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2 ľudskosť v nás

I keď si to niekedy nepripúšťame, človek zvykne často 
hľadieť najskôr na svoje dobro a až potom na dobro 

ľudí okolo seba. Cieľom našej existencie by však malo 
byť skôr žiť v súlade s ostatnými ľuďmi okolo nás, a 
nie naopak. Komunita, ktorá si so sebou vždy nesie aj 
mnohé negatíva, má oproti životu jednotlivca niekoľko 
strategických výhod. Skupina ľudí vykoná viac práce, 
vie byť viac sebestačná a v prípade potreby dokáže 
poskytnúť pre svojich členov ochranu a pomoc. 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že veľa vecí berieme 
ako samozrejmosť a začneme si ich vážiť, až keď ich 
strácame? Najlepším príkladom je asi naše vlastné 
zdravie, či primeraná životná úroveň...

ĽUDSKOSŤ  
V NÁS

Keď sme zdraví, zvykneme mať tisíce plánov, cieľov 
a snov. Mnoho z nich sa nám však na míle vzdiali 

v momente, ak o zdravie prídeme. Naše telo v takom 
momente nie je schopné vykonávať mnoho činností, 
dokonca niekedy trpí aj pri tých základných. V prípade 
ľahšej choroby sa stačí týždeň - dva liečiť a znova 
môžeme bez starostí behať po vonku. No v našej 
spoločnosti žijú mnohí ľudia, ktorí takéto šťastie nemajú 
a musia sa, či už pre úraz, chorobu alebo vrodenú vadu, 
vyrovnať s rôznymi trvalými hendikepmi a zdravotnými 
problémami. Naša spoločnosť však pred takýmito 
ľuďmi často zatvára oči, nevytvára im dostatočné 
podmienky na to, aby mohli plnohodnotne fungovať 
v spoločnosti a realizovať svoj potenciál. Každý z nás 

 

 
je totiž ľudskou bytosťou a zdravotný stav by tak nikdy 
nemal byť meradlom hodnoty človeka. Napríklad 
jeden z najvýznamnejších vedcov súčasnosti – Stephen 
Hawking, trpiaci pre chorobu absolútnou paralýzou 
tela, priniesol nášmu svetu množstvo prevratných 
objavov v oblasti teoretickej fyziky. Človek však nemusí 
byť uznávaný fyzik na to, aby mohol dávať lásku 
a radosť ľuďom okolo seba, vykonávať dobrú prácu 
a tak obohacovať náš svet.

Ako sme už spomenuli, ľudí s fyzickými hendikepmi 
môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín – tí, ktorí sa 
so svojím zdravotným hendikepom narodili, tí, ktorí 
sa k nemu dostali pre chorobu, či úraz a tí, ktorých

Zdravie a telesné hendikepy
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Experti odhadujú, že viac ako jednu tretinu 
európskej populácie tvorí skupina osôb s 
obmedzenou mobilitou, ktorá pri chôdzi, alebo 
jazde na bicykli naráža na prekážky/bariéry 
na verejných priestranstvách a vo verejnej 

doprave.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Motto:
Človek sa naplno prejaví, až keď si zmeria svoje 
sily s prekážkou.

Antoine de Saint-Exupéry

 
hendikep sa dostavil spolu s pribúdajúcimi rokmi 
v starobe. Ak si (z akéhokoľvek nepochopiteľného 
dôvodu) dostatočne neuvedomujeme prvé dva 
dôvody, nikdy by sme nemali zabúdať, že aj my 
budeme raz starí a pravdepodobne odkázaní na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
pomoc druhých. Určite by sa nám nepáčilo, ak by nás 
spoločnosť odsunula na vedľajšiu koľaj a rozhodla by sa 
nám obrátiť chrbtom v momente, kedy si sami pomôcť 
nevieme.

Zdravie a telesné hendikepy

Nachádzajú sa vo vašom okolí ľudia s obmedzenou 
mobilitou?

Zažili ste niekedy vy osobne problém súvisiaci s 
mobilitou na  verejnom priestranstve?

