Východiskový bod
projektu

DROGYVON
projekt

Bojujeme za lepší život ...

Projekt DrogyVon sa zakladá na
skúsenostiach a výsledkoch projektu
BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS zameraného
na bezpečnosť a ochranu domov
hromadnej bytovej výstavby.
Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS začal
v roku 1999 v mestskej časti Bratislava Petržalka a počas desiatich rokov trvania
sa do projektu zapojili stovky bytových
domov. Projekt priniesol veľmi variabilné
a účinné nástroje na podporu správy
domov a technické riešenia vhodné pre
špecifickú komunitu akou je mestské
sídlisko.
Zložité kriminálne a sociálne pozadie
bytového domu Pentagón nám dal
možnosť zlepšiť organizačné prvky
východiskového projektu, čo viedlo k
unikátnemu spojeniu situačnej a sociálnej
prevencie.
Sociálna prevencia kriminality a aktivity
týkajúce sa vymožiteľnosti práva a
využívania legislatívy za účelom
zlepšovania podmienok bývania
na
sídliskách vytvorili štruktúru nového
projektu SILOČIARY BEZPEČNOSTI.

Špeciálny projekt zameraný
na prevenciu kriminality v
bytovom dome na Stavbárskej
ulici v mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa.
Deň detí, máj 2008
v bytovom dome „Pentagón“

Autori projektu:
RYS®
Martinčekova 3,
821 09 Bratislava 2
Tel.: 02 - 5341 2923
Fax: 02 - 5341 7096
E-mail: bezpecnebyvanie@rys.sk
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7,
821 07 Bratislava
Tel.: 02-40204803
Fax: 02-45257984
Email: vrakuna@vrakuna.sk

www.bezpecnebyvanie.sk

Finační garanti:
» Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
» Rada vlády SR pre prevenciu
kriminality
» RYS - autor a realizátor projektu

Bytový dom s prezývkou
“Pentagón” neslávne
známy ako najväčší
drogový supermarket na
Slovensku.

DrogyVon

projekt pre bytový dom s prezývkou “Pentagón” neslávne známy ako najväčší drogový supermarket na Slovensku

História domu
Pentagón postavili v roku 1970 ako
súčasť výstavby nového sídliska Medzi
jarkami. Vtedy dom slúžil ako
ubytovňa stavbárov, neskôr sa
ubytovňa pretransformovala na bytový
dom. Bolo to miesto vhodné pre
mladé rodiny so všetkými službami a
vybavením na blízku, ako i pekným
parkom na prechádzku či relax.
Ale v polovici deväťdesiatych rokov sa
byty začali používať aj ako alternatívne
bývanie pre neprispôsobivé osoby a
ich koncentrácia v dome rapídne rástla
a s tým i kriminálne aktivity. Pentagón
sa stal drogovým supermarketom a
fungoval ako magnet pre narkomanov,
bezdomovcov, vandalov a čiernych
nájomníkov ...

Fakty

Čísla

Zastavenie katastrofického vývoja, znovu
zavedenie právne akceptovateľné prostredie a
vytvorenie pozitívnych a udržateľných
podmienok pre dôstojné bývanie.

Čísla hovoria za všetko. V roku 2006,
kedy sme boli oslovení mestskou
časťou o vypracovanie projektu, bolo
zo 183 bytov 65% neplatičov s dlhom
65.000 EUR na nájomnom.

Cieľ

Trvanie:
2006— súčasnosť

Partneri:
» Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
» Sekretariát rady vlády SR pre prevenciu
kriminality
» RYS
» Polícia SR
» Národná protidrogová jednotka
» Úrad na ochranu osobných údajov SR

Realizácia
»
»
»
»
»
»
»
»

Monitorovací systém
Prístupový a výťahový kontrolný systém
Komunikačný systém
Miestnosť vzdialenej správy a chránený
priestor pre doručovanie pošty
Nový výbor vlastníkov a domový poriadok
Informačné kampane
Zainteresovanosť obyvateľov
Asistencia polície

Devastácia vnútorného zariadenia
spoločných priestorov domu stála
majiteľov bytov viac ako 31.250 EUR.
V priestoroch domu bolo za obdobie
8 mesiacov spáchaných 180 trestných
činov a na políciu bolo z prostredia
“Pentagónu” predvedených 427 osôb.
Pred začiatkom projektu bolo v dome
16 bytov, v ktorých sa predávali
drogy.

Výsledky
» Zlepšenie bezpečnosti a
hygienických podmienok.
» Využívanie technických zariadení
pri prevencii kriminality a
vyšetrovaní trestných činov.
» Otvorená diskusia o problémoch
distribúcie a užívaní drog v
bytových domoch.

