
Poskytovanie služieb Trnavskou arcidiecéznou charitou 
a OZ  STORM 

Trnavská arcidiecézna charita: 
 
Nízkoprahové denné centrum 
 
Cieľová skupina: ľudia bez domova, opustení, chudobní, závislí od rôznych látok, ľudia v krízovej 
situácii, ľudia v hmotnej núdzi. 
 
Poskytované služby: jednoduchá strava, sprcha, sociálny šatník (výmena oblečenia za čisté a suché), 
možnosť oprať si veci, sociálne poradenstvo, odloženie dokladov, poskytovanie liekov proti bolesti, 
horúčke v prípade choroby 
 
Prevádzková doba: cez pracovné dni o 9,00 do 15,00 hod. 
 
Priemerný počet klientov: 20/denne 
 
Poplatok: bezplatné služby 
 
Výhody pre mesto:  
- v centre poskytujú sociálne poradenstvo a s klientmi navštevujú rôzne inštitúcie za účelom 
vybavovania dokladov, dávok v hmotnej núdzi, dôchodku, zdravotného poistenia, lekárskych 
vyšetrení a pod. Tieto služby potom nežiadajú klienti od mesta Sereď 
- v meste máme charitatívnu organizáciu, ktorá združuje klientov bez domova a má o nich prehľad 
- poskytovaním služieb zameraných na hygienu pomáhajú udržiavať životný štandard klientov na 
minimálnej úrovni, ale vo významnej miere prispievajú k starostlivosti o zdravie klientov. 
- TTADCH je zapojená do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 
intervencie na komunitnej úrovni. Vďaka tomuto projektu zamestnávajú ďalších 2 odborných 
pracovníkov, ktorí pracujú s klientmi 
 
Nízkoprahová nocľaháreň 
 
Cieľová skupina: ľudia bez domova 
 
Poskytované služby: zabezpečenie prístrešia za účelom  prenocovania pre všetkých, ktorí si nocľah 
nedokázali zabezpečiť iným spôsobom. Klientom bola pri príchode na nocľah poskytnutá suchá strava 
– chlieb, maslo, masť, podľa možností džem, cibuľa a teplý čaj. Kto mal záujem, dostal osušku, 
sprchový šampón a mohol sa osprchovať.  Ráno pred odchodom im bol poskytnutý čaj, káva, cez 
víkendy aj suchá strava.  
 
Prevádzková doba: od 1.12.2016 do 31.03.2017 každý deň, aj počas víkendov a sviatkov,  v čase od 
19:00 do 7:00 hod. nasledujúceho dňa. Počas troch mimoriadne mrazivých víkendov  boli otváracie 
hodiny rozšírené a klienti mohli tráviť čas v teple od 17:00 hod. až do 9:00 hod.nasledujúceho dňa.  
 
Priemerný počet klientov:  13 klientov za noc. 
 
Poplatok: 1 € na osobu a noc. Klienti, ktorí boli bez finančných prostriedkov mali možnosť si nocľah 
odpracovať jednoduchou aktivitou, napr. umytím podlahy, upratovaním v sociálnom šatníku počas 
prevádzky denného centra.  



 
Výhody pre mesto: 
- poskytovanie priestoru na prenocovanie ľuďom bez domova počas zimných mesiacov je základnou 
nutnosťou, ktorej snahou je, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol v zime na ulici z dôvodu 
nedostatku pomoci. 
 
Vyjadrenie TTADCH: 
- v budúcom zimnom období nedokážu poskytovať prevádzku nocľahárne v priestoroch 
nízkoprahového denného centra – je potrebné úplné oddelenie služieb nocľahárne a denného centra 
- okrem miestností pre klientov potrebujú aj miestnosti pre pracovníkov – okrem miestnosti pre 
sociálnych pracovníkov aj miestnosť pre nočného strážnika (keď je v prevádzke nocľaháreň) 
 
Mestská polícia má v tomto období zmapovaných ľudí bez domova, ktorí prespávajú na Garbiarskej 
ul. pod schodmi pre Centre pomoci človeku a na „Larzenkách“ v 3 stanoch. Jedná sa o 8 občanov, 
všetci s trvalým pobytom v meste Sereď.  
 
Združenie STORM 
 
Cieľová skupina: injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise, rodinní príslušníci týchto 
klientov 
 
Poskytované služby: výmena použitých injekčných striekačiek za sterilné, poskytovanie 
zdravotníckeho a potravinového servisu (injekčné striekačky, prezervatívy, obväzový materiál, 
dezinfekcia, polievky, čaje...), klientom poskytujú možnosť si zatelefonovať, pozrieť na internete, čo 
potrebujú, poradiť sa so sociálnymi pracovníkmi, klienti majú možnosť zapojiť sa do pracovného 
programu (upratovať, triediť darované oblečenie, baliť „materiál“ (teda suché tampóny a filtre, ktoré 
potom sociálni pracovníci dávajú závislým na ulici s čistými ihlami výmenou za použité), šírenie 
osvety, podpora ochrany verejného zdravia 
 
- ak sa klient rozhodne pre liečbu vybavia mu všetko, čo potrebuje 
 
- združenie je orientované na harm reduction – znižovanie rizík, zamedzovanie šíreniu chorôb 
(žltačka, liečba abscesov, otvorených rán) a tomu, aby sa použité striekačky nepovaľovali po 
sídliskách a v parkoch 
 
- za minulý rok bolo vydaných 25 tis. sterilných striekačiek 
 
Prevádzková doba: 3x do týždňa 4 hodiny 
 
Počet klientov: 500 
 
Výhody pre mesto: 
 
- zabezpečujú ochranu verejného zdravia  
- vďaka ich práci sa na trávnikoch nepovaľujú použité injekčné striekačky 
- poskytujú sociálne poradenstvo klientom, ktorí by inak o neho žiadali na mestskom úrade 
 
Záver: Práca obidvoch združení je v meste potrebná a svojimi aktivitami prispievajú k regulácii 
sociálnych problémov v meste Sereď. 
 
 