Zamyslite sa nad svojou cestou z domu do školy. 
Nachádzajú sa tu, podľa vás, nejaké bariéry, ktoré 

môžu mať problém zdolať ľudia s hendikepom?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Neprekonateľné bariéry pre vozíčkara
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Najčastejšie sa vyskytujúce bariéry mobility súvisia 
so stavom chodníkov, ciest a s chýbajúcimi 

bezpečnostnými opatreniami. Mnoho verejných 
budov a firiem ešte stále nie je vybavených vhodným 
transportným systémom alebo bezbariérovým 
prístupom. Situácia sa, našťastie, v tomto smere 
v posledných rokoch začala zlepšovať, no stále je ešte 
čo doháňať. 

Stav verejných komunikácií v mnohých mestách 
a obciach na Slovensku je problematický - napr. pre 
ľudí s vozíkmi a kočíkmi, ľudí o barlách alebo s inou 
vadou pohybového aparátu. Spôsobuje to hlavne fakt, 
že chodníky a zástavky verejnej dopravy sú príliš úzke 
alebo nerovné, či rozbité s mnohými dierami. Schody 

a neprítomnosť výťahu, či rampy bývajú pomerne 
častým problémom. Človek, ktorý chce ísť vybaviť 
akúkoľvek záležitosť, uviazne niekedy na prahu budovy 
z dôvodu nemožnosti sa do nej dostať. Verejné miesta 
prešli v posledných rokoch výrazným vylepšením 
v tomto smere. Budovy rôznych firiem však často 
vôbec neriešia túto otázku, nakoľko hendikepovaných 
ľudí nezamestnávajú a z radov klientov, prípadne 
obchodných partnerov hendikep neočakávajú. 

Bariéry okolo nás

Ako sme už  načrtli, medzi nami žije veľa 
rôznych skupín obyvateľstva, ktoré sa denne 

stretávajú s prekážkami a problémami pri svojom pohybe 
na verejných priestranstvách a vo verejnej doprave.

Medzi osoby s obmedzenou mobilitou (pohyblivosťou) 
sa vo všeobecnosti najčastejšie zaraďujú osoby so 
zdravotným postihnutím, starí ľudia (špeciálne osoby 
staršie ako 75-80 rokov), deti a ľudia sprevádzajúci malé 
deti. Patria sem však aj osoby s poruchami učenia, osoby 
s objemnou alebo ťažkou batožinou, osoby s problémami 
s orientáciou, osoby s malou znalosťou miestneho 
jazyka, osoby s mentálnymi a psychickými problémami, 
farboslepé a negramotné osoby, osoby postihnuté 
artritídou, osoby po infarkte, osoby zotavujúce sa zo 
zdravotných problémov, ako aj osoby s dočasnými 
obmedzeniami, akými môžu byť zlomená noha a pod. 

Presúvanie sa z miesta na miesto je neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života, či už kvôli povinnostiam alebo 
zábave. Chodíme do školy, do práce, k lekárovi, na 
návštevy, do kina či reštaurácie, alebo sa len tak prejdeme 
či prevezieme na bicykli. Pokiaľ je niektorá z našich ciest 
spojená s fyzickými komplikáciami, pre osoby, ktoré  
majú obmedzenú mobilitu, to môže znamenať závažný 
problém. Mnohí ľudia s obmedzenou mobilitou radšej 
zostanú osamote doma, ako by mali ísť na prechádzku či 
návštevu, ktorá bude pre nich spojená s komplikovanou 
či priam nebezpečnou cestou. Tým pádom sa oddeľujú 
od spoločnosti, strácajú s ňou kontakt. Vo svojich 
vlastných očiach strácajú hodnotu, klesá im sebavedomie 
a nakoniec tak ostávajú na okraji záujmu. Jedným z cieľov 
mobilnej dostupnosti je aj plnohodnotná integrácia 
hendikepovaných do spoločnosti. Nemali by sme 
zabúdať na prejav spoločenskej solidarity, kedy úspešní 
a zdraví obetujú časť zo svojho pohodlia a zdrojov pre 
tých, ktorí toľko šťastia v živote nemali.

