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ÚVOD

Riaditeľkou OZ Odyseus 

som od novembra 2012. 

Vyštudovala som liečebnú 

pedagogiku a psychológiu 

na Univerzite Komenského 

v Bratislave. V minulosti 

som sa venovala 

voľnočasovým aktivitám 

pre seniorov, individuálnej 

práci s mladými ľuďmi s 

poruchami učenia a 

osobnej asistencii. 

Realizovala som doteraz 

jediný výskum na 

Slovensku, zameraný na 

skúsenosti ľudí s 

potvrdením infekcie HIV. 

V OZ Odyseus pôsobím od 

roku 2010, keď som 

začínala ako terénna 

sociálna pracovníčka. V 

roku 2012 som sa stala 

členkou Výkonného výboru 

siete   Eurasian Harm 

Reduction Network za 

región strednej Európy.

Bc. et Bc. Iveta Chovancová
Riaditeľka OZ Odyseus

Rok 2012 bol pre nás rokom učenia. Spomínam si na momenty, keď sme stáli 
pred rozhodnutím, či OZ Odyseus bude fungovať i naďalej, ale v novom zložení 
tímu. V tých chvíľach sme sa presvedčili, že s istotou stojíme za ľuďmi, ktorých by 
sme nedokázali nechať bez pomoci. Zistili sme, že pocit zodpovednosti za ich životy 
a úcta k nim nám umožňujú pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Vynáralo sa 
nám množstvo otázok. Napriek tomu je dnes jasné, že Odyseus ostáva súčasťou 
vízie o lepšom živote pre ľudí, ktorí sú zvyčajne na okraji záujmu.S pribúdajúcimi 
pracovnými úlohami a povinnosťami postupne prichádzalo aj stále väčšie poznanie 
a istota. Za posledných 15 rokov sme toho dokázali naozaj veľa. Som nesmierne 
vďačná, že sme mali možnosť učiť sa od tých, ktorých zanietenie Odyseus 
poháňalo vpred počas tohto dlhého obdobia. A som hrdá na to, že sme sa stali 
jeho budúcnosťou. Ďakujem Vám za Vašu dôveru a podporu. Ďakujem Vám za to, 
že s nami zdieľate odhodlanie chrániť ľudské zdravie. Sme tu už 15 rokov 
a budeme tu aj naďalej, pretože život každého človeka má význam.

◆ akceptácia a rešpekt 

Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na 
sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

◆ rovnoprávnosť 

Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. 
Ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné. 

◆ sila komunity 

Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia 
problémov.

◆ dostupnosť 

Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym 
informáciám a nízkoprahovým službám. 

◆ sila človeka 

Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú 
k pozitívnym zmenám.

◆ profesionalita 

Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

HODNOTY OZ Odyseus: 

Bc. et Bc. Iveta Chovancová
Riaditeľka OZ Odyseus



Prečo je program Chráň sa sám dôležitý?

◆ Terénni sociálni pracovníci/čky programu Chráň sa sám vymieňajú 
   a distribuujú zdravotnícky materiál  na bezpečnejšie užívanie drog 
   a bezpečnejší sex.

Na výmenu chodia ľudia užívajúci drogy, ktorí majú záujem o ochranu svojho 
zdravia. Priamou prácou v otvorenom prostredí, „na ulici“, kde sa ľudia z cieľovej 
skupiny prirodzene zdržiavajú, pracujú a pohybujú, zabezpečujeme výmenu 
a distribúciu zdravotníckeho a info-edukačného materiálu. Našim cieľom je, aby 
injekční/é užívatelia/ľky drog užívali bezpečnejšie,  a tak znížili riziko možnosti 
nakazenia sa krvou prenosnými chorobami (HIV, hepatitídy B, C, syfilis...) a tiež 
riziko zdravotných poškodení (zápaly žíl, abscesy, flegmóny...). 
Program Chráň sa sám zmierňuje sociálnu exklúziu ohrozených komunít a ich 
členov/iek. Odbornými konzultáciami, no najmä ľudským prístupom, informujeme 
ľudí z vylúčených komunít o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog 
a nechráneným sexom. V priebehu roka sa prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce darí kontaktovať veľkú skupinu ľudí, ktorá nenavštevuje stacionárne 
inštitúcie. Častokrát zažívajú diskrimináciu a veľa služieb je im odopieraných. 

