
výročná správa 2009

Sme tu, pretože
život každého človeka má význam

OZ Odyseus



V januári 2009 som sa po 11-mesačnej pauze vrátila na pozíciu riaditeľky OZ Odyseus, oddýchnutá, plná síl 
a najmä nového elánu. Elánu, ktorý stále pretrváva. Aj napriek tomu, že existencia organizácie bola kontinuálne 
ohrozená. Roky 2009 a 2010 boli rokmi Svetovej hospodárskej krízy. A tá zasiahla  aj Odyseus. Neistota či budú 
dostatočné finančné prostriedky na ďalšie mesiace sa stala prítomnou. Avšak vďaka výborným programom 
či novým projektom je pri našej práci viac prítomná radosť ako strach. Podarili sa nám dosiahnuť mnohé 
úspechy ako zapojenie ľudí z komunít do pracovného tímu, začať novú iniciatívu, byť súčasťou 
medzinárodného diania, či udržať kvalitné vzťahy s donormi. Aj napriek nepriaznivému počasiu a iným 
bariéram stále poskytujeme služby, ktoré sú žiadané a dokonca rozširujeme ich portfólio. Stále sa k nám hlásia 
mladí ľudia, ktorí majú záujem stať sa súčasťou organizácie a prispievať k napĺňaniu našej vízie a misie.  
Podarilo sa nám osláviť už 13-te výročie vzniku organizácie. Toto všetko dodáva množstvo energie a chuti ísť 
ďalej.

    Katarína Jirešová

    

Poskytuje nízkoprahové služby pre
 Ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy
 Ľudí, ktorí pracujú v sex-biznise
 Mladých ľudí v rekreačnom prostredí
 Ľudí žijúcich s HIV

prostredníctvom realizácie svojich programov.

Pre organizáciu pracuje 16 pracovníkov/pracovníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok.

OZ Odyseus vzniklo v 1997.
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l

l
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Poslaním OZ Odyseus je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv 
a skvalitňovaní života ohrozených komunít a tým prispievať k ich rovno-
cennému  postaveniu  v  spoločnosti.

Príhovor
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Naša medzinárodná spolupráca nás robí inými. Mnohokrát sme vnímaní na Slovensku kontroverzne. 
My však robíme len svoju prácu dobre a v duchu medzinárodných štandardov.

Sme iní aj vďaka členstvu v medzinárodných sieťach
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Hodnoty OZ Odyseus

AKCEPTÁCIA  A  REŠPEKT

ROVNOPRÁVNOSŤ

SILA KOMUNITY

DOSTUPNOSŤ

SILA ČLOVEKA

PROFESIONALITA

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

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

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

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

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

Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom. 

OZ Odyseus vzniklo v roku 1997 deň pred Vianocami . V tomto čase každý hľadá v sebe dobro a pomoc 
blížnemu má ľudskú tvár. Po rokoch sme vybudovali profesionálnu a ľudskú organizáciu. Organizáciu 
dostatočne silnú, aby ochránila tých najzraniteľnejších.



Program zabezpečuje terénnu sociálnu prácu pre 1 300 ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v sexbiznise. 
Program v roku 2009 zabezpečoval:

Program výmeny injekčných striekačiek a distribúcie prezervatívov.
Poradenstvo a konzultácie 
Distribúcia edukačných materiálov a mesačníka INTOXI
Testovanie na protilátky HIV a syfilisu v teréne
Sprevádzania do pomáhajúcich inštitúcii a individuálnu prípadovú prácu vďaka projektu Sociálna asistencia

Ročne 
Poskytneme služby viac ako 1300 ľuďom
Vyzbierame viac ako 120 000 ks injekčných striekačiek
Rozdistribuujeme okolo 170 000 ks injekčných striekačiek

l

l

l

l

l
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l
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Program Chráň sa sám vznik v roku 1997
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V roku 1998 sme chodili za klientmi a klientkami len pešo. Teraz, keď máme auto, môžeme odviesť viac materiálu, viesť poradenstvo 
pri teplom čaji, realizovať testovanie na protilátky HIV a syfilisu. Rokmi sme spestrili náš sortiment služieb o cielené kampane, mesačník 
INTOXI či sprevádzanie k odborníkom.