MOBILITA TELESNE  
HENDIKEPOVANÝCH

Motto:
Čím vyšší schod, tým ťažší pád. 

Slovenské príslovie

Cez niektoré chodníky vozíčkar neprejde
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a neprítomnosť výťahu, či rampy bývajú pomerne 
častým problémom. Človek, ktorý chce ísť vybaviť 
akúkoľvek záležitosť, uviazne niekedy na prahu budovy 
z dôvodu nemožnosti sa do nej dostať. Verejné miesta 
prešli v posledných rokoch výrazným vylepšením 
v tomto smere. Budovy rôznych firiem však často 
vôbec neriešia túto otázku, nakoľko hendikepovaných 
ľudí nezamestnávajú a z radov klientov, prípadne 
obchodných partnerov hendikep neočakávajú. 

Bariéry okolo nás

Mesto Nitra má najviac bezbariérových autobusov mestskej 
hromadnej dopravy (MHD) na Slovensku. Ich podiel v MHD 
dosiahol 98 percent (stav k 21.8.2013).

Farbosleposť je porucha farebného videnia. Vyskytuje  sa 
približne u 8 až 9 % našej populácie. Postihuje teda zhruba 
každého 12-teho človeka. U väčšiny ľudí ide o takzvanú 
červeno-zelenú farbosleposť, keď postihnutí jedinci nie 
sú schopní od seba rozlíšiť zelenú a červenú farbu, vidia 
ich rovnako. Vzácna je farbosleposť na modrú farbu. Je 
aj čiastočná farbosleposť, keď je sťažené rozlišovanie 

niektorých farieb.

  Viete, že...?

Ako sa nazýva porucha videnia, kedy človek nevie rozlíšiť zelenú 
farbu od červenej?

Čo všetko môžeme považovať za verejné priestranstvo? Uveďte 
príklady.

Predstav si, že si slepý – môžeš si zaviazať oči šatkou, no aj keď 
ich otvoríš, stále bude tma. Zvládol by si prejsť napr. zo svojej 
triedy na WC? Podľa čoho by si sa navigoval, aby si nespadol, 

nenarazil, neublížil si?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Obmedzená mobilita a bariéry v rámci nej sa okrem 
iných týkajú aj ľudí s poruchami zraku. Chýbajúce 

nedostatočné označenie na verejných priestranstvách im 
často sťažuje orientáciu a presun. Naše cesty a chodníky 
sú vo všeobecnosti nedostatočne vybavené vodiacimi 
prvkami. Na križovatkách nájdeme zvukové označenie 
semaforov skôr výnimočne a niekde chýba úplne.

Kvôli schodom vo vozidle verejnej dopravy alebo veľkému 
výškovému rozdielu medzi vozovkou (chodníkom) 
a podlahou vozidla je pre mnohých fyzicky hendikepovaných 
ľudí problematické nastúpiť a vystúpiť. Vozidlá verejnej 
dopravy niekedy zastavujú na zastávkach príliš ďaleko 
od obrubníka, či už pre vodičovu neohľaduplnosť, alebo 
je príjazd na zastávku blokovaný parkujúcimi autami 
či inými prekážkami. Mnohí šoféri si neuvedomujú, 
že ľudia môžu mať problém, ak sa vozidlo pohne ešte 
pred tým, ako sa usadia. Neraz je vo vozidle verejnej  
dopravy obmedzený priestor pre vozičkárov a detské 
kočíky. 

Vozidlá verejnej dopravy zostávajú v prevádzke aj napriek 
tomu, že ich technické zariadenia (ako napr. rampy, nájazdy, 
reproduktory, obrazovky s informáciami pre cestujúcich) nie 
sú funkčné. Informácie pre cestujúcich sú poskytované či 
už len vo vizuálnej, alebo len vo zvukovej podobe, prípadne 
nie sú k dispozícii vôbec. Za nedostatok môžeme považovať 
aj to, ak na prestup medzi dopravnými prostriedkami je 
málo času a neberie sa ohľad na pomalších cestujúcich 
a hlavne osoby s obmedzenou mobilitou. 

