SME TU, PRETOŽE ŽIVOT KAŽDÉHO ČLOVEKA MÁ VÝZNAM

VÝROČNÁ SPRÁVA OZ ODYSEUS ZA ROK 2014

ODYSEUS

Občianske združenie Odyseus je jedna z najstarších
organizácií na Slovensku poskytujúcich terénnu sociálnu
prácu. Od roku 1 997 poskytuje nízkoprahové služby
s pomocou profesionálneho a odborného tímu pracovníkov
a pracovníčok. Ide o pomáhajúce služby ľuďom, ktorí užívajú
drogy, osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici a ľuďom
žijúcim s HIV.
V roku 201 3 získalo združenie dve ocenenia – Cenu Nadácie
Orange a medzinárodnú Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu
integráciu. V roku 201 4 bol program SEX/DROGY nominovaný
na Cenu MOST v kategórii Najlepší projekt. Viac informácií
nájdete na

www.odyseus.org
www.hivaids.sk
www.drogy.org
OZ.Odyseus
ozodyseus

HODNOTY
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.

ÚVOD

Rok 201 4 bol rokom tvrdej práce. Poznám to podľa rýchlosti,
akou ubehol, ale aj radosti z toho, čo všetko sme dokázali.
Bola a stále som nadšená z toho, že sa nám podarilo zapojiť
ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy do poskytovania služieb
výmeny injekčných striekačiek a základného poradenstva.
Vyškolení ľudia z komunity menili injekčné striekačky a radili
tým, ktorí to potrebovali - a boli v tom skvelí. Bolo naozaj
úžasné pozorovať ľudí, ktorí dostali možnosť pomáhať, byť
užitoční, realizovať sa. Od začiatku mali našu dôveru, ale
musím priznať, že naše očakávania sa im podarilo predčiť. Je
to zázračný pocit – byť svedkom niečoho, o čom si väčšina
ľudí myslí, že je nemožné či takmer vylúčené. Ľudia, ktorí
aktívne užívajú drogy sú najmä ľudia – napriek všetkému sú
nie len schopní prežiť, ale ešte sa aj nadchnúť pre pomoc
iným. Čo môže byť vzácnejšie ako vidieť dôkazy ľudskosti
tam, kde ju skoro nikto okrem vás nečaká? Prajem nám preto
všetkým, aby naša dôvera v ľudskosť iných nemala hraníc –
aby nám prekážkou nebola ani choroba, ani ulica, ani farba
pleti či voľba práce. Na základe minuloročnej skúsenosti totiž
môžem povedať, že táto dôvera sa asi „iba“ stonásobne vráti
v pocite, že svet je skvelé miesto pre život...Snažíme sa, aby
sa realita ľudí z ohrozených komunít tiež priblížila tomuto
pocitu.
Iveta Chovancová

Foto: Gabriel Kuchta

CHRÁŇ SA SÁM

Chráň sa sám je program výmeny injekčných striekačiek pre
ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy či pracujú v pouličnom sexbiznise. Už od roku 1 998 pracujeme v „teréne“ bratislavských
ulíc, kde vďaka poradenským rozhovorom, zdravotníckemu
materiálu a testovaniu na HIV i syfilis prispievame k ochrane
zdravia. Chceme, aby aj ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy
mali možnosti žiť kvalitnejší a zdravší život. Myslíme si, že je
dôležité, aby sa mali aj v najťažších chvíľach na koho obrátiť
a boli im poskytnuté profesionálne služby. Zároveň našimi
aktivitami prispievame aj k ochrane verejného zdravia. V roku
201 4 sme služby programu poskytli 1 040 ľuďom , s ktorými sme
sa v teréne stretli 4 1 08-krát. Na bezpečnú likvidáciu nám
doniesli spolu 1 05 061 ks použitých injekčných striekačiek.

