Problémový návrat naspäť
(21.12.2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 15.00; por. 12/12; Tomáš Kostelník / Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor:
"Problém s bezdomovcami má väčšina slovenských miest, napriek snahám viacerých organizácií
ich počet neklesá. Mnoho z nich nemá trvalé bydlisko, čo znamená, že sa o nich musí starať mesto."
Tomáš Kostelník, reportér TA 3:
"V Bratislave sa zdržiava takmer 5-tisíc ľudí bez domova, kým mnohým obyvateľom a turistom
môžu títo ľudia prekážať, pre jednotlivé mestské časti znamenaj povinnosti."
Michaela Platznerová, hovorkyňa MČ Bratislava-Petržalka:
"Pretože sa zdržujú na pozemkoch, ktoré patria väčšinou súkromným osobám, alebo teda nejakým
investorom, nepatria mestskej časti, napriek tomu mestská časť za nich zodpovedá."
Tomáš Kostelník:
"Len v Petržalke v takýchto nelegálnych osadách žije viac ako tristo ľudí bez domova, mestská
časť ich pravidelne monitoruje."
Alena Halčáková,
"Veľmi ťažké je získať si dôveru týchto ľudí, oni trpia väčšinou byrofófiou takzvanou, čo je strach z
úradov."
Michaela Platznerová:
"Sa snažíme týchto ľudí kontaktovať, skontrolovať, pozrieť, či niečo nepotrebujú, prípadne im podať
pomocnú ruku, čo sa týka buď vybavenia dokladov alebo získania nejakých potravín alebo teplého
oblečenia."
Tomáš Kostelník:
"V rámci takýchto pravidelných kontrol dostávajú ľudia bez domova aj deky a oblečenie. Vo
viacerých mestských častiach sú zriadené aj sociálne výdajne, kde si môžu vyzdvihnúť jedlo.
Prečo ste bez domova?"
Mária:
"No lebo som neplatila byt a manžel zomrel a tak som venku."
Darina:
"Ja beriem iba invalidný dôchodok a s tým sa delím s týmto nešťastným človekom."
Tomáš Kostelník:
"Zaradenie ľudí bez domova späť do spoločnosti je veľmi náročné, v ceste im totiž nestoja len
predsudky ostatných, ale neraz aj nezáujem samotných bezdomovcov. Viaceré organizácie tvrdia, že
spoločnosť sa málo venuje tomuto problému a aj preto vraj počet ľudí bez domova stále rastie."
Sandra Tordová, štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu:
"Človek, ktorý sa dostane na ulicu a zrúti sa mu celý život, tak počas toho obdobia si neberie od
štátu ani korunu, sa paradoxne stáva dlžníkom. Tento dlh mu stojí v ceste, aby si našiel prácu."
Darina:
"Neni hanba akože klesnúť na zem, ale hanba je nepostaviť sa."