Pri plánovaní verejnej dopravy sa najväčší dôraz kladie 
na rýchlosť spojov bez ohľadu na to, že niektorí cestujúci 
potrebujú na výstup a nástup viac času. Tým sa vytvára tlak 
na vodičov, ktorí sa snažia dodržiavať cestovný poriadok 
a nemajú tak trpezlivosť a pochopenie pre komunikáciu 
s osobami s obmedzenou mobilitou.

Bariéry v doprave

Vyššie spomenuté problémy sú iba časťou z toho, 
s čím sa denno-denne musia hendikepovaní 

ľudia stretávať. Ich riešenie leží predovšetkým na 
ramenách samospráv alebo majiteľov komunikácií 
či budov. Každý z nás však môže vyvinúť iniciatívu 
smerovanú k zlepšeniu podmienok. Jednotlivec 
má možnosť neignorovať svoje okolie – ak vidím 
niekoho, napríklad starého človeka alebo človeka 
na vozíku, ktorý si nevie dať rady, tak neváham 
a ponúknem mu svoju pomoc. Svojím ohľaduplným 
správaním dávam najavo, že myslím na to, ako sa 
vo svojej situácii môžu cítiť a podľa toho aj konám. 
Ohľaduplne sa nesprávam iba k ľuďom, ale aj k 
celému svojmu okoliu – neničím vybavenie určené 
pre hendikepovaných, nepoškodzujem komunikácie 
alebo iné prvky verejných priestranstiev, ktoré im 
majú slúžiť na uľahčenie ich zložitej orientácie a 
pohybu v našom bariérovom svete..

Každý z nás má možnosť pôsobiť aj v rôznych 
skupinách, ktoré môžu upozorňovať na existujúce 

nedostatky, dopomôcť k ich odstráneniu alebo  

Čo môžeme urobiť my sami?
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v prípade, ak sa jedná napríklad o komunitu 
vlastníkov nejakej technickej správy (napr. budovy), 
môžu sa do odstránenia nedostatkov pustiť aj úplne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sami. Nech sa už pustíme do čohokoľvek, majme 
vždy na pamäti starú múdrosť, ktorá hovorí: „Kto 
chce, hľadá spôsoby, kto nie, hľadá dôvody.“

Čo môžeme urobiť my sami?

Najstaršie zmienky o tom, že existoval posunkový 
jazyk pre hluchonemých, sa viažu k 17.- 18. storočiu. 
Avšak posunkový jazyk existoval pravdepodobne už 

skôr.

  Viete, že...?

Ako viete, ktoré miesta  v autobuse sú prednostne 
určené pre starých ľudí či ľudí s barlami, chodítkami 
alebo s palicou? V ktorej časti autobusu sa tieto miesta 
nachádzajú a prečo?

Čo si myslíte, vnímajú architekti a stavbári bezbariérové 
budovy ako viac komplikované?

 
Čo majú spoločné: malý chlapec na kolobežke; stará 
pani s vychádzkovou palicou, matka s kočíkom, dievča 
na invalidnom vozíku, muž so zlomenou nohou,  otec 
na bicykli s prívesným vozíkom pre deti, dôchodca s 

načúvacím prístrojom?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Jednoduché riešenie umožňujúce vstup do budovy vozíčkarovi, či matke s kočíkom
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Aké neprispôsobené alebo ťažko prispôsobujúce skupiny 
obyvateľstva u nás poznáte?

Kto bola Matka Tereza?

Aká organizácia sa „skrýva“ za skratkou OSN?  Zistite, 
kedy vznikla, čo je jej cieľom, kde sídli. Aké postavenie 
malo a má Slovensko v tejto organizácií?

