INFORMÁCIE PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
pre ľudí, ktorí nebývajú vo vlastnom alebo prenajatom byte
či dome, o poskytovaných službách v Bratislave
Platné k 4.11.2016.
Uvedený zoznam nezahŕňa organizácie a združenia, ktoré sa primárne venujú iným
cieľovým skupinám ako ľuďom bez domova a ľuďom v neistom bývaní.

UBYTOVANIE
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul / Depaul (nocľaháreň)
adresa: Ivánska cesta 32, BA – Ružinov, blízko letiska
tel. 0911 447 577
čas: vstup od 19:00 do 22:00 (pracujúci aj po 22. hod., ale s potvrdením)
nutnosť opustiť o 7:00 hod. ráno (cez deň sa ubytovanie neposkytuje!)
cena: 1 €
Vyčlenené ubytovanie aj pre ľudí pod vplyvom alkoholu.

Mea culpa (nocľaháreň)
adresa: Hradská cesta 2/B, BA – Vrakuňa
tel. 02/4342 5870
čas: od 18:00 do 21:55 (v lete od 19:00 do 21:55 hod.)
cena: 1 €

Domov pre každého (nocľaháreň)
adresa 1: Ivánska cesta 32, Bratislava - Mokráň Záhon
adresa 2: Hradská 2C BA – Vrakuňa
tel. 0915 894 925, 0903 353 515
čas: vstup od 18:00 hod, nutnosť opustiť do 8:00 hod.
cena: 1 € / noc
Väčšina spomínaných služieb v rámci ceny ponúka raňajky, večeru a sprchu.

Domov pre každého (dlhodobé ubytovanie, poskytovanie sociálnych
služieb)
adresa: Hradská 2C BA – Vrakuňa
tel. 0915 894 925, 0903 353 515
čas: ide o dlhodobejšie ubytovanie, prijatie po osobnom vstupnom rozhovore
cena: 50 € mesačne v 3-lôžkovej izbe

Betlehem sv. Matky Terezy
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova.
adresa: Rovniankova 10, Petržalka
tel. 02/6381 0754
čas: ide o dlhodobejšie ubytovanie
cena: zdarma

Útulok sv. Lujzy de Marillac
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova.
adresa: Hattalova 6, BA – Nové Mesto
čas: prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí
cena: informovať sa priamo v zariadení

Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova so schválenou odkázanosťou.
adresa: Hattalova 6, BA – Nové Mesto
čas: prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí
cena: informovať sa priamo v zariadení

Ubytovňa Resocializačná komunita Antona Srholca - Resoty
adresa: Pri Trati 13, Bratislava – Podunajské Biskupice
čas: prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí, medzi 9:00-12:00 hod.
cena: 150 € / mesiac (v cene sú aj raňajky, obed, olovrant, drogéria, ošatenie)

Ubytovňa Fortuna
Pre rodiny / osamelých rodičov s deťmi, odchovancov z detských domovov.
adresa: Agátová 1/A, BA – Dúbravka
tel. 02/6446 1281
čas: na základe písomnej žiadosti a poradovníka žiadateľov, informovať sa
v zariadení
cena: informovať sa v zariadení

Ubytovňa Kopčany
Pre rodiny / osamelých rodičov s deťmi, odchovancov z detských domovov.
adresa: Kopčianska 90, BA – Petržalka
tel. 02/6383 8687, 02/6381 5987
čas: na základe písomnej žiadosti a poradovníka žiadateľov, informovať sa
v zariadení
cena: informovať sa v zariadení

SPRCHA, OŠATENIE, ZDRAVOTNÉ OŠETRENIE

Domov sv. Jána z Boha (charitatívny šatník)
adresa: Hattalova 6, BA – Nové mesto
tel. 02/4445 8020
čas: pondelok až piatok, 8:00-11:00 hod.
služba: ošatenie
cena: 5 centov za kus/pár

Domov sv. Jána z Boha (stredisko osobnej hygieny)
adresa: Hattalova 6, BA – Nové mesto
tel. 02/4445 8020
čas: pondelok až piatok 8:00-15:00 hod. (duchovné štvrtky vpúšťame do 10:00
hod.)
služba: sprcha, pranie, ošetrenie
cena: pranie 50 centov, sprcha a ošetrenie zdarma

Domec (denné a integračné centrum)
adresa: Mýtna 33 (pri Račianskom mýte, svetloružový dom so zelenou bránou)
tel. 0917 108 879, 0917 108 880
čas: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 9:00 - 16:00; utorok od 13:00 - 15:00
hod.
služby: ošetrenie, lekár (streda 10:00 – 12:00 hod.), hygiena
služby: ošatenie (pondelok a štvrtok 10:00 – 11:30 hod.)

cena: lekár zdarma; bunda a obuv 50 centov, ostatné oblečenie 1 ks za 10
centov

Domov pre každého (stredisko osobnej hygieny)
adresa: Hradská 2C (pri Vrakuni)
čas: denne 9:00- 11:30 a 13:00- 18:00 hod.
cena: všetko zdarma

Betlehem sv. Matky Terezy
adresa: Rovniankova 10, Petržalka
služby: hygiena, ošatenie, ošetrenie
čas: hygiena a ošatenie: pondelok od 08:30 do 11:30 hod. (len ženy); sobota
od 08:30 do 11:30 hod. (len muži)
čas: ošetrenie: utorok, streda, sobota, nedeľa vždy po skončení obeda, po
15:00 hod.
cena: zdarma

