UBYTOVANIE
▪
Depaul (nocľaháreň)
adresa: Ivánska cesta 32, (zastávka Fafruny) (tel.
0911 447 577)
čas:
vstup od 19:00 do 22:00
nutnosť opustiť o 7h ráno (cez deň sa
ubytovanie neposkytuje!)
cena: 0,85 €
▪ Útulok Depaul
Adresa: Ivánska cesta 32, (tel. 0911 447 577)
Čas: prijatie po osobnom vstupnom rozhovore
Cena: informovať sa priamo v zariadení
▪
Nocľaháreň Hradská (Domov pre každého)
adresa: Hradská ulica 2C, BA– Vrakuňa, zastávka
Astronomická (tel. 02/43425870)
čas:
príchod 18:00- 22:00, odchod 6:00- 8:00
cena: 1 €
▪

Domov pre každého (dlhodobé ubytovanie,
poskytovanie sociálnych služieb)
adresa: Hradská 2D, BA – Vrakuňa (tel. 0915894925,
0903353515)
čas:
prijatie po osobnom vstupnom rozhovore
cena: informovať sa priamo v zariadení

SPRCHA, OŠATENIE, DENNÉ CENTRÁ
▪
Domov sv. Jána z Boha (denné centrum)
adresa: Hattalova 6, (zastávka: Zátišie)
čas:
pondelok až piatok 8:00- 15:00
služba a cena: sprcha, opratie (0,5€),
ošatenie (0,05 €/kus) , ošetrenie
▪
DOMEC (o.z. Vagus)
Adresa: Mýtna 33
Čas:
pondelok-piatok 9:00–16:00, utorok
13.00-15:00
Služby: raňajky, obed, hygiena, šatstvo, ošetrenie,
počítače
Cena: malé poplatky
▪
Domov pre každého
adresa: Hradská 2D, BA- Vrakuňa (od zast.
Astronomická)
čas:
denne 9:00- 11:30 a 13:00- 18:00
cena: všetko zdarma (sprcha, ošatenie, knižnica)
▪
Betlehem sv. Matky Terezy
adresa: Rovniankova 10, Petržalka
čas:
sobota od 08:30 do 11:30 (len muži)
pondelok od 08:30 do 11:30 (len ženy)
cena: všetko zdarma (ošatenie, sprcha)

▪
Betlehem sv. Matky Terezy
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova
adresa: Rovniankova 10, Petržalka (tel.
02/63810754)
čas:
ide o dlhodobejšie ubytovanie
cena: zdarma

▪
Sklad solidarity (Bratis.arcidiecézna charita)
Poskytuje iba oblečenie
adresa: Jasovská 6, Petržalka (tel. 02/62250009)
čas:
utorok, streda, piatok a sobota od 12:0015:00
cena: symbolická

▪
Útulok sv. Lujzy de Marillac
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova
adresa: Hattalova 6, (zast. Zátišie)
čas:
prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí
cena: informovať sa priamo v zariadení

▪
Kresťania v meste
Poskytuje iba oblečenie, prikrývky
adresa: pod Mostom Lafranconi (priamo na ulici)
čas:
utorok, štvrtok 19:30, mesiacoch október

▪
ubytovňa Resoty
adresa: Pri Trati 13, Bratislava – Podunajské
Biskupice
čas:
prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí
počas denných hodín
cena: 150 € / mesiac (v cene sú aj raňajky a obed)

až marec aj sobota 17:00

cena:

zdarma

Sprcha a ošatenie sú taktiež doplnkovými službami
viacerých ubytovacích služieb pre ľudí bez domova
ale len pre ubytovaných.

SLUŽBY ĽUĎOM BEZ DOMOVA
V BRATISLAVE
SOCIÁLNE A PRÁVNE PORADENSTVO

▪

PROTI PRÚDU o.z. (NOTA BENE)
adresa: Karpatská 10
čas:
pondelok- piatok 8:00- 12:00, 13:00- 17:00
cena: zdarma, možnosť zamestnať sa predajom
pouličného časopisu Nota Bene
▪
DOMEC (VAGUS o.z.)
Adresa: Mýtna 33
Čas:
pondelok-piatok 9:00–16:00, utorok
13.00-15:00
Cena: zdarma, možnosť dohodnúť brigádu
Domov sv. Jána z Boha
▪
Adresa: Hattalova 6 (zastávka: Zátišie)
Čas:
pondelok- piatok 8:00- 15:00
Cena: zdarma, možnosť brigády

