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PRESTÍŽNE OCENENIA NAŠEJ PRÁCE:
1. MIESTO V KATEGÓRII SOCIÁLNA INKLÚZIA CENY NADÁCIE
ORANGE A MEDZINÁRODNÁ CENA ZA SOCIÁLNU
INTEGRÁCIU NADÁCIE ERSTE.
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STRIEKAČIEK OD VZNIKU PROGRAMU
CHRÁŇ SA SÁM V ROKU 1 998
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ÚVOD

Plný prekvapení. Taký sa mi zdal uplynulý rok 201 3. Nepochybne medzi tie
najpríjemnejšie momenty patrilo, keď
som ako predsedníčka OZ Odyseus
mala česť prevziať Cenu Nadácie
Orange za sociálnu inklúziu – a hneď
za 1. miesto! Ročne pomôcť takmer 4
000 mladým ľuďom, ľuďom, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise či žijú s HIV si vyžaduje plné
pracovné nasadenie mňa aj mojich
kolegov a kolegýň. Za každých okolností a v každom počasí sme v teréne. Napriek finančne neistým časom,
zavádzame aj inovácie a venujeme
sa skvalitňovaniu našich služieb i celej
organizácie. Som hrdá, že to môžu
vidieť klienti a klientky v teréne a že
to „na nás vidno“ aj navonok. Do-

konca tak, že v priebehu roka 201 3
sme získali ešte jedno ocenenie! Tentokrát sme boli jedni z 35 najlepších
spomedzi 1 988 prihlásených projektov v rámci Európy a získali čestné
uznanie Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. Ďalšie úžasné prekvapenie. Som šťastná, že sa stále
nájde množstvo ľudí, ktorí spolu s nami vidia, ctia a podporujú hodnotu
ochrany zdravia a význam každého
ľudského života. Preto verím, že takýchto prekvapení nás čaká ešte veľa...
Bc. et. Bc Iveta Chovancová
predsedníčka OZ ODYSEUS
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CHRÁŇ SA SÁM

Program Chráň sa sám už od roku
1 998 poskytuje služby ľuďom, ktorí
injekčne užívajú drogy alebo pracujú
v pouličnom sex-biznise. Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky programu pracujú priamo na ulici - tam,
kde sa táto komunita ľudí nachádza
a kde sú potrebné služby terénnej
sociálnej práce. Často ide o okrajové
časti mesta alebo vybrané lokality v
Bratislave. Vďaka programu Chráň sa
sám má približne 1 000 klientov a
klientok ročne prístup k týmto
službám:
výmena a distribúcia injekčných
striekačiek
✔ distribúcia zdravotníckeho materiálu a kondómov
✔ distribúcia edukačných materiálov
a časopisu INTOXI
✔

poradenstvo a konzultácie,
napríklad o drogách, drogovej
závislosti, HIV, žltačke typu C,
bezpečnejšom sexe či sociálnoprávnych témach
✔ krízová intervencia (najčastejšie v
prípadoch násilia, znásilnenia
alebo predávkovania)
✔ psychosociálna podpora
✔ distribúcia tekutín
✔ testovanie na HIV a syfilis

vylúčenia
zvyšovaním informovanosti umožňujeme ohrozeným komunitám
dostať sa z ťažkých životných
situácií
✔ pomáhame znižovať riziká injekčného užívania drog
✔ pomáhame znižovať riziká práce
v pouličnom sex-biznise
V roku 201 3 program Chráň sa sám
zameral svoju pozornosť na vzrastajúci trend užívania pervitínu
Prečo je program Chráň sa sám v komunite ľudí, ktorí injekčne užívajú
drogy. Poradenstvo pre užívateľov/ky
jedinečný?
pervitínu sme šili priamo „na mieru“ zamerali sme sa na mnohé mýty o
✔ predstavuje často prvý kontakt so
pervitíne aj špecifické riziká, ktoré so
skrytou skupinou obyvateľstva a
sebou jeho užívanie prináša. Aj preto
umožňuje tak zmiernenie negasme tejto téme venovali nový edutívnych dopadov sociálneho
✔

✔
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kačný materiál, posilnili distribúciu
kondómov a lubrikačných gélov,
a realizovali workshopy o bezpečnejšom sexe. Distribuovaný materiál
bol doplnený o alobal na fajčenie,
ktorý predstavuje bezpečnejší spôsob
aplikácie drogy v porovnaní s injekčným užívaním. .