„Som študentkou 4. ročníka 
sociálnej práce na 
Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského 
v Bratislave. V rokoch 
2005-2011 som študovala 
operný spev na Štátnom 
Konzervatóriu v Bratislave. 
V OZ Odyseus pracujem 
ako terénna sociálna 
pracovníčka od roku 2011. 
V roku 2012 som sa stala 
koordinátorkou programu 
Chráň sa sám. Som hrdá 
na to, že môžem byť 
koordinátorkou na 
Slovensku najstaršieho 
terénneho programu pre 
injekčných užívateľov 
drog.“

Bc. Lucia Šalátová DiS. Art,
koordinátorka programu

Chráň sa sám 

CHRÁŇ SA SÁM

◆ Program Chráň sa sám poskytuje odborné poradenstvo pre vylúčené 
   sociálne skupiny

Je nesmierne dôležité informovať klientov o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska 
znižovania rizík, súvisiacich s užívaním drog. Terénni/e sociálni/e pracovníčky 
(TSP) sú vyškolení/é na poskytovanie poradenstva, napr. o dávkach  v hmotnej 
núdzi, bývaní, zamestnaní, rodinných vzťahoch, základných zdravotných 
oblastiach, ktoré sa týkajú užívania drog (abscesy, zápaly žíl, krvou prenosné 
ochorenia), znižovania rizík. Informácie a konzultácie sa dotýkajú konkrétnych 
situácií, v ktorých sa ľudia, ktorí užívajú drogy, ocitli a témam, ktoré ich 
zaujímajú (napr. prevencia predávkovania, hroziace riziká pri konkrétnych 
drogách, zdieľanie ihiel a injekčných striekačiek, alebo ďalšieho materiálu na

Program Chráň sa sám je nízkoprahový terénny program, 
ktorého služby sú určené ľuďom užívajúcich drogy a/alebo 

ľuďom pracujúcich v pouličnom sex-biznise.



◆ Program Chráň sa sám prináša do terénu nadštandardné služby 

Program Chráň sa sám zabezpečuje klientom bezplatné otestovanie sa na 
protilátky HIV, syfilisu a HCV. Testovanie prebieha priamo v teréne v špeciálne 
upravenej dodávke pod dohľadom zdravotnej sestry. Súčasťou testovania je 
poskytovanie predtestového a potestového poradenstva podľa štandardov WHO, 
následná starostlivosť, ako aj  zdravotnícka a psychologická pomoc. Poradenstvo, 
ktoré poskytujeme „pred a po“ testovaní  je dôležité pre prípravu klienta/ky na 
prípadné pretestovanie zo žilovej krvi, potvrdenie/vyvrátenie reaktívneho výsledku 
a prípadnej liečby, a  tiež kvôli zníženiu rizika šírenia pohlavne a krvou prenosných 
ochorení.
Každoročne sú do terénu prinášané nové a aktuálne témy, s ktorými 
prinášame klientom/kám novinky z oblasti užívania drog. Okrem edukácie v danej 
téme sú klienti/ky do procesu zapojení aj vďaka workshopom, ktoré pomáhajú 
tému dobre pochopiť a vytvoriť klientovi nové zručnosti.
◈ nácvik navliekania mužského aj ženského kondómu
◈ práca s internetom- pomocou internetu v teréne sme vytvorili 14 životopisov 
   a mailových schránok
◈ nácvik prvej pomoci

„Takýto servis by mal 

byť prístupný 

všetkým, čo užívajú. 

Som veľmi rada, že 

mám vždy novú ihlu“ 

(klientka, 28 rokov)

„Rozhovor s tebou mi 

veľmi pomohol. Dávno 

som si tak dobre 

nepokecal 

o problémoch, ktoré 

sa nedajú rozoberať 

s hocikým.“

(klient, 31 rokov)

„Som rada, že ma 

rešpektujete 

a nemusím sa hanbiť, 

že si pichám“ 

(klientka, 29 rokov)

Program Chráň sa sám v číslach:

V roku 2012 sme:
◈ Poskytli služby 1.116 ľuďom (600 mužov a 416 žien), ktorých sme kontaktovali 
   4.254 krát
◈ Vyzbierali sme 109.586 kusov injekčných striekačiek
◈ Distribuovali sme 229.005 kusov sterilných injekčných striekačiek
◈ Celkovo sme dali spáliť 305 kg infekčného odpadu 
◈ Poskytli sme 1543 konzultácií: Bezpečnejšie užívanie (188), Sociálno-právne (
   185), Drogy (177), Hepatitídy (176)
◈ Vykonali sme viac ako 300 testovaní na krvou prenosné choroby

drogy, prevencia HIV a hepatitíd B a C a pod.).  Pracovníci/čky nechávajú priestor 
na pomenovanie skúseností a spoločne s klientom definujú riziká a škody, ktoré 
v konkrétnej situácii môžu nastať. TSP tiež priamo v otvorenom prostredí 
poskytujú poradenstvo, zamerané na riešenie sociálnych problémov. Klientom 
prinášame do terénu rôzne témy, ktoré súvisia s bezpečnejším užívaním drog 
a bezpečnejším sexom. Častokrát sú TSP jedinými sprostredkovateľmi informácií 
z oblasti drog, či bezpečnejšieho sexu. 



Prečo je program Sociálna asistencia dôležitý ?