Sklad solidarity (Slovenská katolícka charita)
Poskytuje iba oblečenie.
adresa: Jasovská 6, Petržalka
tel. 02/6225 0009
čas: utorok, streda, piatok a sobota od 12:00 do 15:00 hod.
cena: raz týždenne 3 kusy oblečenia za 1 €

Ošetrovňa sv. Alžbety
(nízkoprahové denné centrum a centrum osobnej hygieny)
adresa: Námestie 1. mája 1, Bratislava (vstup z ulice 29. augusta: od
prezidentských záhrad cez kovovú bránu - nutné zvoniť! )
čas: pondelok, streda, piatok od 14:30 do 19:00 hod.
služba: ošetrenie, sprcha, ošatenie, jedlo, sociálne poradenstvo
cena: zdarma
Všetky služby poskytujú len základné zdravotné ošetrenie. Prítomnosť lekára
je len výnimočnou záležitosťou.

SOCIÁLNE A PRÁVNE PORADENSTVO, ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (bezplatná telefonická nonstop linka)
tel. 0800 212 212
služby: sociálne a psychologické poradenstvo pri riešení domáceho násilia,
kontakty na bezpečné ženské domy a ďalšie zariadenia

o.z. Proti prúdu
adresa: Karpatská 10, BA
tel. 02/5262 5962
čas: pondelok- piatok 8:00- 12:00, 13:00- 17:00 hod.
cena: zdarma, možnosť zamestnať sa predajom pouličného časopisu Nota
Bene

Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
adresa: Hattalova 6, BA – Nové mesto
tel. 02/4445 8020
čas: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod. (duchovné štvrtky vpúšťame do
10:00)
cena: zdarma

Domec (denné a integračné centrum)
adresa: Mýtna 33 (pri Račianskom mýte, svetloružový dom so zelenou bránou)
tel. 0917 108 879, 0917 108 880
čas: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 9:00-16:00; utorok od 13:00 – 15:00
hod.
služby: poradenstvo, sprevádzanie na úrady, internet

o. z. Vagus (terénna sociálna práca)
adresa: stretnete nás v uliciach Bratislavy
tel. 0949 655 555
čas: pondelok až sobota, 17:00-22:00 hod.
služba: poradenstvo na ulici, odvoz k lekárovi či do nocľahárne v prípade
imobility
cena: zdarma

Klub „Hľa, človek“
adresa: Námestie slobody (VŠZaSP sv. Alžbety) Bratislava
služba: záujmová činnosť – diskusie na rôzne témy, občerstvenie
čas: každý štvrtok od 16:00 hod.

STRAVA
Trvanlivé potraviny (múka, cukor, olej, káva...)
Doma u kapucínov
adresa: Župné nám. 10, BA – Staré Mesto (vrátnica kapucínskeho kláštora –
vchod je zo strany autobusovej zastávky Zochova)
tel. 0901 920 909
služba: rozvoz potravinových balíčkov rodinám a jednotlivcom v núdzi raz
mesačne

Výdaj hotového jedla (raňajky, obedy, večere)

PONDELOK
Domec (denné a integračné centrum)
adresa: Mýtna 33 (pri Račianskom mýte, svetloružový dom so zelenou bránou)
raňajky: 9:00 – 10:00 hod. (zdarma)
obed: 12:00-13:30 hod. (30 centov)

Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
adresa: Hattalova 6, BA – Nové mesto
čas: do 15:00 hod.
cena: obed 40 centov / porcia (max. 80 porcií/deň)
spoj: zastávka električky Zátišie

UTOROK
Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)

Betlehem sv. Matky Terezy
adresa: Rovniankova 10, Petržalka
čas: o 15:00 hod.
cena: zdarma
spoj: zastávka autobusu Romanova

Komunita svätého Egídia
adresa: Nobelovo námestie, Petržalka
čas: 17:30 hod.

Kresťania v meste
adresa: pod mostom Lafranconi, Karlova Ves
čas: o 19:30 hod.
cena: zdarma

STREDA
Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v
pondelok
Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
Betlehem sv. Matky Terezy

Kláštor sv. Alžbety
adresa: Špitálska 21, BA – Staré Mesto
čas: o 13:30 hod.
cena: zdarma

Komunita svätého Egídia
adresa 1: pred kostolom Milosrdných bratov, Námestie SNP, BA – Staré Mesto
adresa 2: na Hlavnej stanici, BA
čas: od 19:30 hod.
cena: zdarma

ŠTVRTOK
Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v
pondelok

Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)

Kresťania v meste
adresa: pod mostom Lafranconi, Karlova Ves
čas: o 19:30 hod.
cena: zdarma

PIATOK
Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v
pondelok

Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)

SOBOTA
Kresťania v meste
adresa: pod mostom Lafranconi, Karlova Ves
čas: o 18:30 hod., každú druhú sobotu aj ošatenie a ošetrenie
cena: zdarma

Betlehem sv. Matky Terezy
čas: o 15:00 hod.
cena: zdarma
spoj: zastávka autobusu Romanova

NEDEĽA
Kláštor sv. Alžbety
adresa: Špitálska 21, BA – Staré Mesto
čas: o 14:00 hod.
cena: zdarma

Betlehem sv. Matky Terezy
adresa: Rovniankova 10, Petržalka
čas: o 15:00 hod. (po skončení liturgie)

