
 

 

FEANTSA POLICY CONFENRENCE 2021 

4. novembra 2021 

Predbežný program konferencie (bude aktualizovaný) 

Stará tržnica, Falkensteiner Hotel, Bratislava 

 

9.00 – 17.30  – Valné zhromaždenie  

Len pre členov organizácie FEANTSA.  

Členov organizácie FEANTSA srdečne pozývame na valné zhromaždenie, ktorého obsahom bude 

prezentácia aktivít uskutočnených v uplynulom roku a diskusia o budúcnosti FEANTSA. Súčasťou 

programu bude aj prestávka na obed. Členovia FEANTSA dostanú k dispozícii podrobný program 

valného zhromaždenia. 

 

 

  



 

 

Predbežný program konferencie 

     Prices Paid & Lessons Learned  

Piatok 5. novembra 2021 

Stará tržnica: Námestie - SNP 25, 811 01 Bratislava, Slovakia 

Falkensteiner Hotel: Pilárikova 7372/5, 811 03 Bratislava, Slovakia  

WorksUp Online: Join here 

Registrácia, otvorenie konferencie a hlavné plénum spojené s diskusiou sa uskutočnia v 

Starej tržnici. Workshopy sa budú konať v Starej tržnici aj v hoteli Falkensteiner. 

8.15  Registrácia 

9.00  Úvodný príhovor: [EN, FR & SK] 

▪ Kjell Larsson, prezident organizácie FEANTSA   

▪ Milan Krajniak, Minister práce sociálnych vecí a rodiny 

▪ Matúš Vallo, primátor Bratislavy  

▪ Video address by Emanuelle Wargon, Minister for Housing & Homelessness, France 

9.30  Hlavná prednáška: Ponaučenia z pandémie a ich cena. Aká je budúcnosť v oblasti služieb 

a podpory pre ľudí bez domova v Európe?  

Nicholas Pleace, University of York, Spojené kráľovstvo  

V posledných dvoch rokoch sme čelili v oblasti služieb a podpory pre ľudí bez domova 

bezprecedentnej výzve pri zabezpečovaní bývania, ochrany a zdravotnej starostlivosti pre 

zraniteľné a marginalizované skupiny v čase globálnej pandémie. Nicholas Pleace sa vo 

svojom príspevku zameria na najdôležitejšie ponaučenia, ktoré vyplynuli z pandémie covidu-

19. Viac ako hodnoteniu konkrétnych služieb a aktivít, ktorými sme reagovali na túto krízu, sa 

však bude venovať tomu, čo nás v oblasti pomoci ľuďom bez domova čaká v budúcnosti a ako 

môžeme napĺňať záväzok ukončovať bezdomovectvo aj v „novej realite“. 

Nota Bene Video 

10.00 Panelová diskusia 

▪ Nicholas Pleace, University of York, Spojené kráľovstvo 

▪ Katerina Ivankovic-Knezevic, European Commission 

▪ Jules van Dam, Stichting De Tussenvoorziening, Holandsko  

▪ Eva Račická, človek s bezdomoveckými skúsenosťami / prvý predajca NOTA BENE, 

Slovensko 

https://worksup.com/FEANTSA/#/join


 

 

11.00 Prestávka - Prestávka na kávu bude zabezpečená v Starej tržnici aj v hoteli Falkensteiner. 

11.30 Prvý blok workshopov (viac informácií v prílohe)  

13.00 Obed - Obed bude v Starej Tržnici. 

14.30 Druhý blok workshopov 

16.00 Prestávka - Prestávka na kávu bude zabezpečená v Starej tržnici aj v hoteli Falkensteiner. 

16.30 Tretí blok workshopov 

18.00 Záver konferencie - V prípade zapožičania prekladateľských staničiek so slúchadlami prosíme o 

ich vrátenie do Starej Tržnice. 