◆ Program Sociálna asistencia pomáha ľuďom z cieľovej skupiny 
   uskutočňovať kroky pre zlepšenie svojej životnej situácie

Zo skúsenosti vieme, že ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v 

pouličnom sex-biznise sa často nachádzajú v komplikovanej životnej situácii. 

Okrem problémov, spojených s užívaním drog a s prácou v sex-biznise, mnohokrát 

musia riešiť problémy spojené so stratou základných životných istôt. Medzi 

najčastejšie problémy klientov/tiek programu patrí nezamestnanosť, absencia 

dokladov, bezdomovectvo, sťažený alebo žiadny prístup k zdravotnej starostlivosti, 

diskriminácia a porušovanie ich ľudských práv. 

Pomocou programu Sociálna asistencia sa snažíme zistiť komplexne potreby 

klientov/tiek . Zároveň kladieme veľký dôraz na zlepšenie sociálnych zručností 

klientov/tiek, aby v budúcnosti, dokázali riešiť svoje problémy aj bez cudzej 

pomoci. Vytvárame a distribuujeme informačné brožúrky, v ktorých si klienti/ky 

môžu nájsť riešenia najčastejšie vyskytujúcich sa ťažkostí (napr. zoznam ubytovní 

a krízových centier, zoznam organizácií, ktoré im môžu poskytnúť ošatenie alebo 

stravu, zoznam liečební drogových závislostí..). Keďže ľudia z cieľovej skupiny 

majú obmedzenú možnosť dostať sa k informáciám, tieto brožúrky sú mnohokrát 

jediným zdrojom, z ktorých sa dozvedia kde, kedy a za akých podmienok môžu 

získať potrebnú pomoc. Brožúrky sú praktické, farebne odlíšené, reflektujú 

potreby cieľovej skupiny a sú neustále aktualizované. Mesačne rozdistribuujeme 

okolo 50  informačných brožúrok.

„ Som absolventkou 

Pedagogickej fakulty UK v 

odbore Sociálna práca. 

Magisterský titul som 

získala v roku 2011. Pred 

začatím štúdia som 

pôsobila 1 rok ako 

dobrovoľníčka v organizácii 

Oudezijds100 v 

Amsterdame. V OZ 

Odyseus pracujem od roku 

2011. Pôvodne som bola 

prijatá na pozíciu 

asistentky programu 

Sociálna asistencia. V 

marci 2012 som sa stala 

koordinátorkou tohto 

programu.“

Mgr. Dominika Gőghová, 
koordinátorka programu 

Sociálna asistencia

SOCIÁLNA ASISTENCIA

Pri riešení svojich problémov sa klienti/ky nevyhnú osobnému kontaktu s 

oficiálnymi inštitúciami. Kvôli predchádzajúcim negatívnym skúsenostiam s 

predstaviteľmi oficiálnych inštitúcií, prípadne kvôli nedôvere vo vlastné 

schopnosti, majú mnohí z klientov/tiek obavy z návštevy týchto miest a na 

riešenie svojich problémov často rezignujú. V rámci programu Sociálna asistencia 

sprevádzame klientov/ky do oficiálnych inštitúcií (polícia, úrady, ambulancie 

lekárov) a poskytujeme im tak podporu pri riešení svojich problémov. Zároveň 

máme možnosť monitorovať priebeh poskytovania služieb a v prípade porušovania 

práv klientov/tiek včas intervenovať. 

Najčastejšou situáciou, v ktorej nás klienti/ky žiadajú o sprevádzanie, je 

vybavovanie základných dokladov. Bez základných dokladov sa klienti/ky 

nedokážu posunúť v riešení svojej situácie. Doklady potrebujú pri hľadaní 

zamestnania, ubytovania alebo pri získaní potrebnej zdravotnej starostlivosti. 

Vybavenie občianskeho preukazu (OP) je finančne náročná záležitosť, preto našim 

klientom/kám ponúkame pri ich vybavovaní aj finančnú pomoc vo forme kolkov. 

Za rok 2012 sme pomohli vybaviť občiansky preukaz pre 32 klientov/tiek. Pri 

vybavovaní občianskeho preukazu, je nutné preukázať sa rodným listom. Z tohto 

dôvodu pomáhame klientom/kám pri ich získaní aj z miest mimo Bratislavy 

formou podania písomných žiadostí o ich zaslanie. Pozitívnou stránkou 

sprevádzaní je aj to, že v rámci nich máme možnosť individuálne sa venovať 

klientom/kám a zistiť ich potreby v celej šírke.

Program Sociálna asistencia sa zameriava na riešenie problémov 
klientov/tiek v sociálnej oblasti. Svoje služby poskytuje 
klientom/kám OZ Odyseus- ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy 
a/alebo pracujú v pouličnom sex-biznise a to najmä 
prostredníctvom sprevádzaní klientov/tiek do oficiálnych 
inštitúcií, poskytovaním poradenstva cez telefón a vytváraním 
info-edukačných materiálov, v ktorých si klienti/ky môžu nájsť 
riešenia najčastejších problémov. Prostredníctvom programu 
Sociálna asistencia taktiež vytvárame sieť odborníkov a 
organizácií, ktorí dokážu včas intervenovať pri riešení problémov 
klientov/tiek.



