

 Uvedené subjekty sa vyjadrili pozitívne k otázke podpory pomoci ľuďom bez domova, žiaľ 

nakoľko materiálna pomoc MO SR nestačila pokryť potreby všetkých organizácií, ktoré o ňu požiadali, 

mestá v Nitrianskom kraji zostali bez nej.  

Pri rozhovoroch s predstaviteľmi Slovenskej katolíckej charity sa zistilo, že charita nezávisle 

od aktivít FSR požiadala mesto Šaľa o pokrytie nákladov v súvislosti s projektom výdaja teplej 

polievky pre bezdomovcov. FSR inicioval stretnutie všetkých zainteresovaných organizácií za cieľom 

riešenia pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa. Zúčastnil sa ho aj zástupca Mestskej polície, ktorá 

túto skupinu obyvateľov mesta pravidelne navštevuje v ich príbytkoch. Výsledkom zasadnutia bola 

podpora mesta Šaľa pre pilotný projekt výdaja polievky pre 10 ľudí bez domova. Mesto Šaľa sa 

zaviazalo zabezpečiť z vlastných zdrojov polievku, plastový riad, ako aj prepravu varníc a od 

13.2.2006 sa spustil výdaj polievky. Organizácie ako KJS, SKCH a RKFÚ zabezpečujú priamy výdaj. 

Keďže sa pilotný projekt osvedčil, záujem o túto formu pomoci je, v súčasnosti sa vydáva polievka pre 

20 ľudí bez domova.  

 

 Počas rozhovorov pri výdaji polievky ako aj predchádzajúcej viacročnej terénnej sociálnej 

práce realizovanej PhDr. Martinom Verešom sa zistilo, že spôsob pomoci prostredníctvom výdaja 

polievky je iba „špičkou ľadovca“ v oblasti pomoci. Nie každý z ľudí na ulici stál o tento spôsob 

pomoci, či už z dôvodu sociálneho odcudzenia, nedôvery, pocitu hanby, hrdosti. Uvedené dôvody sú 

vo výraznej miere dôsledkom absencie priamej sociálnej práce.  

 

 Potreby, ktoré nie sú uspokojované a sú podstatné pre týchto ľudí možno zadefinovať 

nasledovne:  

potreba zabezpečenia hygieny  

-zabezpečenie priestoru a podmienok pre osobnú hygienu /osprchovanie, oholenie/, pre opratie 

šatstva, výdaj šatstva 

potreba zabezpečenia bývania 

-vytvorenie podmienok pre vybudovanie nízkoprahového centra s možnosťou ubytovania pre ľudí bez 

domova bez podmienky trvalého pobytu v mesta Šaľa  

potreba poradenstva 

-vytvorenie priestoru pre poskytovanie sociálneho, právneho, pracovného poradenstva 



 Tieto potreby môžu byť uspokojované iba na základe priamej terénnej sociálnej práce, 

ktorej cieľom je získanie si dôvery ľudí bez domova, snaha o pomoc a samotné riešenie problémov 

týchto ľudí, práve ona tvorí základný kameň možného návratu do života, spoločnosti, práce.   

  

 Uvedené potreby a ich uspokojovanie priamo korešpondujú s koncepciou riešenia pomoci 

ľuďom bez domova, ktorej tvorcami sú organizácie, ktoré sa venujú pomoci tejto skupine občanov 

/Ad patrem o. z., Bratislavská katolícka charita, Hľa človek n. z., Jedlo namiesto zbraní n. z., Mea 

culpa – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, Proti prúdu o. z., Resoty, Spoločnosť 

Misionárky lásky, Slovenská katolícka charita/.  

    

 

Prevencia 

         
         

Chránené  

sociálne ↔ 
byty  

Podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 
Domy             

Na  ↑  ↑  ↑  ↑ 
polceste             
↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

 Vzdelávanie   Terapeutické  Program 

↔ a ← → a duchovné ↔ boja proti Ubytovne 

 rekvalifikácia  

Chránené dielne

 programy  závislostiam 

↑    ↑ ↑ ↑   ↑ 
            Ambulancie 

↔ ↔  a Nocľahárne 

      

Denné centrum 

      ošetrovne 

  ←     ↑     ↑   

        

    
Streetwork - terénna sociálna práca 

    

         

Prevencia 

         
   rozmer základných existenčných potrieb    

   rozmer bývania      

   pracovno-vzdelávací a psychologicko-duševný rozmer   

   zdravotný rozmer      
 

Koncepcia predstavuje sieť služieb, ktorá je zameraná na komplexné riešenie rôznorodých 

problémov týkajúcich sa bezdomovectva. Jej cieľom je umožniť každému človeku bez domova odraziť 

sa z dna a integrovať do spoločnosti. 