Program Chráň sa sám chráni individuálne zdravie klientov a klientok,
zvyšuje kvalitu ich života, prispieva k
ochrane verejného zdravia a šetrí
verejné financie.
fakt:
Preventívne
opatrenia programu Chráň sa sám
vychádzajú až 1 0-krát lacnejšie ako
napríklad liečba žltačky typu C.
Zaujímavý

Program Chráň sa sám za rok 201 3 v
číslach:
945 ľudí nakontaktovaných 3.721 krát
✔ 96.850 ks bezpečne zlikvidovaných
použitých striekačiek
✔ 1 30.028 ks rozdaných sterilných
striekačiek
✔ 1.752 poradenských rozhovorov
a konzultácií
✔ 720 distribuovaných edukačných
materiálov
✔ 1.670 rozdaných kusov časopisu
INTOXI
✔
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SOCIÁLNA ASISTENCIA

Program
Sociálna
asistencia
pomáha od roku 2001 ľuďom, ktorí
injekčne užívajú drogy alebo pracujú
v pouličnom sex-biznise uskutočňovať
kroky na zlepšenie svojej situácie
v sociálnoprávnej oblasti. Aktivity
Sociálnej asistencie zahŕňajú:
✔

✔

✔

tvorbu a distribúciu odkazov na
sociálnu, právnu a zdravotnú
pomoc, napríklad zdravotnícke
zariadenia, liečebne, ubytovne,
výdajne stravy a iné

✔

telefonické poradenstvo,
najčastejšie o:

sprevádzanie klienta/klientky
v prípade potreby:
vybavenia dokladov (OP,
kartička poistenca, rodný list)
• zdravotného ošetrenia,
gynekologického vyšetrenia
• registrácie na úrade práce
• vybavenia sociálnych dávok
• sprostredkovania právnej
pomoci
•

vytváranie siete pomáhajúcich
inštitúcií a odborníkov/čok
s ľudským a profesionálnym
prístupom

Prečo je program Sociálna asistencia
jedinečný?
pomáha komplexne riešiť
problémy a náročné životné
situácie klientov a klientok
✔ vytvára jedinečnú sieť
pomáhajúcich inštitúcií a
odborníkov/čok
✔ sprostredkováva pomoc iných
organizácií a úradov
✔

• sociálnych a právnych otázkach
• dohodnutí sprevádzania
• pomoci v krízových situáciách
(krízová intervencia)
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Program Sociálna asistencia prispieva k zmierneniu sociálneho vylúčenia ohrozených komunít.
fakt: Projekt „Druhá
šanca“ realizovaný pod programom
Sociálna asistencia získal v roku 2013
medzinárodnú Cenu za sociálnu
integráciu Nadácie ERSTE. Umiestnili
sme sa medzi najlepšími spomedzi
1.988 prihlásených projektov pochádzajúcich z 13 krajín Európy.
Zaujímavý

Program Sociálna asistencia za rok
201 3 v číslach:
1 1 1 dohodnutých sprevádzaní
✔ 47 zrealizovaných asistenčných
stretnutí
✔ 38 vybavených občianskych
preukazov a rodných listov
✔ 1 48 telefonátov
o sociálnoprávnych otázkach
klientov a klientok
✔
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SEX / DROGY
Program SEX/DROGY je na Slovensku
jedinečným preventívnym programom pre mladých ľudí, ktorý funguje
od roku 2001. Cieľovými skupinami
programu sú mladí ľudia, ktorí experimentujú s drogami alebo drogy
aktívne užívajú a mladí ľudia, ktorí
aktívne žijú sexuálnym životom.

kondómu, správne použitie lubrikačného gélu)
✔ distribúciu atraktívnych infoedukačných materiálov
✔ distribúciu mužských a ženských
kondómov a lubrikačných gélov
✔ krízovú intervenciu: pomoc v krízových situáciách (najmä po užití
Pracovníci/čky OZ Odyseus poskytujú
drogy, pri bad tripe, otrave alkoslužby terénnej sociálnej práce
holom)
prostredníctvom
informačného ✔ kvíz
stánku v rekreačnom prostredí
(festivaly, kluby), ktorý mladým Okrem práce v teréne program
ponúka:
SEX/DROGY zastrešuje aj webovú
stránku www.drogy.org , ktorá je
✔ poradenstvo o bezpečnejšom
určená ľuďom, ktorí užívajú heroín a
užívaní drog a bezpečnejšom sexe pervitín. Stránka sa postupne rozširuje
o nové látky. Jej hlavným cieľom je
✔ workshopy o bezpečnejšom sexe
(navliekanie mužského a ženského informovať o rizikách užitia drog a o