◆ Program Sociálna asistencia buduje sieť odborníkov a pomáhajúcich 

   organizácii

Pri efektívnom riešení problémov klientov/tiek je nevyhnutná spolupráca s 

odborníkmi a s inými pomáhajúcimi organizáciami, ktoré majú nástroje na 

poskytnutie odbornej pomoci. V rámci programu Sociálna asistencia kontaktujeme 

odborníkov a pomáhajúce organizácie z rôznych oblastí, vytvárame s nimi 

spoluprácu a v prípade potreby klientov/tiek ich oslovujeme so žiadosťou o pomoc. 

Dôraz kladieme na udržiavanie kontaktov s odborníkmi a s organizáciami pri 

ktorých sa nám overilo, že ku klientom/kám pristupujú profesionálne a humánne. 

Dlhodobo spolupracujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: gynekológom, 

dermatovenerologičkou, hepatológom; psychologičkou, právnikom, kurátorkou atď. 

V budúcnosti by sme chceli nadviazať spoluprácu s poskytovateľom/kou 

stomatologickej starostlivosti a psychiatrom/čkou .

„Brožúrky sa mi 

páčia preto, lebo sa z 

nich dozviem veľa 

informácii napr. o 

ubytovniach. Je to 

dobré aj pre ľudí, 

ktorí sa hanbia o 

týchto veciach hovoriť 

a takto to majú všetko 

zhrnuté.“ 

(klientka, 53 rokov)

„To, že mám 

občiansky preukaz, 

pre mňa znamená, že 

som občan a že niečo 

znamenám. Keď mám 

občiansky preukaz 

môžem sa preukázať, 

napríklad, keď si 

zháňam robotu alebo 

na polícii. Znamená  

to, že existujem.“ 

(klient, 33 rokov)

„ Nevedela som komu 

mám zavolať. Som 

zúfalá, tak volám. 

Viem, že na vás sa 

môžem spoľahnúť.“ 

(klientka, 28 rokov)

Program Sociálna asistencia v číslach

V roku 2012 sme:

◈ mali 207 krát dohodnuté sprevádzanie do oficiálnych inštitúcií a na úrady

◈ 67 krát sme sprevádzanie aj realizovali

◈ celkovo sme strávili sprevádzaním 140 hodín

◈ pomohli vybaviť 32 občianskych preukazov pre klientov/ky

◈ pomohli vybaviť 8 rodných listov z miest mimo Bratislavy

◈ mali 144 zaznamenaných telefonátov s klientmi/kami

◈ rozdistribuovali 848 informačných brožúrok

◈ poskytli 94 konzultácií len počas sprevádzaní

Okrem času, ktorý trávime na službách terénnej sociálnej práce a na 

sprevádzaniach, sme v rámci programu Sociálna asistencia dostupní aj na 

telefóne. Klienti/ky nám volajú kvôli získaniu rôznych informácií, ale stáva sa, že 

nám zavolajú, aj  keď sa nachádzajú v krízovej situácii. Prostredníctvom telefónu 

im poskytujeme ad-hoc pomoc a krízovú intervenciu.

◆ Program Sociálna asistencia pomáha pri edukácii klientov/tiek

V rámci programu Sociálna asistencia uverejňujeme mesačne min. jeden článok v 

časopise Intoxi, ktorý distribuujeme na službách terénnej sociálnej práce. V týchto 

článkoch sa môžu klienti/ky dozvedieť o dôležitých legislatívnych zmenách, o 

svojich právach a možnostiach ako sa chrániť pri ich porušovaní atď. Zároveň 

vytvárame info-edukačné materiály. V roku 2012 sme vytvorili info-edukačný 

materiál s názvom Tehotenstvo-a čo ďalej? V ňom sa klientky môžu dozvedieť o 

povinnostiach a možnostiach, ktoré majú v prípade, ak čakajú dieťa. Info-

edukačné materiály, ako aj odborné články v časopise Intoxi, sú písané zaujímavou 

formou a zrozumiteľným jazykom, preto sú vynikajúcim nástrojom pri edukácii 

klientov/tiek.



Prečo je program SEX/DROGY dôležitý?