   

Otázky:

Počas svojho života sa človek dostáva do rôznych 
situácií, ktoré môžu byť či už prirodzené 

(narodenie, tehotenstvo, staroba, choroba, založenie 
rodiny, zárobková činnosť), alebo neprirodzené 
(invalidita, chudoba, samota). Pokiaľ občan alebo 
rodina nie je schopná zvládnuť závažné životné 
situácie svojimi vlastnými silami, musí zasiahnuť 
štát alebo spoločnosť ako taká a danú sociálnu 
udalosť riešiť. Sociálne udalosti delíme taktiež na 
predvídateľné alebo nepredvídateľné, odvrátiteľné 
alebo neodvrátiteľné. Napr. staroba je predvídateľná 
a zároveň neodvrátiteľná sociálna udalosť. Dá sa 
na ňu čiastočne pripraviť počas rokov, ktoré jej 
predchádzajú, no nie je možné ju zastaviť. 

Sociálne udalosti

Sociálna práca nám hovorí o tom, ako pracuje sociálny 
pracovník so svojím klientom (klient môže byť bezvládny 

génius alebo aj opitý bezdomovec – bez rozdielu). Sociálni 
pracovníci dobrovoľne a cielene vstupujú do kontaktu so 
spomenutým klientom s cieľom pomôcť mu v jeho sociálne 
neľahkej situácii. Keď hovoríme o sociálnej práci, máme 
na mysli metodiku, ako sa s klientom pracuje, systém a 
intenzitu práce, ale aj materiálne a technické zabezpečenie 
a vybavenie.

Sociálna práca

Sociálny prístup nám vo všeobecnosti hovorí o tom, 
že človek nie je iba stroj na prácu, ale má aj svoje 

ľudské potreby, problémy a ťažkosti, s ktorými sa musí 
vysporiadať. Prístup, ktorý má záujem byť sociálny, 
sa snaží dať človeku priestor a podmienky na riešenie 
vyššie spomenutých aspektov a životných momentov, 
podáva mu pomocnú ruku v momente, kedy sa dostane 
do nepriaznivej životnej situácie a nedokáže sa z nej 
nijako sám dostať. Sociálny prístup však nepôsobí iba 
ako forma záchrany, ale v prvom rade by mal pôsobiť 
preventívne – prinášať opatrenia a kroky, aby sa človek 
nemusel dostať do zložitých situácií. Samozrejme, že 
človek sám musí taktiež chcieť. Ak máme napríklad 
chronického povaľača, určite nie je v poriadku, ak by 
sme mu mali pomáhať na úkor iného človeka, možno 
v podobnej situácii, ale so snahou o zmenu.

SOCIÁLNA  
SPOLOČNOSŤ
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Babylonský kráľ Chammurapi udelil právo vdove 
po vojakovi na tretinu vojenského prídelu, ak po 
zomrelom ostal nedospelý syn.

Charita (z latinského caritas = zľutovanie, zmilovanie) 
zvyčajne označuje dobročinné akcie na pomoc 
trpiacim ľuďom, deťom, starým ľuďom, sociálne 
slabým, chorým a pod. Môže mať rôzne formy, od 
peňažných a vecných darov až po prácu vykonávanú 
zadarmo pre niektorú dobročinnú, humanitárnu či 
charitatívnu organizáciu.

MDD je skratka, ktorá neznamená len Medzinárodný 
deň detí, ale aj Medzinárodný deň dobrovoľníctva. 

Oslavuje sa 5. decembra.

  Viete, že...?

Pri vzniku niektorej zo sociálnych udalostí môže byť „poškodenému“ poskytnutá určitá finančná dávka na zmiernenie 
a uľahčenie jej následkov na základe predpisov - zákonov, ktoré schválil štát. Ide o najrýchlejšiu formu riešenia, ktorá 

však, z dlhodobého hľadiska skutočný problém  často nerieši.

Na základe individuálnych prípadov je neraz potrebné poskytnúť „poškodenému“ aj napr. ubytovanie, stravu, materiálnu 
pomoc, odbornú pomoc psychológa či lekára. Iný prístup si vyžaduje starý chorý človek, ktorý sa už o seba nedokáže sám 
starať, inú pomoc týraná matka s deťmi, ktorá musí utiecť z domu, či bezdomovec, keď príde mrazivá zima. 