ZÁKLADNÉ ZDRAVOTNÉ OŠETRENIE
Ošetrovňa sv. Alžbety
▪
adresa: Námestie 1. mája 1, vstup z ulice
Banskobystrická
čas:
pondelok, streda, piatok 14:30- 18:30
cena: zdarma
Kresťania v meste
▪
adresa: priamo na ulici, pod Mostom Lafranconi
(zastávka Lafranconi)
čas:
utorok, štvrtok 19:30, mesiacoch október
až marec aj sobota 17:00
cena: zdarma
Sestry Matky Terezy
▪
adresa: Rovniankova 10, Petržalka (zastávka
Bradáčova, Romanova)
čas:
po 15:00 v utorok, stredu, sobotu a nedeľu
cena: zdarma

STRAVA
PONDELOK
Domov sv. Jána z Boha (milosrdní bratia)

▪
adresa:
čas:
hod
cena:
spoj:
▪

- ako v pondelok

▪

Mýtna 33 (blízko Račanskeho mýta)
pondelok až piatok; raňajky 9:0010:00, obed 12:00- 13:00

DOMEC (Vagus o.z.)

▪

Kláštor sv. Alžbety

adresa:
čas:
cena:
▪

Špitálska 21, BA – Staré Mesto
o 13:30
zdarma
Komunita svätého Egídia

adresa1:
UTOROK
▪

Domov sv. Jána z Boha (milosrdní bratia)

▪

Domov sv. Jána z Boha (milosrdní bratia)
- ako v pondelok

▪

čas1:
adresa2:
čas2:
cena:

pred kostolom milosrdných bratov,
Námestie SNP, BA – Staré Mesto
18:00- 19:30
pri Hlavnej stanici Bratislava
18:00- 19:00
zdarma

DOMEC (Vagus o.z.)
- ako v pondelok

- ako v pondelok

40 centov
zastávka električky Zátišie

DOMEC (Vagus o.z.)

Domov sv. Jána z Boha (milosrdní bratia)

▪

Hattalova 6, BA – Nové mesto
pondelok až piatok, obed okolo 12

Adresa:
Čas:

PIATOK

STREDA

SOBOTA
▪

Kresťania v meste

adresa:
čas:
cena:
spoj:
▪

pod Mostom Lafranconi
o 19:30 len od októbra do júna
zdarma
zastávka električky Lafranconi
Betlehem sv. Matky Terezy

adresa:
čas:
cena:
spoj:

- ako v pondelok

▪

DOMEC (Vagus o.z.)
- ako v pondelok

▪
adresa:
čas:
cena:
spoj:
▪
Adresa:
Čas:
Spoj:

Kresťania v meste
pod Mostom Lafranconi
o 19:30
zdarma
zastávka električky Lafranconi
Komunita sv. Egídia
Daliborovo námestie, Petržalka
17:30- 18:30
zastávka autobusu Dvory,
Einsteinova

Rovniankova 10, Petržalka
o 15:00
zdarma
zastávka autobusu Romanova,
Bradáčova

ŠTVRTOK

NEDEĽA

▪

▪ Betlehem sv. Matky Terezy
▪
adresa:
Rovniankova 10, Petržalka
čas:
o 15:00 (po skončení liturgie)
cena:
zdarma
spoj:
zastávka autobusu Romanova,
Bradáčova

Domov sv. Jána z Boha (milosrdní bratia)
- ako v pondelok

▪

DOMEC (Vagus o.z.)
- ako v pondelok

▪
adresa:
čas:
cena:
spoj:
▪
adresa:
čas:
cena:

Kresťania v meste
pod Mostom Lafranconi
o 19:30
zdarma
zastávka električky
Lafranconi
Klub “Hľa človek”
Námestie slobody 3
15:30 - 17:00
zdarma

▪ Kláštor sv. Alžbety
▪
adresa:
Špitálska 21, BA – Staré Mesto
čas:
o 13:00
cena:
zdarma
Mimo týchto služieb sa strava pre ľudí bez domova
ponúka aj v niektorých ubytovacích zariadenia pre
ľudí bez domova, ale tam je podmienkou nocľah
v danom zariadení.

www.santegidio.sk