2. Oblasti pomoci - stanovenie kľúčových pilierov, zdroje financovania 

 

 Na základe uvedených potrieb sa začali hľadať možnosti zabezpečenia sociálnej pomoci 

a sociálnych služieb pre ľudí bez domova v meste Šaľa. Taktiež sa hľadajú možnosti zreálnenia 

plánov pomoci prostredníctvom podpory mesta Šaľa, organizácií v meste Šaľa, ako aj grantových 

možností z fondov EÚ, nadácií a ďalších zdrojov finančnej podpory aktivít pomáhajúcich tejto cieľovej 

skupine. 

 

 Samotná pomoc v meste Šaľa, ktorá by mala byť komplexná a jej výsledkom je resocializácia 

čo najväčšej skupiny ľudí bez domova by mala vychádzať z 4 základných pilierov: 

 

1/ zriadenie hygienickej stanice, priestoru pre zabezpečenie osobnej hygieny, či už výstavbou, 

alebo rekonštrukciou a prispôsobením existujúcej budovy, stavby 

 

2/ zriadenie nízkoprahového centra, ktoré v sebe zahŕňa ubytovňu, priestor pre poskytovanie 

poradenstva /pracovné, sociálne, právne/, ako aj priestor pre výdaj stravy  

 

3/ zabezpečenie terénnej sociálnej práce – streetworku ako optimálneho nástroja sociálnej práce, 

kontaktovania, získavania si dôvery a samotnej resocializácie bezdomovcov 

 

4/ zriadenie chránenej dielne ako prostriedku pre obnovu pracovných zručností 

  

Pri získavaní zdrojov podpory /finančných aj nefinančných/ sa koncepcia odvíja od: 

 

 participácie mesta pri zabezpečovaní pomoci ľuďom mesta, ktorí sú jeho obyvateľmi 

 

 možnosti získania finančných zdrojov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu, nadácií a ďalších 

donorov 

 

Firma Invest In Šaľa – výzva na predkladanie projektov, ktorých cieľom je sociálno-spoločenská 

aktivita prinášajúca prospech odkázaným spoluobčanom, výška dotácie pre rok 2006 je 500.000.-Sk 

 

Fond sociálneho rozvoja – štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR vypísalo výzvu 

„Rozvoj lokálnej infraštruktúry“ na podporu investičných aktivít zameraných na podporu sociálnej 

pomoci občanom postihnutých sociálnym vylúčením, maximálna výška podpory 1.000.000.-Sk. 

 

Nadácia Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien, vypísaná výzva na predkladanie malých 

grantov /do 500.000.-Sk/ zameraných na podporu investičných aktivít pomáhajúcich okrem iného aj 

ľuďom bez domova, veľkých grantov riešiacich komplexnejšie situáciu sociálne vylúčených skupín 

obyvateľstva 



 

Potravinová banka Slovenka – materiálna, potravinová podpora sociálnych služieb v prospech 

občanov v hmotnej, sociálnej núdzi 

 

Projekt Nota Bene – spolupráca s občianskym združením Proti prúdu pri vytváraní možnosti pre 

získanie finančných prostriedkov priamo pre ľudí bez domova 

 

3. Fázy realizácie aktivít koncepcie 

 Aktivity, zámery smerujúce k pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa sú rozdelené do 5 

etáp: 

 

1. etapa 

Zámer: Zriadenie hygienickej stanice 

Cieľ: Vytvorenie priestoru pre zabezpečenie hygieny ľudí bez domova  

Opatrenia:  a/ dlhodobý prenájom priestorov verejných toaliet v priestoroch mestskej tržnice 

  b/ vypracovanie projektovej dokumentácie 

c/ príprava projektu pre grantovú výzvu FSR „Rozvoj lokálnej infraštruktúry“  

d/ rekonštrukcia - stavebné úpravy, prispôsobenie priestorov 

  e/ zariadenie – technické, materiálne vybavenie hygienickej stanice 

  f/ organizačné, personálne zabezpečenie prevádzky  

Zabezpečenie opatrení :  

a/ dlhodobý prenájom priestorov verejných toaliet v priestoroch mestskej tržnice  

- zmluva o prenájme /mesto Šaľa – Katolícka jednota Slovenska, o. z. , pobočka Šaľa/ 

b/ vypracovanie projektovej dokumentácie  

- mesto Šaľa  

c/ príprava projektu pre grantovú výzvu FSR „Rozvoj lokálnej infraštruktúry“ 

- Katolícka jednota Slovenska, o. z., pobočka Šaľa ako žiadateľ vypracuje v spolupráci s partnerskými 

organizáciami /mesto Šaľa, Slovenská katolícka charita, RKFÚ/ projekt rekonštrukcie a vybavenie 

hygienickej stanice, ktorý bude podaný na hodnotenie, termín uzávierky je stanovený na 18. apríl 