V roku 201 4 sa nám v Chráň sa sám podarila jedinečná vec.
Do našej činnosti sme začali systematicky zapájať priamo
ľudí, ktorí aktívne užívajú drogy. Absolvovali sme s nimi spolu
32 školení a vytvorili sme tím 5 komunitných dobrovoľníkov,
ktorí distribuovali sterilné striekačky a zbierali použité,
rozdávali info-edukačné materiály a sami radili injekčným
užívateľom a užívateľkám drog vo svojom okolí. Spolu sme
distribuovali 1 40 395 kusov sterilných striekačiek . Tak ako sa
ukazuje už dlhú dobu aj v zahraničí, aj u nás platí, že ľudia
z komunity sú obrovským prínosom pre prevenciu a to vďaka
tomu, že najlepšie poznajú komunitu. Veľa sme sa spoločne
naučili a pomohli ľuďom, ktorým z rôznych dôvodov neboli
dostupné naše bežné služby v teréne. Aj ľudia, ktorí injekčne

užívajú drogy chcú a môžu byť užitoční v riešení problémov
celej komunity. O projekte sa nám podarilo aj vďaka nim
natočiť krátke video „Komunitní dobrovoľníci Odyseus“*.
Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia
problémov, preto sme sa rozhodli zapájať ľudí z komunity
kontinuálne a pokračovať v spolupráci aj v ďalších rokoch.
* Video nájdete na www.youtube.com/OZOdyseus
● Od roku 1998 do konca roku 2014 sme v Bratislave
bezpečne zlikvidovali vyše 1,8 milióna použitých
injekčných striekačiek.
● Zrealizovali sme 32 školení, aby mohli aktívni užívatelia
drog pomáhať svojej komunite.

Foto: Ester Erdelyi Photography
www.facebook.com/estererdelyi

Iveta s Miroslavou priamo v teréne. Každý
klient či klientka má svoj anonymný kód.

SOCIÁLNA ASISTENCIA

Program Sociálna asistencia slúži klientom a klientkám na to,
aby mohli riešiť svoje otázky a problémy prostredníctvom širšej
siete odborných služieb a mohli uskutočniť kroky, ktorými
postupne zlepšujú svoju životnú situáciu. Od matričných
úradov, kde spolu vybavujeme rodné listy, putujeme cez
políciu k novým občianskym preukazom. Pokračujeme do
zdravotných poisťovní až do ambulancií spolupracujúcich
lekárov a lekárok, prípadne na Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny. S kartičkou poistenca sa niektorí rozhodnú zapísať do
programu substitučnej liečby a vďaka občianskemu preukazu
zas môžeme spolu riešiť otázku bývania, aspoň toho
dočasného, prostredníctvom ubytovní. Celkovo sociálny
asistent Martin riešil s klientmi a klientkami programu tieto

témy telefonicky 244-krát. Osobné sprevádzanie využilo
celkom 55 klientov a klientiek .
V roku 201 4 sme sa tiež zamerali na podmienky poskytovania
substitučnej liečby a nadväzovanie spolupráce s lekármi
a lekárkami aj prostredníctvom príspevku na medzinárodnej
konferencii, aktívnej účasti na odbornom seminári ako aj
spoluprácou s Centrom pre adiktológiu a duševné zdravie,
n.o. Vďaka MUDr. Jozefovi Vidovi, ktorý navštívil aj náš terén,
tím OZ Odyseus absolvoval školenie na tému psychických
ochorení a psychiatrických intervencií. Okrem pokračovania
v téme substitučnej liečby sa plánujeme venovať bližšie
otázkam zamestnania a legálnej práce pre klientov a klientky
našich služieb. Túto oblasť poradenstva a konzultácií
Úrad práce či vybavovanie občianskeho preukazu na polícii. To sú len
dve z mnohých destinácií sociálneho asistenta Martina, kam sprevádza
klientov a klientky v núdzi.

odštartujeme v teréne prostredníctvom novej brožúrky, ktorá
klientom a klientkám poskytne v kocke všetky základné
informácie.

● Poskytli sme 244 telefonických konzultácií,
najčastejšie na témy: vybavovanie dokladov, lekárske
vyšetrenie, ubytovanie a práca.
● Dohodli sme pre klientov a klientky celkom 119
sprevádzaní.

Centrálna karta – povinná zastávka na sprevádzaní pred
tým než môže byť klient prijatý na liečbu drogovej závislosti.