18.00 – 19.30 Drinks Reception, Old Market Hall 

  



 

 

 

 

     Prehľad workshopov: 

Blok I 

     1. Pohľad späť: Poučme sa z chýb iných [EN, SK, FR] 

Old Market Hall, Plenary Room 

Krajiny západnej Európy sa často uvádzajú ako príklady dobrej praxe a vyzdvihujú sa inovácie a 

stratégie, ktoré uplatňujú v oblasti ukončovania bezdomovectva. Krajiny ako Holandsko, Škótsko a 

Írsko mali za cieľ existenciu bezdomovectva ukončiť a mali na to aj potrebné zdroje, postupy a odborné 

výskumy. Napriek všetkým papierovým predpokladom tieto krajiny v posledných 10 rokoch zápasia s 

vysokým nárastom počtu ľudí, ktorí majú skúsenosť so životom bez domova. V rámci tejto panelovej 

diskusie sa opýtame bývalých prezidentov FEANTSA zo spomenutých krajín, kde sa stali chyby, no 

predovšetkým sa zameriame na to, aké ponaučenia si z týchto chýb môžu zobrať iné európske krajiny 

pri svojej snahe o prevenciu a ukončovanie bezdomovectva. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Freek Spinnewijn 

▪ Rina Beers, bývalá prezidentka FEANTSA, Valente, Holandsko 

▪ Robert Aldridge, bývalý prezident FEANTSA, Independent, Škótsko 

▪ Mike Allen, bývalý prezident FEANTSA, Focus Ireland, Írsko 

     2. Bývanie, zdravie a covid [EN & SK] 

Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Hoci sa bývanie už dlho považuje za sociálny determinant zdravotného stavu, globálna pandémia ešte 

viac zvýraznila jeho dôležitosť v rámci verejného zdravia. V snahe dodržať nariadenia na ochranu 

verejného zdravia niektoré krajiny a mestá eliminovali nocovanie na ulici a nahradili hromadné 

nocľahárne a útulky samostatnými ubytovacími jednotkami. Aký vplyv malo zabezpečenie bývania – 

či už núdzového, alebo dlhodobého – na zdravotný stav ľudí bez domova? Ako vyzeral manažment 

ich zdravotného stavu? Akú podporu dostávali ľudia so závislosťami? Ako sociálni pracovníci 

zabezpečovali kontinuitu sociálnej starostlivosti? 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Ruth Kasper, FEANTSA 

▪ Pablo Marchesi, HOGAR SÍ, Španielsko 

▪ Dr. Austin O’Carroll, Health Service Executive Clinical Covid Lead, Írsko 

▪ Lucia Roussier, Equita, Slovensko 



 

 

3. Ako reagovať na zhoršujúcu sa krízu v oblasti bývania a bezdomovectva mladých ľudí [EN & SK] 

Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

V roku 2021 vydala nadácia Fondation Abbé Pierre a organizácia FEANTSA 6. výročnú správu o 

vylúčení z bývania a bezdomovectve v Európe, ktorá sa zameriava najmä na rastúce problémy 

mladých ľudí s prístupom k bývaniu a na nárast bezdomovectva mládeže. Workshop predstaví 

zistenia týkajúce sa hlavných výziev, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú v spojitosti s prístupom k 

bývaniu, a priblíži účastníkom prácu organizácie Housing First for Youth, ktorá v holandskom Haagu 

pomáha zraniteľným mladým ľuďom bez domova získať prístup k bývaniu. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Lisa O‘Brien 

▪ Chloé Serme-Morin, FEANTSA, Francúzsko 

▪ Melanie Schmit, Housing First for Youth, Limor, Holandsko 

4. Nútené vysťahovanie počas globálnej pandémie [EN] 

Old Market Hall, 1st Floor Balcony 

V reakcii na pandémiu covidu-19 mnohé krajiny zaviedli dočasné zákazy núteného vysťahovania. 

Hodnota a dôležitosť domova ako miesta poskytujúceho bezpečie sa stala ústrednou témou 

komunikácie oficiálnych vládnych predstaviteľov. Činnosť mnohých sektorov sa zastavila prakticky z 

večera do rána a milióny ľudí v celej Európe prišli o prácu. Vlády viacerých krajín na túto krízu reagovali 

zavedením zákazu núteného vysťahovania, aby ľudí ochránili pred stratou domova a predišli 

zvýšenému tlaku na už aj tak preťažené služby pre ľudí bez domova. Koľko domácností sa vďaka tomuto 

zákazu vyhlo nútenému vysťahovaniu? Ako zabrániť prudkému nárastu nútených vysťahovaní po 

ukončení moratória? Ako sa vyhnúť opakovaniu krízy v tejto oblasti z roku 2008? 