2006 

d/ rekonštrukcia – stavebné úpravy, prispôsobenie priestorov 

e/ zariadenie – technické, materiálové vybavenie hygienickej stanice 

- obsahom pripraveného projektu bude jednak prispôsobenie priestorov budovy verejných toaliet, ako 

aj ich zariadenie tak, aby kopírovali štandardy pre poskytovanie hygieny /priestor pre osobnú hygienu 

– sprcha, toalety, práčka, výdaj šatstva/    

f/ organizačné, personálne zabezpečenie prevádzky 

- Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šaľa v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou 

zabezpečí prevádzku hygienickej stanice 

 

 



Termín realizácie : 

príprava projektu    apríl 2006  

realizácia investičných aktivít    jún – september 2006 

spustenie prevádzky   október 2006  

 

2. etapa 

Zámer: Terénna sociálna práca 

Cieľ: Zabezpečenie sociálneho kontaktu s ľuďmi bez domova – vyhľadávacia činnosť, poskytovanie 

poradenstva 

Opatrenia:  a/ profilácia skupiny dobrovoľníkov, ktorí pod dohľadom odborníka na sociálnu prácu 

budú vykonávať terénnu sociálnu prácu 

 b/ vzdelávanie aktivistov 

 c/ výkon terénnej sociálnej práce 

 d/ spolupráca s partnermi terénnej sociálnej práce /organizácie venujúce sa 

problematike bezdomovectva, vysoké školy so zameraním na sociálnu prácu/  

Zabezpečenie opatrení: 

-Katolícka jednota Slovenska, o. z. Šaľa, v zastúpení PhDr. Martin Vereš 

Termín realizácie: 

-zabezpečovanie sa priebežne uskutočňuje v spolupráci s KJS, SKCh od februára 2006   

 

3. etapa 

Zámer: Registrácia mimovládnej organizácie zameranej na pomoc ľuďom bez domova  

Cieľ: Vytvorenie formalizovaného subjektu so zastúpením všetkých organizácií, ktoré majú snahu  

otázku bezdomovectva v meste Šaľa 

Opatrenie:  a/ oslovenie organizácií - partnerská spolupráca 

 b/ príprava stanov - registrácia na MV SR 

Zabezpečenie opatrení: 

-Katolícka jednota Slovenska, o. z. pobočka Šaľa v zastúpení PhDr. Martin Vereš v spolupráci s  

partnermi 

Termín realizácie: 

apríl – jún 2006 

 

4. etapa 

Zámer: Zriadenie nízkoprahového centra 

Cieľ: Vytvorenie priestoru pre komplexné zabezpečenie ubytovania, priestoru pre poskytovanie 

poradenstva /pracovné, sociálne, právne/, ako aj priestoru pre výdaj stravy  

Opatrenia: a/ výber lokality pre výstavbu, resp. rekonštrukciu, prispôsobenie existujúcej budovy 

 b/ príprava projektovej dokumentácie 

  c/ získanie finančných zdrojov  

  d/ zriadenie nízkoprahového centra, zabezpečenie prevádzky, obsahovej stránky 



Zabezpečenie opatrení: 

-Spolupráca novovzniknutého mimovládneho subjektu so zastúpením všetkých partnerských 

organizácií s mestom Šaľa a využitím zdrojov z fondov EÚ, nadácií, iných donorov 

Termín realizácie: 

rok 2007 

 

5. etapa 

Zámer: Vytvorenie chránenej dielne pre ľudí bez domova 

Cieľ: Priblíženie možnosti zamestnať sa, občerstvenie pracovných návykov 

Opatrenia:  a/ vytvorenie, zariadenie chránenej dielne 

  b/ sprevádzkovanie chránenej dielne 

Zabezpečenie opatrení:  

-Spolupráca novovzniknutého mimovládneho subjektu so zastúpením všetkých partnerských 

organizácií s mestom Šaľa a využitím zdrojov MPSVR SR,  z fondov EÚ, nadácií, iných donorov 

Termín realizácie: 

roky 2007 - 2008 

 

  

 

 