SEX/DROGY
Je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako môžu chrániť svoje
zdravie aj v prípade, že sa rozhodli užívať drogy. Ako sa
vyhnúť predávkovaniu, ako znížiť riziko bad tripu alebo ako
pomôcť kamarátovi – to sú príklady mnohých otázok, ktoré
riešime poradenstvom s klientmi a klientkami programu
SEX/DROGY. V roku 201 4 sme ich kontaktovali spolu 1 91 7-krát
a poskytli im vyše 1 500 konzultácií. Chceme, aby
nešťastných prípadov, kedy je v súvislosti s drogami ohrozené
zdravie mladých ľudí bolo čo najmenej. Preto program
funguje už od roku 2001 a plánujeme ho rozvíjať aj naďalej.
V roku 201 4 sme pokračovali v úspešnej realizácii
preventívnych aktivít na festivaloch aj v bratislavských
kluboch. Mladí ľudia sa k nám často vracajú aj niekoľko rokov
Odyseácky tím so svojim stánkom už
tradične pomáhal aj na festivale Pohoda.

a náš stánok je im už dobre známy. Aj pre nich, ale aj pre
nových klientov a klientky, ktorí/é experimentujú s drogami
sme pripravili novú sériu info-edukačných materiálov, ktorých
dizajnové spracovanie aj jazyk boli cielené práve na
mladých – vydali sme ich viac ako 2 500 ks . Sexuálne aktívni
mladí ľudia v našom stánku na festivaloch našli workshopy
o bezpečnejšom sexe a kondómy zdarma. Tento rok lákala
ľudí aj novinka - fotobanner s kondómami. Online poradňa
a chat na www.drogy.org reagovali na dopyt po
informáciách mladých užívateľov a uživateliek drog. Mali sme
radosť, že novinku, preventívnu kampaň v bratislavských
kluboch, prijali mladí pozitívne. Plagáty, nálepky a podpivníky
s posolstvami o ochrane zdravia z klubov mizli kvôli

zaujímavému spracovaniu a vtipným hláškam, čomu sme sa
tešili a s radosťou sme ich pravidelne dopĺňali.
V budúcnosti nás čakajú nové výzvy - rozvoj online
poradenstva ako aj práce v kluboch, ktoré sú prostredím, kde
sa drogy užívajú často. Z dlhodobého hľadiska bude
dôležitou otázkou vytváranie takých podmienok, ktoré by
umožnili mladým ľuďom testovať zloženie drog predtým, než
sa ich rozhodnú užiť - aby sa tak vyhli vážnym rizikám
súvisiacim s prímesami drog.
● Na festivaloch sme poradili takmer 2 000 mladým
ľuďom.
● Workshop o bezpečnejšom sexe s nami absolvovalo vyše
1 200 mladých.

Miroslava Žilinská s nomináciou
za najlepší projekt - Cena MOST.

Kampaň v bratislavských kluboch pre
mladých užívateľov/ky drog mala úspech
aj
vďaka
zrozumiteľnému
jazyku
a súčasnému dizajnu.

ČERVENÝ DÁŽDNIK

Sex-biznis považujeme za prácu, odlišujeme ju od nútenej
prostitúcie/obchodovania s ľuďmi a veríme, že každý človek
bez ohľadu na voľbu povolania si zaslúži život bez násilia
a porušovania ľudských práv, s ktorým sa práve ženy na ulici
stretávajú. Svojou prácou prispievame k tomu, aby boli ženy
pracujúce v sex-biznise vnímané predovšetkým ako ľudia.
Presadzujeme myšlienku, že tak ako žiadny iný človek, ani
žena pracujúca v sex-biznise nesmie byť terčom násilia a má
mať možnosť chrániť svoje zdravie. Za účelom podpory žien
pracujúcich v sex-biznise v OZ Odyseus funguje program
Červený dáždnik, ktorý sa v roku 201 4 tešil novej posile.
Okrem pokračujúcej a prínosnej spolupráce so Sandrou,
ženou pracujúcou v sex-biznise a konzultantkou, ktorá

Klientkám pracujúcim v sexbiznise vďaka donorom
môžeme rozdávať mužské aj
ženské kondómy, tehotenské
testy, ale aj brožúrky
zamerané na prevenciu
násilia, ktoré robila Sandra.