◆ Program SEX/DROGY zvyšuje informovanosť medzi mladými ľuďmi 
   v tabuizovaných témach

Len správne informovaný mladý človek sa môže zodpovedne rozhodnúť. Sex a 
drogy však patria k témam, o ktorých majú mladí ľudia informácií veľmi málo. 
Preto cieľom programu SEX/DROGY je zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o 
vybraných témach. Na festivaloch aktívne konzultujeme témy bezpečnejšieho 
užívania drog, bezpečnejšieho sexu, pohlavne prenosných ochorení, HIV/AIDS a 
distribuujeme pútavé info-edukačné materiály. Pre mladých ľudí máme pripravený 
kvíz, kde si môžu preveriť svoje vedomosti. Zároveň prevádzkujeme stránku 
www.drogy.org, na ktorej publikujeme články o užívaní pervitínu, heroínu, o 
drogovej závislosti a možnostiach liečby – informácie, ktoré sú pre aktívnych 
užívateľov a užívateľky veľmi dôležité, no často inak nedostupné.

„Som študentkou 5.ročníka 

psychológie na Filozofickej 

fakulte Univerzity 

Komenského. Zároveň som 

absolvovala ročný 

magisterský program v 

odbore rodové štúdiá na 

medzinárodnej univerzite 

Central European 

University v Budapešti. V 

OZ Odyseus pracujem od 

roku 2009. Začínala som 

ako terénna sociálna 

pracovníčka a od 

septembra 2012 som 

prijala ponuku koordinovať 

program SEX/DROGY. Som 

hrdá na to, že môžem byť 

Bc. Miroslava Žilinská 
koordinátorka programu 

SEX/DROGY

SEX/DROGY

◆ Program SEX/DROGY pomáha chrániť sexuálne zdravie mladých ľudí a učí 
   k zodpovednosti 

Väčšina mladých ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu pri našej práci sú 
sexuálne aktívni. Často však majú o sexualite a sexuálnom zdraví mylné 
predstavy a ich správanie možno označiť za rizikové. Mladí ľudia používajú 
prezervatív, ako ochranu pri sexe, pomerne nepravidelne – pri vaginálnom sexe sa 
vždy chráni 35% mladých, pri orálnom sexe využíva prezervatív vždy iba 5% 
mladých a pri análnom sexe 24%. Preto je potrebné venovať im pozornosť nielen 
v rámci zvyšovania informovanosti, ale aj rozvíjať zručnosti a hovoriť o postojoch 
mladých k sexu.  

Na festivaloch preto ponúkame priestor pre diskusiu o sexe, nácvik navliekania 
mužského kondómu, ukážku ženského kondómu, workshop – lubrikant vs. krém 
a distribuujeme prezervatívy. 

Program SEX/DROGY poskytuje svoje služby najmä 
mladým ľuďom a to v rekreačnom prostredí a  

prostredníctvom stránky www.drogy.org.



◆ Program SEX/DROGY odpovedá na otázky mladých ľudí o drogách – 

   otvorene a s cieľom znížiť riziká spojené s experimentovaním alebo 

   aktívnym užívaním drog 

Prevalencia užívania drog medzi mladými na Slovensku narastá a na tento trend je 

dôležité reagovať. V rámci programu SEX/DROGY ponúkame selektívnu prevenciu, 

to znamená prevenciu cielenú na mladých ľudí, ktorí s drogami experimentujú, 

alebo ich aktívne užívajú. Neodsudzujeme mladých ľudí za to, že s drogami 

experimentujú. Ponúkame im špecifické informácie, ktoré majú za úlohu pomôcť 

im znížiť riziká súvisiace s experimentovaním s drogami a užívaním drog. Na 

festivaloch ponúkame workshop prvej pomoci, aby mladí ľudia vedeli zasiahnúť v 

prípade predávkovania. Na festivaloch ponúkame anonymnú a bezplatnú službu 

výmeny injekčných striekačiek. Prostredníctom stránky www.drogy.org 

prevádzkujeme fórum a online poradňu, kde sa môžu aktívni užívátelia a 

užívateľky drog obrátiť s prosbou o radu.

„Je úžasné, že robíte 

osvetu práve takouto 

formou.V dnešnej 

dobe čaká na 

mladých toľko 

nástrah a je dôležité, 

aby boli pravidelne 

informovaní.“ 

(návštevníčka 

festivalu Pohoda)

„Bol som u vás 

v stánku aj minulý 

rok na Beefree. 

A pozrite, teraz už 

viem správne navliecť 

kondóm – ukážem 

vám to!“ 

(návštevník festivalu 

Beefree)

„Na každom festivale 

sú drogy – nielen 

alkohol. Je fajn, že 

práve tu je stánok, 

kde sa o drogách 

otvorene hovorí.“ 

(návštevník festivalu 

Uprising)

PROGRAM SEX/DROGY v číslach 

V roku 2012 sme:

◈ nakontaktovali 1915 mladých ľudí (1198 mužov a 717 žien)

◈ poskytli 1140 konzultácií na tému bezpečnejší sex, užívanie drog, HIV/AIDS, 

   pohlavne prenosné ochorenia

◈ distribuovali 3851 info-edukačných materiálov

◈ workshopy o bezpečnejšom sexe realizovali s 529 mladými ľuďmi

V roku 2012 sme prostredníctvom webovej stránky www.drogy.org:

◈ sme zaujali okolo 10 000 návštevníkov/čiek a stránka mala viac ako 30 000 

   zobrazení

◈ poskytli online poradenstvo 28-krát (poradňa bola spustená v júli)

◈ publikovali 19 článkov, pričom najčítanejšie články majú viac ako 1000 

   zobrazení

◈ získali až 110 registrovaných návštevníkov/čok



Prečo je program ČERVENÝ DÁŽDNIK dôležitý?