Samospráva (obec či mesto) môže výraznou mierou 
zlepšovať situáciu občanov, ktorí sa ocitli v núdzi a ísť 
príkladom pre ostatných ľudí. Môže byť nápomocná 
pri zriaďovaní krízových centier, ubytovní, 
nocľahární a pod. Môže sa snažiť o primeranú 
integráciu (začlenenie) chorých, postihnutých či 
starých ľudí do spoločnosti. Môže podporovať 
činnosť organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. 
Mnohé organizácie uvítajú dobrovoľníkov, ktorí 
sú potrební pri prácach, nevyžadujúcich odbornú 
kvalifikáciu – výdaj jedla bezdomovcom, pomoc 
s nákupmi či domácimi prácami pre starých 
a chorých ľudí, robenie spoločnosti osamelým 
ľuďom, trávenie času s deťmi zo sociálne slabších 
rodín a mnoho ďalších.

Ako pomáhať

Výdaj jedla pre bezdomovcov

Motto:
Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, 
nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.

Marcus Tullius Cicero 
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Je dobré si uvedomiť, že starší ľudia reagujú pomalšie na zmeny, majú často 
problémy so zdravím a sebaúctou. Prioritou (a teda aj prvým krokom) by malo 

byť zaradenie starých ľudí do života rodiny - aj vo vyššom veku sú schopní pomáhať 
pri výchove detí, alebo pri každodennom chode domácnosti, samozrejme v rámci 
svojich možností. Je jasné, že multigeneračné spolunažívanie môže mať aj svoje 
úskalia. Citlivo zvolený kompromis však môže starému človeku dodať na pocite 
dôležitosti a pomôcť aj rodine samotnej.

Druhým krokom je vytvorenie priestoru pre trávenie voľného času pre dôchodcov. 
Čas je jedna z vecí, ktorej majú starí ľudia relatívne dosť. Je možné ich zapojiť aj 
do rôznych dobročinných prác a akcií, kedy nejde o finančnú odmenu, ale o prácu 
samotnú - pocit užitočnosti a zapojenie sa do spoločenského diania je pre nich tou 
najcennejšou odmenou. 

Ďalším krokom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti a zdravotného poradenstva 
pre seniorov. Aj v tomto prípade je veľmi dôležitá prevencia, nakoľko mnoho 
zdravotných problémov u seniorov pramení z nesprávneho spôsobu života 
v mladosti. Správnym životným štýlom a osvetou sa dá pre budúcnosť výrazne 
znížiť chorobnosť u starších ľudí.

Posledným krokom je ich prinavrátenie do 
ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. 
Je dobré, ak sa v seniorovi nájde talent 
a chuť vykonávať určitú činnosť. Je 
dokázané, že mentálna a fyzická aktivita, 
primeraná veku, dokáže človeku predĺžiť 

a skvalitniť život. 

Aj starí ľudia vedia byť užitoční

Starnutie je prirodzeným procesom, kedy sa 
postupne končí biologický cyklus života človeka. 

V súčasnej spoločnosti je problematika starnutia 
obzvlášť diskutovanou témou, nakoľko už dlhodobo 
sa vo vyspelých krajinách sveta rodí stále menej 
detí. V spoločnosti začína byť postupne viac starých 
ľudí, ako mladých. Je to spôsobené hlavne životným 
štýlom, ale aj nesprávnym nastavením sociálnej 
spoločnosti. Existuje veľa štúdií a programov o tom, 
ako starých ľudí zapojiť do produktívneho procesu. 
Ak sa tempo pôrodnosti nezmení, bude za jednu 
až dve generácie v spoločnosti toľko dôchodcov, že 
prakticky na chod štátu (dane a odvody) nebude mať 
kto pracovať. Cieľom sociálnej politiky by mala byť aj 
podpora mladých rodín, aby mali motiváciu priviesť 
na svet deti a vychovávať ich.