Diskutujúci:  

▪ Workshop povedie: Maria José Aldanas, FEANTSA  

▪ Sarah Coupechoux, riaditeľka pre oblasť európskych štúdií, Fondation Abbé Pierre 

▪ Michal Zálešák, právny poradca, Európske centrum pre práva Rómov (ERRC)  

5. Rómovia a bezdomovectvo  [EN] 

Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Rómovia majú nadpriemerne vysoké zastúpenie v skupinách migrujúcich občanov EÚ, ktorí zažívajú 

bezdomovectvo. Mnohé problémy, ktorým migrujúci Rómovia bez domova v zahraničí čelia, sú 

špecifické práve pre túto komunitu (napríklad diskriminácia alebo policajné profilovanie). Čo 

potrebujú poskytovatelia služieb pre ľudí bez domova na rozvoj kompetencií v pomoci rómskym 

komunitám a ako môžu reagovať na ich potreby? Workshop rozoberie tieto otázky a zároveň načrtne 

hlavné príčiny migrácie Rómov v EÚ a faktory, ktoré prispievajú k vzniku chudoby a bezdomovectva.  

Diskutujúci: 



 

 

▪ Workshop povedie: Simona Barbu, FEANTSA 

▪ Donatella De Vito, Casa della Carita, Taliansko 

▪ Jonathan Lee, ERRC, Belgium 

 

Blok II 

     1. Ukončovanie bezdomovectva v krajinách východnej Európy [EN & SK] 

Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor  

 

Workshop predstaví prístupy k riešeniu bezdomovectva v špecifických podmienkach krajín východnej 

Európy – konkrétne Českej republiky a Slovenska. Česká Platforma pro sociální bydlení podporuje 

snahy o ukončovanie bezdomovectva a za svoju prácu v tejto oblasti získala cenu organizácie 

FEANTSA. Občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ pouličného časopisu Nota bene, sa usiluje o 

ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom špecializovaných služieb pre svojich predajcov 

a zasadzuje sa za rozširovanie tohto prístupu na lokálnej i celoštátnej úrovni. Obe organizácie 

využívajú kombináciu rozličných inovatívnych spôsobov na prekonávanie špecifických regionálnych 

problémov a výziev v oblasti bývania vyplývajúcich z historického pozadia a dedičstva minulého 

režimu. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Jakub Wilczek, Národná federácia pre riešenie bezdomovectva, Poľsko 

▪ Nina Beňová & Ivan Lorenc, o. z. Proti prúdu (vydavateľ pouličného časopius Nota bene), 

Slovensko 

▪ Adam Zábranský, Councilor for housing and transparency/representative of the city of 

Prague, Česká republika 

2. Alternatívne modely bývania: Premena hotelov na bývanie vhodné pre ľudí bez domova [EN & 

SK] 

Old Market Hall, Plenary Room 

 

Globálna pandémia upriamila pozornosť na nevhodnosť hromadných spoločných útulkov a 

podobných modelov bývania. Ako však premeniť takéto prostredie na vhodné a bezpečné bývanie? 

Počas uplynulého roka poskytli hotely ubytovanie ľuďom v núdzovej situácii, no dajú sa hotely, útulky 

či nebytové priestory transformovať tak, aby dokázali naplniť potreby ľudí bez domova aj z 

dlhodobého hľadiska? Workshop sa zameria na možnosti transformácie hromadného bývania na 

modely bývania využiteľné v rámci služieb pre ľudí bez domova a predstaví príklady dobrej praxe z 

USA a Francúzska.  

Diskutujúci:  



 

 

▪ Workshop povedie: Arturo Coego, Provivienda, Spain 

▪ Chloé Serme-Morin, FEANTSA 

▪ Peter Fredriksson, Suoja-Pirtti ry (Asociácia pre ľudí s dlhodobou skúsenosťou s 

bezdomovectvom), Fínsko  

3. Vytváranie inkluzívnych a responzívnych služieb pre ľudí bez domova [EN] 

Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

S nárastom počtu ľudí bez domova v poslednom desaťročí sa rozširuje aj spektrum sociálnych skupín, 

ktoré majú skúsenosť s bezdomovectvom. Stúpol počet žien a LGBTIQ ľudí bez domova, pričom pri 

oboch týchto skupinách sa zvykne hovoriť o skrytých formách bezdomovectva. Workshop prinesie 

praktické návody, ako môžu poskytovatelia služieb pre ľudí bez domova lepšie napĺňať potreby žien a 

LGBTIQ ľudí bez domova. Ako môžu lepšie pochopiť potreby žien bez domova, ktorých životy často 

sprevádza trauma z rodovo podmieneného násilia? Ako môžu vytvoriť podporujúce a bezpečné 

prostredie pre LGBTIQ ľudí so skúsenosťou s homofóbiou a transfóbiou?  