◆ Program ČERVENÝ DÁŽDNIK poskytuje poradenstvo na princípe peer 
   edukácie

Poradenstvo poskytované programom ČERVENÝ DÁŽDNIK je zamerané na 
bezpečnosť pri práci v sex-biznise a bezpečnejší sex. Edukácia klientiek prebieha 
poskytovaním odborného poradenstva priamo na ulici, počas terénnej sociálnej 
práce, ako aj uverejňovaním článkov o sex-biznise prostredníctvom časopisu 
Intoxi a vytváraním info-edukačných materiálov. V roku 2012 bol vytvorený info-
edukačný materiál na tému „bezpečnosť pri práci na ulici“ s názvom Myslime na 
svoju bezpečnosť. Klientky si tu môžu prečítať tipy a  triky, ako sa môžu chrániť 
počas práce v sex-biznise a tým zvyšovať svoju bezpečnosť. Koordinátorka 
programu poskytuje priamo v teréne nácvik navliekania kondómov a poradenstvo 
o bezpečnejšom sexe.

„Som obyčajná žena 
s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním, 
bez maturity. Aktívne 
pracujem v pouličnom sex-
biznise už  17 rokov. V OZ 
Odyseus pôsobím od roku 
2010, keď som sa stala 
koordinátorkou programu 
ČERVENÝ DÁŽDNIK. Ako 
žena priamo z komunity 
dôverne poznám problémy 
a potreby ľudí, pracujúcich 
v pouličnom sex-biznise. 
Dlhoročnú prax 
a skúsenosti zo sex-biznisu 
môžem využiť v programe 
ČERVENÝ DÁŽDNIK 
a pozitívne ovplyvniť životy 
klientov/tiek programu.“

Alexandra Pódová
koordinátorka programu 

Červený dáždnik

ČERVENÝ DÁŽDNIK
Program ČERVENÝ DÁŽDNIK sa venuje cieľovej skupine ľudí,  

pracujúcich v pouličnom sex-biznise.

◆ Program ČERVENÝ DÁŽDNIK formuje svojpomocnú skupinu žien, 
   pracujúcich v pouličnom sex-biznise

Počas roka 2012 sa realizoval projekt s názvom Nie som hračka, mám svoju 
hodnotu. Bolo organizovaných 7 stretnutí pre ženy pracujúce v sex-biznise, z čoho 
boli tri razy prítomní aj  odborníci (právnik, gynekológ, psychológ), s ktorými mohli 
ženy konzultovať. Silnou stránkou týchto stretnutí je, že sa ženy môžu stretávať 
v bezpečnom prostredí a vymieňať si vlastné skúsenosti z práce v sex-biznise. 
Jedným z dôležitých cieľov týchto stretnutí bol zvyšovanie právneho povedomia 
a vlastného sebavedomia žien. Na stretnutiach mali tiež možnosť sa aj otestovať 
na pohlavne prenosné ochorenia. Vyvrcholením celého roka 2012 bolo stretnutie 
17.decembera na Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchanom na ľuďoch 
pracujúcich v sex-biznise. Pre väčšie priblíženie sa ku klientkám bolo stretnutie 
priamo v teréne.



◆ Program ČERVENÝ DÁŽDNIK  sprístupňuje právnu pomoc pre ľudí 
   pracujúcich v sex-biznise

Počas  terénnej sociálnej práce sa prostredníctvom mapovacieho dotazníka zisťuje 
násilie a diskriminácia, páchaná na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise. Zároveň im 
je ponúknuté bezplatné právne poradenstvo, alebo psychologická pomoc. Na 
výjazdoch do terénu sa zúčastnila právnička počas roka celkovo 13-krát. Odbornú 
konzultáciu poskytla 41 ženám pracujúcim v sex-biznise. Ďalšie kroky uskutočnila 
s 8 klientkami. Koordinátorka programu počas roka aktívne udržiava emailovú 
komunikáciu s právnikom pre potreby žien, pracujúcich v sex-biznise.