Program SEX/DROGY vznik v roku 2001

Program zabezpečuje terénnu sociálnu prácu pre viac ako 2 000 mladých ľudí v rekreačnom prostredí. Okrem festivalov 
sa v roku 2009 rozšíril aj na prostredie klubov. Orientuje sa na mladých ľudí, ktorí experimentujú s drogami. 
Program v roku 2009 zrealizoval

Poradenstvo o drogách  
Poradenstvo o bezpečnejšom sexe spojenom s nácvikom navliekania prezervatívov
Distribúcia edukačných materiálov 
Prieskum o sexuálnom správaní na vzorke 1000 mladých ľudí

Ročne 
Poskytneme služby viac ako 2000 mladým ľuďom
Rozdáme viac ako 9000 informačných materiálov o bezpečnejšom sexe a drogách
Poskytneme viac ako 2000 konzultácii
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Viac info na www.odyseus.org

Rozhodnutie ísť robiť poradenstvo mladým ľuďom na festival Pohoda vzniklo náhodne. Stánok fungoval asi 5 hodín. Zničila ho búrková 
smršť. Tých 5 hodín nám otvorilo dvere do oblasti prevencie pre mladých ľudí najmä pre tých,  ktorí experimentujú s drogami. 



Program ČERVENÝ DÁŽDNIK vznik v roku 2003

Program zabezpečuje advokačné aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí pracujúcich v sex-biznise. 
Program realizuje

Kampaň pri príležitosti 17. decembra - Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanom na ľuďoch 
pracujúcich v sex-biznise
Zber dát o situácii v sex-biznise na Slovensku do zahraničných publikácii
Publikačnú činnosť pre SWAN NEWS http://swannet.org/taxonomy/term/3

viac info na www.odyseus.org

Túžili sme s ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise pracovať intenzívnejšie aj mimo prostredia ulice. Od roku 2003 do roku 2007 
sme prevádzkovali klub Podchod. Bol plný priateľskej atmosféry a porozumenia. Kvôli finančnej náročnosti sme klub 
zatvorili, ale tému sme si ponechali. Od roku 2008 fungujeme pod názvom Červený dáždnik. Chránime práva ľudí 
pracujúcich v sex-biznise a spolupracujeme na tvorbe publikácií o sex-biznise. 

l

l
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Iniciatíva sa sformovala okolo Lukáša Pulpána, ktorý oslovil OZ Odyseus na spoluprácu. Stránka obsahuje 
najnovšie informácie o infekcii HIV pre všeobecnú populáciu a špecifické informácie pre ľudí žijúcich s HIV. 
Informácie sú prekladané zo zahraničných zdrojov, ktoré sprístupňujeme v slovenčine. 
Iniciatíva 

augustom 2009 zahájila svoju činnosť
1.decembra 2009 pri príležitosti Svetového dňa AIDS bola spustená on-line poradňa
organizuje jediné stretnutia ľudí žijúcich s HIV tzv. pozitívne stretnutia na Slovensku
1. Decembra 2010 bola spustená on-line pozitívna poradňa (ľudia žijúci s HIV radia ľuďom žijúcim s HIV)
Ročne sa  na stránku pripojí 10 000 ľudí

viac info na www.odyseus.org
 alebo www.hivaids.sk 

Stránka vznikla, pretože sme cítili, že  tu chýba povedomie o HIV. Vďaka stránke prinášame na Slovensko najnovšie 
informácie zo zahraničia. Tým prekladateliek prekladá a upravuje najnovšie výskumy zo sveta HIV.  Záleží nám na tom, aby 
informácie na stránke boli využiteľné najmä pre ľudí žijúcich s HIV. 

l

l

l

l

Iniciatíva HIVAIDS.SK vznik v roku 2009
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Financie v roku 2009 - ďakujeme
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Grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu (administrovaný Nadáciou SOCIA) - na rozvoj pravidelného 
vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov/čok - 78.750 od 5/2009-9/2010

Úradu vlády SR za podporu projektu terénnej sociálnej práce Drogová prevencia v zraniteľných skupinách 
- 37.414,30 €€ od 1/2009 - 12/2009

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za podporu na nákup materiálneho vybavenia 
pre program Chráň sa sám - 25.500 €€ od 1/2009 – 12/2009

Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Nízkoprahové služby v Bratislave 
- 16.596,96 €€ od 1/2009 – 12/2009

Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis za výnimočnú a flexibilnú podporu 
v ťažkých chvíľach ohrozenia existencie organizácie a programu Chráň sa sám 

- 9.958 € od 9/2008-3/2009

Nadácii otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation za podporu projektu HETAIRA - advokačnej 
kampane za ľudské práva ľudí ponúkajúcich sexuálne služby  - 9.128 € € od 6/2008-5/2009

Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis za podporu projektu Drogová 
závislosť ako choroba - projekt posilňuje poradenstvo o aspektoch drogovej závislosti medzi ľuďmi injekčne 
užívajúcimi drogy - 8.000€€ od 8/2009-5/2010.

