
6.53VITAJTE!
Úvodné stretnutie organizácií 

implementujúcich housing-first 
projekty



CIELE STRETNUTÍ
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• Tvorba metodiky vyhodnocovania 

housing-first projektov v SR

• Podpora sieťovania organizácií

implementujúcich HF projekty



KONTEXT

Výskumná úloha IVPR

Tvorba metodiky 
vyhodnocovania 

housing-first projektov a 
podpora sieťovania 

organizácií realizujúcich 
housing-first

Príprava

Národnej koncepcie 
prevencie ukončovania 

bezdomovectva

ESF výzva

Na podporu housing-
first projektov: 

Dostupné bývanie s 
prvkami housing-first
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ČASOVÝ PLÁN STRETNUTÍ
8.12.2022 prezenčne - úvodné stretnutie

JANUÁR 2023
online

Informačné:
skúsenosti s
housing-first v ČR
• ESF výzva pre mestá

• Téma traumy

JAN/FEB 2023
prezenčne

K tvorbe ukazovateľov 
vyhodnocovania 

housing-first projektov

FEBRUÁR 2023
TBC

Podľa potreby
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2. stretnutie 3. stretnutie 4. stretnutie



PRIEBEH DNEŠNÉHO STRETNUTIA
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• Privítanie a predstavenie účastníkov

• Diskusia o princípoch housing-first a možnostiach ich uplatňovania v realizovaných 
projektoch, vrátane ďalšej potrebnej podpory

• Diskusia o potrebnosti a očakávaniach od zberu  dát / vyhodnocovania housing-first 
projektov na národnej úrovni (aké dáta sú zbierané o klientoch v housing-first a čo by 
malo byť súčasťou súhrnných dát za SR)

• Diskusia o plusoch a mínusoch ESF výzvy na podporu housing-first projektov - čo sa 
osvedčilo / čomu sa v budúcnosti vyhnúť 

• Ďalšie kroky a záver



PRINCÍPY HOUSING-FIRST

BÝVANIE AKO ĽUDSKÉ PRÁVO

• Finančná dostupnosť
• Právna istota
• Lokalita
• Obývateľnosť, vybavenosť a 

dostupnosť

ODDELENIE BÝVANIA OD PODPORY

• Bývanie nie je podmienené 
požiadavkou nástupu na liečbu

• Sústredenie sa na človeka, nie na 
miesto

AUTONÓMIA KLIENTA

• Vypočutie klienta aký druh 
pomoci potrebuje

• Pocit kontroly nad životom
• Podpora nie poučovanie

ZAMERANIE SA NA ZOTAVENIE

• Klient sa „zotaví sám“
• Celková životná spokojnosť
• Iniciatíva musí vychádzať od 

klienta
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Zdroj: Evropská příručka Bydlení především
https://www.socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2018/10/hfguide_cz_171006_orez.pdf



PRINCÍPY HOUSING-FIRST

HARM REDUCTION

• Netrvanie na abstinencii
• Riešenie príčin a následkov 

užívania drog
• Pomoc s obmedzením a 

udržaním užívania pod kontrolou

INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE

• Podpora podľa potrieb klienta
• V akejkoľvek oblasti života
• Vytýčenie si životných očakávaní

ZAPOJENIE BEZ DONÚTENIA

• Asertívna práca s klientmi 
smerom k ich zapojeniu do HF

• Sebahodnotenie
• Diskusie, rady, podpora

TRVAJÚCA FLEXIBILNÁ PODPORA

• Kontinuita podpory aj po strate 
bývania

• Flexibilne a vynaliezavo
• Tak dlho, ako to je potrebné
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Zdroj: Evropská příručka Bydlení především
https://www.socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2018/10/hfguide_cz_171006_orez.pdf



DISKUSIA:
Ktoré z princípov housing-first v ESF projekte (príp. iných) ne/napĺňate a prečo?