„Aj predtým som 

vedela že existuje 

nejaký syfilis, a len 

vďaka vám viem, že 

má štyri štádiá.“ 

(klientka pracujúca 
v pouličnom sex-
biznise, 28rokov)

„Je super, že robíte 

takéto stretká aj tu, 

predtým som také 

niečo zažila len 

v Nemecku.“ 

(klientka pracujúca 
v pouličnom sex-
biznise, 28rokov)

„Policajti mi dali 

pokutu na parkovisku 

pri obchode, pretože 

som nemala reflexný 

prvok, zistite mi 

prosím vás, či na to 

majú právo.“ 

(klientka pracujúca 
v pouličnom sex-
biznise, 27 rokov)

Program Červený dáždnik v číslach

V roku 2012 sme:
◈ poskytli 359 konzultácií na tému bezpečnejší sex, pohlavne prenosné ochorenia, 
   sex-biznis, ľudské práva, násilie páchané na klientovi/ke, HIV, polícia, základné 
   životné istoty
◈ konzultácie sa poskytli 129 ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise
◈ 3 krát sme medializovali tému sex-biznisu
◈ zorganizovali sme 7 stretnutí pre ženy pracujúce v sex-biznise
◈ stretnutí sa zúčastnili 3 odborníci (právnik, gynekológ, psychológ)
◈ bolo realizovaných 24 sprevádzaní so ženami, pracujúcimi v sex-biznise
◈ bolo napísaných 12 článkov do časopisu INTOXI na tému sex-biznis
◈ bolo vytlačených 500 ks info-edukačného materiálu Myslime na svoju 
   bezpečnosť
◈ zozbieralo sa 10 mapovacích dotazníkov o porušovaní práv žien pracujúcich 
   v sex-biznise



Na stránke hivaids.sk  poskytujeme pravidelne aktualizované informácie ohľadom 

infekcie HIV, o prevencii prenosu infekcie, o možnostiach testovania a liečbe. 

Informácie na stránkach slúžia predovšetkým pre zvyšovanie povedomia verejnosti 

o infekcii HIV, pretože veríme, že len informovaný človek sa môže zodpovedne 

rozhodovať o svojom živote. Zároveň si myslíme, že zvýšením vedomosti o infekcii 

HIV a o možnostiach ochrany proti prenosu, prispievame k prevencii šírenia tohto 

ochorenia. Našou snahou je  prostredníctvom webovej stránky vyvrátiť  mýty, 

ktoré existujú o infekcii HIV a poskytovať len také informácie, ktoré sa zakladajú 

na vedeckých výskumoch a dlhoročných skúsenostiach.

Stránka hivaids.sk je jedinečnou webstránkou na Slovensku aj preto, lebo je to 

jediná stránka, ktorá je z veľkej časti určená priamo pre ľudí žijúcich s HIV. 

Stránka ponúka relevantné odpovede na otázky, ktoré sa týkajú života s HIV.  

Stránka poskytuje  priestor pre ľudí žijúcich s HIV, aby sa navzájom spoznali, 

mohli si poradiť, poskytnúť si podporu, a v prípade záujmu sa mohli stretnúť na 

stretnutí svojpomocnej skupiny ľudí žijúcich s HIV, ktorá je organizovaná 

prostredníctvom stránky.

„PhDr. Katarína Jirešová 

ukončila v roku 2000 

magisterské štúdium v 

odbore Sociálna práca na 

Univerzite Komenského v 

Bratislave. V roku 2004 

získala postgraduálny 

diplom v oblasti Sociálneho 

rozvoja na The 

Development School, 

London Metropolitan 

University. V roku 1997 

bola jednou zo 

zakladateliek OZ Odyseus 

a od tohto roku v ňom 

pôsobila ako riaditeľka a 

(terénna) sociálna 

pracovníčka v programoch 

OZ Odyseus do novembra 

2012. Je členkou Národnej 

komisie pre prevenciu HIV/

AIDS v Slovenskej 

republike, International 

AIDS Society, EUrasian 

Harm Reduction Network a 

vo Fóre občianskej 

spoločnosti pre HIV/AIDS 

pri Európskej Komisii. 

Externe pracuje ako 

trénerka a konzultantka v 

oblasti drog, soft skills 

HIV/AIDS, sex-biznisu a 

harm reduction na 

Slovensku a v zahraničí. Je 

spoluautorkou viacerých 

(slovenských a 

zahraničných) publikácií. 

Po odchode do zahraničia 

naďalej pôsobí ako 

dobrovoľníčka pre OZ 

Odyseus, najmä v rámci 

iniciatívy hivaids.sk.“

PhDr. Katarína Jirešová

Iniciatíva hivaids.sk

Aktivitami iniciatívy hivaids.sk sú:

◈ Poradňa o HIV, prostredníctvom ktorého odpovedá Katarína Jirešová na otázky 

   týkajúce sa infekcie HIV.

◈ Tvorba a preklad článkov o HIV, ktoré prinášajú nové informácie ohľadom 

   infekcie HIV, prenosu alebo testovania.

◈ Poradňa pre ľudí žijúcich s HIV, v rámci ktorej si navzájom poskytujú rady ľudia 

   žijúci s HIV a zdieľajú svoje osobné skúsenosti.