STARÍ  
ĽUDIA

Poznáte vo svojom okolí organizácie, 
ktoré sa venujú sociálnej pomoci 
ľuďom v tiesni?

Ak by si mal pomáhať ako 
dobrovoľník v organizácií, ktorá 
pomáha ľuďom v núdzi, na akú 
skupinu ľudí (akú formu pomoci) by 
si sa zameral?

Zistite, ako sa o starších ľudí starala 
generácia vašich starých rodičov 
a aký je prístup ku starým ľuďom 
teraz. Zmenilo sa odvtedy niečo?

Zistite, ako sa u nás v súčasnosti 
delí sociálne poistenie a čo všetko 
pokrýva.

Zamyslite sa: Európska únia sa vo 
svojom programe na roky 2014 - 
2020 zameriava cielene (okrem 
iného) aj na vzdelávanie seniorov. 
Viete prečo?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Bezdomovectvo je jedným 
z moderných medzinárodných 

problémov. Po väčšinu roka ide 
o prehliadanú skupinu obyvateľstva, 
ktorá sa kde-tu spomenie, iba ak 
sa stane niečo nezvyčajné, nejaké 
nešťastie (napríklad ak niekto z nich v 
zime zmrzne). Ľudia majú tendenciu 
od bezdomovcov bočiť a brať ich 
podobne, ako sú v Indii braní tzv. 
“nedotknuteľní”.

Bezdomovec je človek, ktorý nemá 
domov, nemá kde bývať. S tým súvisia 
ďalšie problémy, ako je nájsť si prácu, 
či prežiť a existovať v komunite. 
S bezdomovectvom sa spája aj drogová 
závislosť, alkoholizmus a kriminalita. 

BEZDOMOVCI  
A ŽOBRÁCI

Motto:
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, 
ale kto veľa dáva.

Ján Pavol II.

Človek niekedy nezvládne životné situácie, zlyhá a rezignuje. Útechu potom 
(a nie ojedinele) hľadá v alkohole, drogách alebo inej závislosti. Často sa 

však dostane na ulicu pre zmeny, ktoré len ťažko (ak vôbec) dokáže ovplyvniť 
- rodinná situácia, výpoveď zo zamestnania, či nemožnosť nájsť si akúkoľvek 
prácu.

Hlavným cieľom práce s bezdomovcami je zaradiť ich späť do spoločnosti 
a pomôcť im nájsť si prácu - svoje miesto v živote aj spoločnosti. Bezdomovci 
sú rôznorodí ľudia. Nájdeme medzi nimi ľudí z rôznych spoločenských vrstiev 
- niektorí sú dôchodcovia, iní bývalí biznismeni či podnikatelia, ľudia, ktorí sa 
nechali okradnúť, ale aj povaľači a neprispôsobiví ľudia. Mnohým bezdomovcom 
ich situácia vyhovuje a ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti je takmer 
nemožné.

Ako sa človek stane bezdomovcom?

Slovom “nedotknuteľní” sa v 
Indii označujú  príslušníci najnižšej 
spoločenskej vrstvy. Aj keď je 
kastový systém oficiálne od roku 
1950 zakázaný ústavou, delenie ľudí 
na “lepších” a “horších” pretrváva 
dodnes. Byť nedotknuteľný 
znamená byť tým, ktorým ostatní 

pohŕdajú.

  Viete, že...?
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Bezdomovci často potrebujú, okrem materiálnej, aj 
pomoc zdravotnú, právnu alebo sociálnu. Dôležité je, 

aby sa bezdomovec snažil sám. Poznáme dva všeobecne 
prijaté spôsoby, ako sa pokúšať vyriešiť problém 
bezdomovectva:

Housing first – ako prvé sa človeku poskytne strecha nad 
hlavou. Bezdomovec sa tak ľahšie sústredí na návrat do 
spoločnosti. V mnohých krajinách ho úspešne aplikujú 
(napr. západná Európa) a prináša veľmi dobré výsledky.