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (administrovaný Iuventou) za finančnú podporu 
výskumného projektu Mapovaním k lepšiemu poznaniu, ktorý mapuje sexuálne správania mladých ľudí 
a ich potreby v rekreačnom prostredí - 7.200 € 

Nadácii Slovenskej sporiteľne ďakujeme za podporu projektu Odyseus pomáha v uliciach 
- 5.000€€  

Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu projektu O krok ďalej 
- 4578,57 €€ 

Nadácii Orange za materiálno-organizačnú finančnú podporu programu SEX/DROGY, prevenčného 
programu pre mladých ľudí na tanečno-hudobných podujatiach

- 2.987 €€ od 7/2008-3/2009
Nadácii Orange za finančnú podporu projektu Sociálna asistencia z grantového programu 
Prekročme  spolu  bariéry - 2.000 €

TRANSPETROL a.s. za finančný  dar na realizáciu našich služieb
- 2.000 € 

Nadácii SPP za podporu projektu vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov/čok 
- 1.328€€ od 10/2008-5/2009

Magistrátu hl. mesta SR Bratislava za finančnú podporu prevenčného programu o drogách a bezpeč-
nejšom sexe pre mladých ľudí v bratislavských kluboch - SEX/DROGY v klube 

- 930 €€ 

MČ Rača za finančnú podporu programu Chráň sa sám  - 300 €€

MČ Petržalka za finančnú podporu programu Chráň sa sám - 200 €€

MČ Podunajské Biskupice za finančnú podporu programu Chráň sa sám 
- 200 €€

Spoločnosti PEPSI za darovanie 700 ks pohárov na podporu pitného režimu pre klientov/ky

Individuálnym darcom a dobrovoľníkom/dobrovoľníčkam     



Hospodárenie
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Náklady

Nákup materiálu

PHM a náklady na automobily

Energie

Nájom

Poštovné

Telekomunikácia, internet

Opravy, údržba

Cestovné a náklady na medzinárodnú spoluprácu

Notárske poplatky, kolky

Služby

Personálne náklady (mzdy, subdodávky, odvody do poisťovní)

Dane, poplatky, úroky

Odpisy

Poplatky

Spolu

 

43 504,25

4 242,03

5 041,32

2 024,00

526,86

3 128,33

748,14

3 964,15

200,54

7 823,92

71 690,51

508,03

8 388,80

11 722,87

163 513,75

26,61%

2,59%

3,08%

1,24%

0,32%

1,91%

0,46%

2,42%

0,12%

4,78%

43,84%

0,31%

5,13%

7,17%

Výdaje Percentuálny podiel

4 926 015,23 Sk

4 338 721,52 Sk

Výnosy

Tržby z predaja služieb

Úroky

Kurzové zisky

Tržby z predaja majetku

Medzinárodné siete

Miestna správa a samospráva

Štátna správa

Nadácie 

Finančné dary

Príspevky od fyzických osôb

2 percentá z dane

EU fondy

Spolu

732,05

48,18

0,00

0,00

5 159,38

18 226,96

69 733,71

28 731,11

2 010,00

345,10

0,00

19 032,68

144 019,17

0,51%

0,03%

0,00%

0,00%

3,58%

12,66%

48,42%

19,95%

1,40%

0,24%

0,00%

13,22%

Príjmy Percentuálny podiel



OZ Odyseus , Ukrajinská 10,  Bratislava 3, 831 02, Tel/fax: 02/524 94 344
odyseus@ozodyseus.sk, www.odyseus.org, www.hivaids.sk, www.drogy.org 
číslo účtu: 40 40 142 618/3100, IČO: 31 788 734, DIČ: 20 21 42 18 54, 
facebook: http://www.facebook.com/

Vydané vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.