◈ Svojpomocná skupina ľudí žijúcich s HIV, je uzatvorená skupina pre ľudí 

   žijúcich s HIV, ktorá sa stretáva zhruba 3 krát ročne. Na týchto stretnutiach sa

   môžu ľudia žijúci s HIV otvorene  rozprávať o všetkom, čo ich trápi, alebo teší.

◈ Zoznamka pre ľudí žijúcich s HIV. Prostredníctvom zoznamky sa môžu spoznať 

   ľudia žijúci s HIV a nájsť tak oporu v sebe.

◈ Počet návštevnosti webovej stránky hivaids.sk za rok 2012 je 13 632.



SPOTREBA MATERIÁLU...............................................................................36 653,76 € 
◈ Nákup zdravotníckeho materiálu..............................................................21 415,43 €
◈ Kancelárske a čistiace potreby......................................................................261,15 €
◈ PHM náklady..............................................................................................1 504,29 €
◈ Odborná literatúra......................................................................................6 441,28 €
◈ Iný materiál................................................................................................7 031,61 €

SPOTREBA ENERGIE......................................................................................5 060,00 €

NÁJOMNÉ KANCELÁRIE.................................................................................1 907,63 €

CESTOVNÉ.....................................................................................................4 262,87 €

OPRAVY A ÚDRŽBA ÁUT...................................................................................422,96 €

OSTATNÉ SLUŽBY..........................................................................................8 720,78 €
◈ Poštovné.......................................................................................................333,98 €
◈ Telekomunikačné náklady..........................................................................1 722,89 €
◈ Spaľovňa infekčného odpadu.........................................................................491,55 €
◈ Konzultácie, školenia, konferencia.............................................................2 049,00 €
◈ Poistenie áut..............................................................................................2 193,09 €
◈ Iné služby...................................................................................................1 930,27 €

MZDOVÉ NÁKLADY A SLUŽBY......................................................................67 926,56 €
◈ Služby externých dodávateľov pre OZ.......................................................44 579,73 €
◈ Mzdové náklady........................................................................................22 824,75 €
◈ Zákonné soc. a zdrav. Poistenie.....................................................................522,01 €
◈ Zákonné sociálne náklady..................................................................................0,07 €

OSOBITNÉ NÁKLADY........................................................................................518,90 €

MANKÁ A ŠKODY..............................................................................................519,47 €

BANKOVÉ POPLATKY..........................................................................................87,29 €

Hospodárenie



Za prejavenú dôveru a finančnú podporu 
ďakujeme našim finančným partnerom:

Názov partnera                                                                                   čiastka

◈ Európska komisia v rámci programu Zdravie 2008-2013 – 
◈ Projekt Imp.Ac.T.....................................................................20 803,06 €
◈ Bratislavský samosprávny kraj.....................................................28 000 €
◈ Mestská časť Bratislava - Petržalka................................................3 000 €
◈ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR...........................17 000 €
◈ Roche Slovensko, s r.o...................................................................1 000 €
◈ Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis..........5 000 €
◈ Úrad vlády SR..............................................................................15 300 €
◈ Nadácia Orange.................................................................................300 €
◈ Nadácia SPP...................................................................................5 530 €
◈ Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice................................200 €
◈ Reckitt Benckiser .........................................................................2 340 €
◈ Magistrát hlavného mesta SR............................................................250 €
◈ Darcovská sociálna sieť Dobrá krajina.......................................1 485,81 €
◈ SWAN........................................................................................2 419,57 €
◈ Nadácia Prvej Stavebnej Sporiteľne...................................................500 €
◈ Kvízmajstri....................................................................................3 391 €
◈ PHARMA GROUP a.s. .....................................................................1 760 €
◈ 2% z dane.................................................................................2 071,82 €

priebežne počas 2012
prvá splátka 1.3.2012

16.10.2012
30.8.2012

22.10.2012
28.2.2012
8.8.2012

13.12.2012
16.5.2012, 22.11.2012 *

3.12.2012
6.9.2012, 22.11.2012

15.8.2012
10.10.2012

priebežne počas 2012
20.8.2012

priebežne počas 2012

dátum pripísania
na účet

Za nefinančné dary ďakujeme aj spoločnostiam:
◈ PHARMA GROUP, a.s.
◈ JOZEF GERTHOFER - KNÍHTLAČ GERTHOFER
◈ TNT  EXPRESS WORLDWIDE spol. s.r.o. za darovanie tlačiarne HP Color LaserJet 3800dn



OZ Odyseus 
Haanova 10, Bratislava 5, 852 23
Tel/fax: 02/ 524 94 344
E-mail: odyseus@ozodyseus.sk
www.odyseus.org, www.hivaids.sk, www.drogy.org 
www.facebook.com/OZ.Odyseus
číslo účtu: 40 40 142 618/ 3100
IČO: 31 788 734   DIČ: 2021 4218 54