Schodíkový model - postupné zlepšovanie podmienok 
života bezdomovca. Pracuje sa s ním „z ulice“, pričom 
k ubytovaniu sa musí prepracovať postupne. Tento model 
dokáže od seba oddeliť motivovaných a nemotivovaných 
bezdomovcov. Vyžaduje veľkú časovú a aj ľudskú dotáciu 
zo strany sociálnych pracovníkov.

Motto:
Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu.

Rumunské príslovie

Riešenie bezdomovectva

Zistite, prečo sa tak nazývajú a ako sú 
charakterizovaní „nedotknuteľní“ v Indii.

Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí sa náhle 
ocitli v ťažkej životnej situácii? Bola im 
poskytnutá primeraná pomoc? Môžete 
niečo urobiť aj vy sami, prípadne vaši 
najbližší priatelia, či rodina?

  

Úlohy:
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Motto:
Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu.

Rumunské príslovie

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

Sú v samospráve ľudia s rôznym typom postihnutia, či už fyzickým alebo mentálnym, dlhodobo či vážne 
chorí alebo ľudia bez domova? Ako k nim obec pristupuje, snaží sa im pomôcť začleniť sa do bežného života? 
V mnohých obciach je dôchodcom umožnené stravovať sa napr. v školskej jedálni, či požiadať o dovoz jedla 
domov, pokiaľ im už vek a zdravie neumožňujú variť si samostatne. Bezdomovci môžu pomáhať s drobnými 
prácami v obci (udržiavanie čistoty, odhadzovanie snehu) a následne im je za odmenu poskytnuté jedlo. Ako je 
to vo vašej samospráve? 

V prvom kroku zistite aktuálny počet obyvateľov žijúcich vo vašom meste/obci. Potom zistite počet bezdomovcov, 
osôb s trvalým pobytom v samospráve starších ako 65 rokov a počet obyvateľov s mentálnym postihnutím.

Prepočítajte, aký je podiel posudzovaných skupín k celkovému počtu obyvateľov a obodujte vaše zistenia podľa 
tabuľky.

PROJEKT: ĽUDSKOSŤ V NÁS

Schopnosť obce zabezpečiť starostlivosť o občanov v núdzi  
(chorí, dôchodcovia, postihnutí, bezdomovci)

Lokálny bioindikátor
Schopnosť obce zabezpečiť starostlivosť o občanov v núdzi (chorí, dôchodcovia, 

postihnutí, bezdomovci) a bezbariérová mobilita verejných priestranstiev 
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Záznamová karta
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Všetky body sčítajte. Maximum bodov, ktoré môžete získať pre túto časť získať, je 23 bodov = 100 %. Počet bodov, 
ktoré získala vaša obec/mesto z prieskumu, prepočítajte na percentá. Získate hodnotu – mieru schopnosti obce 

zabezpečiť starostlivosť o občanov v núdzi.

Pokúste sa na verejné priestranstvá pozrieť očami ľudí, pre ktorých je možnosť bezproblémovej mobility veľmi 
dôležitá. Zmapujte tieto plochy a všimnite si možné problémy z hľadiska mobility rôznych skupín ľudí (starí, 
chorí, rodičia, malé deti a pod.). 

Ak ste z väčšieho mesta, tak sa zamerajte na centrum mesta – miesta, kde sa koná spoločenský a kultúrny život 
a zároveň miesta, kde sa nachádzajú úrady a podobné inštitúcie – miesta, ktoré občania potrebujú navštevovať.

Podľa typu odpovede priradíte bodovú hodnotu. Do poznámky môžete uviesť, kde sa takáto bariéra vyskytuje 
(vstup do budovy úradu, parkovisko pri nákupnom centre, ihrisko pri škole, Lipová ulica na sídlisku a podobne).

Výsledné hodnotenie

Bezbariérová mobilita verejných priestranstiev 
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Všetky body sčítajte. Maximum bodov, ktoré môžete získať pre túto časť, získať je 52 bodov = 100 %. Počet bodov, 
ktoré získala vaša obec/mesto z prieskumu, prepočítajte na percentá. Získate hodnotu – mieru bezbariérovej 

mobility jej verejných priestranstiev.
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