
VEDOMOSTNÝ KVÍZ ODYSEUS

VYÚČTOVANIE ROKU 2022
Ako sme minuli 
2401 Eur?

98,44 Eur
V roku 2022 Vedomostný kvíz Odyseus
oslavoval 10 rokov svojho fungovania. Aj keď
kvíz po minulé roky negatívne ovplyvnila
pandémia, v roku 2022 ste boli späť v plnej sile,
za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. V minulom
roku ste nám dokopy darovali 2 401 Eur. Aj
vďaka Vám sme tak mohli poskytovať naše
služby nepretržite aj naďalej. Sumár toho, ako
sa nám darilo nájdete na ďalšej strane. Na tejto
strane nájdete informácie, ako sme s vašimi
darmi narábali a na čo sme ich minuli.

37,95 Eur

1774,15 Eur

482,70 Eur

7,76 Eur
Bolo použitých na výdavky súvisiace 
s prevádzkou kancelárie a Fixpointu - bezpečnej
nádoby na pohodené ihly.

Predstavovali ostatné výdavky ako napríklad
kancelársky materiál, kopírovanie/tlač, správa
klientskej databázy, režijné výdavky v programe
bývania, lieky, materiál pre klientov, bankové
poplatky či sladkosti pre kvízistov a kvízistiky.

Najvyššia časť výdavkov bola určená na
prevádzku automobilov, s ktorými chodíme za
klientmi/kami do terénu. Peniaze sa použili na
poistenie áut, parkovné či servis automobilov.

Predstavovali komunikačné výdavky - poplatky
za telefonovanie (telefonické poradenstvo pre
klientov a klientky) či za domény.

V tejto kategórii sa nachádzajú administratívne
výdavky súvisiace s fundraisingom na naše
programy a klientov a klientky (poštovné a
správne poplatky) a správne poplatky za
klientov a klientky.



Ako sa nám darilo v roku 2022?

Po vypuknutí vojny na Ukrajine
sme sa zamerali na pomoc ľuďom
z Ukrajiny, ktorí žijú s HIV,
užívajú drogy či pracujú v
sexbiznise. Týmto klientom a
klientkam sme pomáhali najmä
pri vybavovaní liečby HIV,
substitučnej liečby či návštevy
iných špecialistov/tiek. Okrem
sprevádzaní sme zabezpečovali aj
tlmočenie a humanitárnu pomoc.
V septembri sa nám podarilo
vyslať kamión s humanitárnou
pomocou aj na Ukrajinu, do našej
spriatelenej organizácie
Convictus. Pomoc bola doručená
ľuďom z našich cieľoviek, ktorí
nechcú alebo nemôžu odísť z
Ukrajiny.

Naše základné služby výmen
injekčných striekačiek a distribúcie
iného zdravotníckeho materiálu
fungovali bez prerušenia aj v roku
2022. Tieto služby v minulom roku
vyhľadalo celkovo 776 klientov/ok
dokopy až 12 532 -krát.
Celkovo sme distribuovali 290 488
injekčných striekačiek a bezpečne
sme ich zlikvidovali 233 999.
Návratnosť ihiel tak bola 80,6 %.

Naše skúsenosti z rokov 2020 a 2021
s projektami bývania viedli 
k stabilizácii nášho nového
programu Bývanie pre každého. 
V rámci tohto programu sme
poskytovali sociálnu a psychologickú
podporu v bezpečnom bývaní
celkovo 4 klientom a klientkam.

www.ozodyseus.sk

Aktivity pre ľudí 
z Ukrajiny

Ochrana verejného 
zdravia ostala prioritou

Bývanie pre každého

Rok 2022 bol rokom zmien. Zmien pozitívnych, ako je rozšírenie nášho programu Bývanie pre každého,
ktorý ukončuje bezdomovectvo aj u našich klientov a klientok. Uplynulý rok však naše fungovanie bolo
poznačené aj vojnou na Ukrajine, ktorá trvá dodnes.  Naše služby sme preto prispôsobili aj ľuďom
utekajúcim z Ukrajiny, ktorí patria do našich cieľových skupín.
Pozrite sa s nami, ako sme zvládli náš 25. rok fungovania.

Sociálna asistencia
Tak ako po minulé roky, aj v roku
2022 sme klientov a klientky
najčastejšie sprevádzali do
zdravotníckeho zariadenia či na

políciu za účelom vybavenia občianskeho
preukazu. Dokopy sme realizovali 214
rôznych sprevádzaní pre 99 klientov 
a klientky.