možnostiach, ako minimalizovať riziká
spojené s užitím drogy:
zvyšuje informovanosť prostredníctvom článkov
✔ poskytuje konzultácie prostredníctvom online poradne
✔ dáva priestor pre zdieľanie názorov
✔ sprostredkováva odkazy na iné
pomáhajúce inštitúcie
✔

Prečo je program SEX/DROGY
jedinečný?
✔ venuje sa mladým ľuďom, ktorí
prepadli systémom primárnej
prevencie (ktorej cieľom je
absolútna abstinencia) a ktorým
sa iné preventívne programy
nevenujú
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pracuje s mladými ľuďmi, ktorí sa
ocitli v riziku – závislosti,
zdravotných komplikácií, pohlavne
prenosných ochorení a HIV
✔ poskytuje informácie o znižovaní
rizík pri experimentovaní s drogami
✔ poskytuje informácie o
bezpečnejšom sexe
✔

Program SEX/DROGY chráni zdravie
a budúcnosť mladých ľudí.
Najčítanejší článok
na našej web stránke www.drogy.org
mal až 12 000 zobrazení.
Zaujímavý fakt:

Program SEX/DROGY za rok 201 3
v číslach:
2.782 nakontaktovaných mladých
ľudí
✔ 1.878 konzultácií o téme
bezpečnejší sex a bezpečnejšie
užívanie drog
✔ 2.958 ks distribuovaných
edukačných materiálov a brožúrok
✔ 1.41 1 workshopov o bezpečnejšom
sexe
✔ 25.097 návštev web stránky
www.drogy.org
✔ 47.944 zobrazení stránky
✔ 1 50 registrovaných návštevníkov
webu
✔ 57 online poradenských rozhovorov
✔ 1 50 prechylovaných
návšťevníkov/čiek
✔
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ČERVENÝ DÁZDNIK
Č
Program Červený dáždnik vznikol pôvodne ako Klub Podchod v roku
2003, ktorý prevádzkoval nízkoprahové centrum pre ľudí pracujúcich
v sex-biznise. Od roku 201 0 sa koordinátorkou programu stala žena
z komunity – žena pracujúca v sexbiznise. Červený dáždnik v súčasnosti
pre ľudí pracujúcich v sex-biznise poskytuje najmä:
✔ distribúciu kondómov a lubrikačných gélov
✔ poradenstvo o bezpečnosti pri
práci v sex-biznise a prevencii násilia
✔ distribúciu šatstva
✔ distribúciu edukačných brožúrok
o prevencii násilia
✔ workshopy o bezpečnejšom sexe

Okrem servisných aktivít je dôležitou
súčasťou programu zvyšovanie povedomia o právach ľudí pracujúcich
v sex-biznise na verejnosti a podpora
svojpomoci.

Prečo je program Červený dáždnik
jedinečný?
Je to na Slovensku jediný program,
ktorý sa zameriava výhradne na ľudí
pracujúcich v sex-biznise, je riadený
ženou
z
komunity
a
akceptuje sex-biznis ako prácu.
Tak ako každý rok aj v roku 201 3 sme
slávili Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch
pracujúcich v sex-biznise. Okrem
diskusií v „teréne“ o právach ľudí
pracujúcich v sex-biznise sme uverej-

nili tlačovú správu, ktorú publikovalo
6 médií, medzi nimi aj jeden z najčítanejších portálov. Počas tejto
kampane sme tiež zdieľali video,
fotoposter a infografiku na sociálnych médiách. Súčasťou bola aj distribúcia minikalendára s posolstvami
o ľudských právach. Červený dáždnik tiež monitoroval násilie na ľuďoch,
ktorí poskytujú sexuálne služby za peniaze. Na základe zachytených
prípadov znásilnení a útokov v roku
201 3 sme kontaktovali Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava
s následnou výmenou informácií
s cieľom zvýšiť ochranu pracovníčok
v pouličnom sex-biznise. V roku 201 3
tiež tím OZ Odyseus absolvoval vďaka ochote dobrovoľníkov - expertov
vzdelávanie na tému právnych aspektov práce s obeťami násilia.
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Program Červený dáždnik
sa
podieľa na tom, aby boli práva ľudí
pracujúcich v sex-biznise dodržiavané a nedochádzalo k diskriminácii
na základe ich profesie. Program
podporuje svojpomoc ľudí pracujúcich v sex-biznise a prispieva k ich
ochrane pred násilím.
Počas nášho mapovania násilia medzi ženami pracujúcimi v sex-biznise z 23 opýtaných
každá okrem 1 zažila pri svojej práci
násilie, z toho 12 malo takúto
skúsenosť za ostatný rok a 7 za ostatný týždeň.
Zaujímavý fakt:

Program Červený dáždnik za rok
201 3 v číslach:
224 kontaktovaných žien pracujúcich v sex-biznise
✔ 1 5.972 ks distribuovaných mužských kondómov
✔ 62 workshopov o bezpečnejšom
sexe a ukážok navliekania kondómu
✔ 376 poradenských rozhovorov
a konzultácií na tému bezpečnejší
sex, pohlavne prenosné infekcie,
sex-biznis, ľudské práva a násilie
✔ 23 článkov o sex-biznise, pohlavne
prenosných ochoreniach a bezpečnejšom sexe
✔
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HIVAIDS.SK
Iniciatíva hivaids.sk prevádzkuje
pravidelne aktualizovanú webovú
stránku o HIV/AIDS, ktorá ako jediná
na Slovensku poskytuje odborne
garantované informácie. Stránka
vznikla v roku 2009 vďaka Lukášovi
Pulpánovi a Kataríne Jirešovej. Vďaka
Iniciatíve hivaids.sk zvyšujeme informovanosť nielen v širokej verejnosti,
ale aj medzi ľuďmi, ktorí žijú s HIV.
Na webovej stránke nájdete:
✔ informácie o HIV/AIDS
✔ sekciu pre ľudí žijúcich s HIV
✔ zoznamku pre ľudí žijúcich s HIV
✔ poradňu
✔ novinky zo sveta

stretnutí, ktorých cieľom je poskytnúť komunít OZ Odyseus realizovalo
oporu a priestor na zdieľanie osob- viacero aktivít pre verejnosť: vytvorili
ných skúseností s infekciou HIV. sme kvíz o HIV s cieľom zvýšenia informovanosti v širokej verejnosti. Kvíz bol
Prečo je iniciatíva hivaids.sk jedineč- uverejnený 1.1 2.201 3 na stránke
www.sme.sk, ktorá predstavuje jeden
ná?
z najnavštevovanejších internetových
spravodajských portálov. Na sociál✔ ako jediná prevádzkuje stránku o
nej sieti sme počas Európskeho týždHIV, ktorá je pravidelne aktualizoňa testovania na HIV prispeli
vaná a odborne garantovaná
k zvýšeniu povedomia o HIV pro✔ ako jediná ponúka online poradňu
stredníctvom infografík.
o HIV
Okrem toho sme sa v roku 201 3 zapojili do tvorby Národného programu
✔ ako jediná organizuje na Slovensku
prevencie HIV/AIDS v Slovenskej restretnutia pre ľudí žijúcich s HIV
publike a počas roka sme pomáhali
Pri príležitosti Svetového dňa boja ľuďom žijúcim s HIV presadzovať ich
právo na kvalitnú liečbu, ktorá zároPre ľudí žijúcich s HIV ponúkame mož- proti AIDS sme sa zapojili do veň účinne prispieva k prevencii šírenosť telefonickej konzultácie a svoj- medzinárodnej iniciatívy Európsky nia HIV.
pomoc formou tzv. Pozitívnych týždeň testovania na HIV. Popri servisných službách ľuďom z ohrozených
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Iniciatíva hivaids.sk nielenže informuje širokú verejnosť o HIV/AIDS, ale
pomáha aj tým, ktorí s infekciou žijú
a prispieva tak k zvyšovaniu kvality
ich života.
V roku 2013 Slovensko
zaznamenalo historicky rekordný
nárast počtu nových prípadov ľudí žijúcich s HIV. Oproti roku 2012 išlo takmer o dvojnásobok.
Zaujímavý fakt:

Iniciatíva hivaids.sk za rok 201 3
v číslach:
✔ 57.000 návštevníkov web stránky
od jej vzniku
✔ 3 Pozitívne stretnutia pre 1 2 ľudí žijúcich s HIV
✔ 1.600 zobrazení infografík o HIV na
sociálnej sieti
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HOSPODÁRENIE
SPOTREBA MATERIÁLU...........................................5836,29
Nákup zdravotníckeho materiálu...................2507,37
Kancelárske a čistiace potreby......................231,20
PHM náklady.......................................................603,46
Odborná literatúra............................................1 404,40
Iný
materiál
(potraviny
pre
klientov,
propagačné materiály a i.)...........................1 089,86
NÁJOMNÉ A ENERGIE.........................................31 48,35
CESTOVNÉ.................................................................341,58
OPRAVY A ÚDRŽBA ÁUT (autohavária)............4766,30
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB.........................................1 280

Eur OSTATNÉ SLUŽBY...................................................721 4,42
Eur
Poštovné..............................................................261,37
Eur
Telekomunikačné...............................................835,86
Eur
Spaľovňa infekčného odpadu.....................365,40
Eur
Konzultácie, školenia......................................1 31 1,1 2
Poistenie áut......................................................823,1 6
Eur
Poistenie osôb...................................................1 29,48
Kolky.....................................................................81 2,50
Účtovnícke služby.............................................1 596,00
Eur
Iné služby...........................................................1 079,53
Eur
MZDOVÉ NÁKLADY A SLUŽBY
Služby externých dodávateľov pre OZ.....42937,80
Eur
Mzdové náklady...............................................91 91,1 3
Povinné sociálne a zdravotné poistenie........21 99
Eur

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

OSOBITNÉ NÁKLADY..............................................431 8,45 Eur
BANKOVÉ POPLATKY.................................................89,70 Eur
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DONOROM V ROKU 2013
ČDAKUJEME PARTNEROM A VSETKÝM
Č
Bratislavský samosprávny kraj...............................30 000 Eur
Slovensko-český ženský fond..................................6 000 Eur
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.....................................................................2 000 Eur
Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky..............................................................2 494,02 Eur*
Vedomostný kvíz Odyseus......................................2 699 Eur
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii
Pontis..........................................................................5 000 Eur
Darcovská sociálna sieť Dobrá krajina...............947,09 Eur
SWAN.....................................................................1 1 1 5,36 Eur
MČ Bratislava - Petržalka.......................................3 000 Eur
MČ Bratislava - Rača.................................................1 00 Eur
MČ Bratislava - Karlova ves.......................................500 Eur

Komunitná nadácia BA..............................................250 Eur
Nadácia Orange.........................................................250 Eur
Nadácia SPP.............................................................2 1 00 Eur*
Reckitt Benckiser..........................................................640 Eur
2%..........................................................................2 1 76,50 Eur
Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporený
Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom realizovaný
Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska
a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych
zmien....................................................................9 562,72 Eur*
Cena Nadácie Orange.........................................1 0 000 Eur
Cena Nadácie ERSTE..............................................1 6 000 Eur
Individuálni a firemní darcovia...........................1 1 78,50 Eur

*

cezročný

projekt,

čiastka

za

rok

201 3
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HODNOTY OZ ODYSEUS
Akceptácia a rešpekt

Sila komunity

Sila človeka

Veríme, že každý človek je Veríme, že komunity majú
jedinečnou bytosťou a má vlastnú silu na spoločné
právo na sebaurčenie, riešenia problémov.
sebauplatnenie a vlastnú
voľbu životného štýlu.

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

Rovnoprávnosť

Dostupnosť

Profesionalita

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

Veríme, že každý človek má Veríme, že len profesionálne
právo na prístup k objektív- služby pomáhajú ľuďom.
nym informáciám a nízkoprahovým službám.
www.odyseus.org | www.drogy.org | www.hivaids.sk

Úprimne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí finančne, materiálne
či dobrovoľnícky podporili činnosť OZ Odyseus a prispeli tak
k ochrane zdravia a životov ľudí z ohrozených komunít.
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OZ Odyseus
Haanova 1 0, Bratislava 5, 852 23
Tel/fax: 02/ 524 94 344
E-mail: odyseus@ozodyseus.sk
číslo účtu: 40 40 1 42 61 8/ 31 00
IČO: 31 788 734 DIČ: 2021 422854
www.odyseus.org
www.hivaids.sk | www.drogy.org
www.facebook.com/OZ.Odyseus
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