ZBER DÁT
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Priebežné správy z housing-first BA a KE

• Rozhovor s každým z účastníkov 4x

• Fokusové skupiny s pracovníkmi 

priameho kontaktu

• Fokusové skupiny s riadiacimi 

pracovníkmi

Dostupné na stránke IVPR
https://ivpr.gov.sk/housing-first-priebezne-
spravy-z-vyskumov-v-bratislave-a-kosiciach/



ZBER DÁT
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Bývanie v HF: zloženie domácnosti, obavy, spokojnosť, úhrady, susedia

Zamestnanie: oblasť, typ úväzku, spokojnosť, plány  

Deti: spokojnosť v bývaní a škole, krúžky

Príjmy: zdroje, výška, dlhy, sporenie 

Zdravie: pociťované obmedzenia, zmeny, závislosti, celkové hodnotenie

Pomoc odborného tímu: frekvencia stretnutí, aktuálne oblasti podpory, 

spokojnosť 

Celková spokojnosť: pociťovaný stres a jeho príčiny, dostupnosť 

podpory od blízkych, oblasť najväčšej spokojnosti a najväčšej 

nespokojnosti 

NIEKTORÉ TEMATICKÉ OKRUHY ROZHOVOROV S ÚČASTNÍKMI V BA A KE



PRÍKLADY ZBERU DÁT

ESF VÝZVA V ČESKU
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• Zdieľaná a interná identifikačná tabuľka 

• napr. JIH77; 77=Jožko Mrkvička

• Po zvolení dátumu nasťahovania tabuľka určí dátum, 

kedy treba vykonať dotazník

• Dotazníkové zisťovanie sa deje 3-4x, trvá 45-60 min

• Na papier vyplní sociálny pracovník, následne 

odpovede prevedie do online formulára



ĎALŠIE PRÍKLADY
ZBERU DÁT - SR
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE VEDENIE EVIDENCIE PRIJÍMATEĽOV 

A ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V 

INFORMAČNOM SYSTÉME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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• Identifikačné údaje

ESF VÝZVA DOSTUPNÉ BÝVANIE S PRVKAMI HF

• P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby 

alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho 

začlenenia - Počet osôb, ktorým sú poskytované nové, 

inovatívne služby alebo opatrenia na komunitnej úrovni, v 

domácom prostredí, v prirodzenom prostredí alebo 

náhradnom prostredí prostredníctvom projektov 

financovaných z prostriedkov ESF, avšak ktorým nie sú tieto 

prostriedky priamo poskytnuté.



DISKUSIA:

Ako vnímate potrebnosť zberu dát o HF projektoch na národnej úrovni?
V čom vidíte ich pridanú hodnotu?

Realizujete v súčasnosti zber dát o pokroku účastníkov v HF nad rámec vykazovania pre ESF?

Ak áno, za akým účelom? Čoho sa vami sledované dáta týkajú? Čím ste sa inšpirovali pri 
tvorbe dotazníka?



PLUSY A MÍNUSY ESF VÝZVY
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• Výška zazmluvnených ESF prostriedkov: 4 769 640 €

• Počet zapojených organizácií: 17

• Počet účastníkov HF: 105*

(plánovaný počet účastníkov: 177)
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* Presný údaj bude k dispozícii po spracovaní 
výročných monitorovacích správ v r. 2023



DISKUSIA:
Ak by v budúcnosti mala byť vyhlásená výzva s podobným zameraním, čo z terajšej 
výzvy odporúčate zachovať a čomu sa vyhnúť? 



ĎALŠIE KROKY A ZÁVER
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• Pošleme informáciu o 2. stretnutí

• Pripravíme podkladový materiál pre 
diskusiu k 3. stretnutiu



ĎAKUJEME
ZA ÚČASŤ!

Darina Ondrušová

darina.ondrusova@ivpr.gov.sk

Daniel Škobla

daniel.skobla@ivpr.gov.sk
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