Diskutujúci:  

▪ Workshop povedie: Robbie Stakelum, FEANTSA 

▪ Emma Evans, LLamau, Wales 

▪ Lada Hajdikova,, Jako Doma, Česká republika 

      

4. Budovanie sietí na podporu prístupu housing first [EN & SK] 

Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Jedným zo základných kameňov známeho fínskeho modelu housing first je sieť organizácií, ktoré s 

týmto modelom pracujú. Hoci sa Fínsko často uvádza ako popredný príklad snahy o znižovanie a 

úplné ukončenie bezdomovectva, dôležitosti tejto siete sa nevenovala náležitá pozornosť. Workshop 

predstaví pridanú hodnotu, ktorú takéto siete prinášajú pri vzdelávaní a tvorbe nástrojov pre 

odborníkov z praxe, podpore financovania prístupu housing first či tvorbe opatrení zvyšujúcich 

kvalitu služieb  a zdieľaní osvedčených postupov. Vďaka týmto sieťam sa organizácie poskytujúce 

služby ľuďom bez domova zmenili z konkurentov na spolupracovníkov a zvýšila sa kvalita ich služieb. 

Na príkladoch etablovaných housing first sietí vo Fínsku a v Škótsku workshop priblíži fungovanie 

tejto spolupráce v praxi. 

Diskutujúci: 

▪ Chair : Samara Jones, Housing First Europe Hub 

▪ Juha Kahila, Y-Foundation, Fínsko 

▪ Margaret-Ann Brunjes, Homeless Network Scotland, Škótsko 

5. Európske štrukturálne fondy [EN] 

Old Market Hall, 1st Floor Balcony 



 

 

Európsky sociálny fond plus (ESF+), ktorý zahŕňa aj Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby, poskytne v rokoch 2021 až 2027 prostriedky vo výške 90 miliárd eur. Z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ERDF) bude v nasledujúcich siedmich rokoch k dispozícii rozpočet vo výške 191 

miliárd eur na financovanie rozsiahlych investícií vrátane sektora bývania. Workshop na konkrétnych 

príkladoch implementácie a programovania predstaví možnosti využitia európskych fondov pri 

ukončovaní bezdomovectva. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Ruth Kasper, FEANTSA  

▪ Sarah Coupechoux, Fondation Abbé Pierre, Francúzsko  

▪ Michal Ďord, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Česká republika 

  

 

Blok III 

1. Význam peer pracovníkov pri podpore v oblasti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova 

[EN] 

Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Zapojenie peer pracovníkov so skúsenosťou s bezdomovectvom do práce v tomto sektore sa stalo 

úspešnou stratégiou, ako zapracovať ich názory a skúsenosti do fungovania služieb pre ľudí bez 

domova. Manažment telesného a duševného zdravia klientov môže byť pre poskytovateľov týchto 

služieb náročný a práve ľudia so skúsenosťou s bezdomovectvom dokážu ponúknuť cenné rady a 

podporu pri pomoci ľuďom v podobnej situácii, ktorí sa potrebujú zorientovať v komplikovaných 

administratívnych postupoch spojených s prístupom k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. 

Workshop priblíži, ako môžu peer pracovníci pomôcť ľuďom bez domova pri získavaní prístupu k 

zdravotnej starostlivosti a riešení zdravotných potrieb. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Sanna Tiivola, No Fixed Abode, Finland 

▪ Katarzyna Toeplitz, Camillian Mission of Social Assistance, Poľsko 

▪ Martin Murphy, Groundsweell, UK 

2. Ukončovanie bezdomovectva na lokálnej úrovni [EN, FR & SK] 

Old Market Hall, Plenary Room 

Mestá sú jedným z najdôležitejších hráčov pri realizácii politík zameraných na prevenciu, znižovanie a 

ukončovanie bezdomovectva. Workshop predstaví aktivity a snahy zamerané na ukončovanie 

bezdomovectva v mestách Gent a Lyon, ktoré sú členmi organizácie FEANTSA. V belgickom Gente je 

to projekt s názvom Roof Project, sieť akčného plánovania financovaná z programu Urbact, ktorej 



 

 

cieľom je posunúť mestské politiky od manažovania bezdomovectva smerom k modelu housing first s 

výhľadom na úplné ukončenie bezdomovectva. Územnosprávny celok Métropole de Lyon realizuje 

projekt Home Silk Road, ktorý je financovaný v rámci iniciatívy Mestské inovácie a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je zrenovovať staré budovy v centre mesta, premeniť ich na 

sociálne bývanie pre zraniteľné skupiny obyvateľov (ľudí bez domova, migrantov, študentov) a 

prispieť tak k tvorbe spoločenských a ekonomických hodnôt v meste. 

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Freek Spinnewijn, FEANTSA 

▪ Patricia Vanderbauwhede, Gent, Belgicko 

▪ Martine Chanal, Lyon, Francúzsko 

3.  Právo na bývanie v kocke [EN & SK] 

Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Bezdomovectvo porušuje viaceré ľudské práva vrátane práva na bývanie. No čo to vlastne znamená? 

Workshop sa na problematiku bezdomovectva pozrie z pohľadu ľudských práv a priblíži, ako FEANTSA 

a Housing Rights Watch obhajujú právo na bývanie. Účastníci sa zároveň oboznámia s ponímaním práva 

na bývanie v medzinárodných zmluvách a dôležitých súdnych sporoch, ktoré toto právo rozšírili. Na 

základe praktických skúseností z Írska workshop načrtne aj možnosti budovania hnutí na podporu 

práva na bývanie.  

Diskutujúci: 

▪ Workshop povedie: Maria José Aldanas, FEANTSA  

▪ Dima Yared, Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Brusel, Belgicko 

▪ Padraic Kenna, Centrum pre legislatívu, práva a politiky v oblasti bývania, National University 

of Ireland, Galway, Írsko 

 

4. Európske investície zamerané na ukončovanie bezdomovectva [EN & SK] 

Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Európska komisia a portugalské predsedníctvo tento rok spustili Európsku platformu na ukončovanie 

bezdomovectva s cieľom ukončiť bezdomovectvo v Európe do roku 2030.1 V snahe podporiť členské 

štáty pri plnení tohto cieľa využije Európska komisia fond InvestEU a v spolupráci s Európskou 

investičnou bankou sprístupní granty a pôžičky na financovanie projektov a služieb, ktoré prispejú k 

 
1 Definícia ukončovania bezdomovectva: Nikto nenocuje na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného 
a primeraného núdzového bývania; nikto nezostáva v núdzovom alebo prechodnom bývaní dlhšie, ako je 
nevyhnutné na úspešný prechod do trvalého bývania; nikto nie je prepustený z väzenia, nemocnice, zariadenia 
sociálnych služieb alebo inej inštitúcie bez toho, aby mal zabezpečené vhodné bývanie;  nútenému 
vysťahovaniu treba predchádzať, a ak k nemu predsa dôjde, nikto by nemal byť nútene vysťahovaný bez 
poskytnutia pomoci; nikto nie je diskriminovaný pre status človeka bez domova. 



 

 

ukončovaniu bezdomovectva. Workshop predstaví niektoré z dostupných zdrojov financovania 

zameraných na dosiahnutie cieľa tejto platformy.  

▪ Workshop povedie: Juha Kaakinen, Y-Foundation, Finland 

▪ Ruth Owen, zástupkyňa riaditeľa, FEANTSA 

▪ Peter Surek, Erste Bank, Slovensko 

5. Európska záruka pre deti a bezdomovectvo [EN] 

Old Market Hall, 1st Floor Balcony 

Európska únia prijala záruku pre zraniteľné deti s cieľom zabezpečiť napĺňanie základných potrieb a 

práv detí v Európe. Záruka obsahuje päť kľúčových oblastí a zaoberá sa aj prístupom detí k bývaniu. 

Do marca 2022 musia všetky členské štáty predložiť akčný plán, na základe ktorého zabezpečia, aby 

mali všetky deti okrem iného aj prístup k bývaniu. Workshop ponúkne najdôležitejšie informácie 

o tomto procese a možnostiach, ako prispieť k tvorbe akčného plánu v jednotlivých krajinách, ako aj 

inšpiratívne postupy, ktoré môžu pomôcť pri implementácii záruky. 

Diskutujúci:  

▪ Workshop povedie: Samara Jones, FEANTSA 

▪ Nicoleta Dinu, Casa Ioana, Rumunsko 

▪ Stefan Iszkowski,, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, 

Európska komisia 

▪ Ricardo Ibarra Roca, Platfom de Infancia, Spain 

 

 