sa dlhodobo podieľa na fungovaní Červeného dáždnika, sa
nám podarilo rozšíriť rady programu o novú koordinátorku.
Okrem už tradičných workshopov o bezpečnejšom sexe,
ktoré sme realizovali 20-krát, sme sa venovali aj práci
s médiami, ktoré pri formovaní obrazu o sex-biznise zohrávajú
v spoločnosti dôležitú rolu. Aj prostredníctvom televízie, online
denníkov a sociálnych sietí sme si pripomenuli Medzinárodný
deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich
v sex-biznise. Pri príležitosti tohto dňa sme zorganizovali pre
klientky 2 stretnutia spojené s občerstvením a darčekmi.
Počas roka Sandra 1 2-krát usporiadala výdaj obnoseného
šatstva získaného vďaka darom individuálnych donorov.
Brožúrok o bezpečnosti pri práci sme vydali 1 65 ks . Tému

ochrany pred násilím, ako aj mnohé ďalšie sme priniesli
klientkám aj v 1 2 článkoch vydaných v časopise INTOXI.
S novou koordinátorkou prišiel aj nový projekt zameraný na
boj s násilím na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise
a strategické plánovanie programu. V roku 201 4 sme v rámci
projektu začali s prípravou ďalšieho mapovania násilia na
ženách, ktoré poskytujú sexuálne služby za peniaze.
Pokračujeme v ňom aj v ďalšom roku kampaňou pre
verejnosť, školením členov a členiek Policajného zboru ako aj
právnym poradenstvom pre klientky programu, aby sa násiliu
a iným formám porušovania svojich práv mohli účinnejšie
brániť.
● Červený dáždnik je jediný program na Slovensku, na
ktorom participujú priamo ľudia pracujúci v sexbiznise.
● Distribuovali sme spolu 4 202 kusov kondómov.
● Naše príspevky o právach ľudí pracujúcich
v sexbiznise videlo na Facebooku vyše 7 400 ľudí.

Po úspešnom rozhovore s reportérkou
Denisou Pirníkovou pre TV JOJ. Ďakujeme!

Reflexný pásik môže ženám na
ulici doslova zachrániť život.

INICIATÍVA HIV/AIDS

Prostredníctvom dobrovoľníckej Iniciatívy hivaids.sk
prevádzkujeme webovú stránku o HIV. Sprístupňujeme tak
odborne garantované informácie aj zo zahraničia. Stránka
vznikla v roku 2009 vďaka Lukášovi Pulpánovi a Kataríne
Jirešovej. Vďaka Iniciatíve hivaids.sk zvyšujeme informovanosť
nielen širokej verejnosti, ale aj medzi ľuďmi, ktorí žijú s HIV.
Dlhoročný dobrovoľník Lukáš Pulpán, ktorý pôsobí ako
administrátor stránky a dbá o jej rozvoj bol vybratý spomedzi
uchádzačov a uchádzačiek o štipendium z celého sveta,
aby sa zúčastnil medzinárodnej konferencie AIDS 201 4
v austrálskom Melbourne. Spolu s 1 3 600 delegátmi/kami
z vyše 200 krajín sveta sa mohol okrem množstva prednášok
zúčastniť aj príhovoru 42. prezidenta USA Billa Clintona,

výkonného riaditeľa UNAIDS Michela Sidibého alebo aktivistu
a umelca Boba Geldofa. Lukáš pri príležitosti Svetového dňa
boja proti AIDS v roku 201 4 spustil na hivaids.sk blog pre ľudí,
ktorí žijú s HIV.

Na webovej stránke nájdete:
● informácie a novinky o HIV/AIDS
● sekciu pre ľudí žijúcich s HIV
● zoznamku pre ľudí žijúcich s HIV
● poradňu

HOSPODÁRENIE
NÁKLADY
Nákup zdravotníckeho materiálu
Kancelárske a čistiace potreby
PHM náklady na terén
Edukačné materiály
Odborná literatúra
Iný materiál- občerstvenie pre klientov, drobný nákup
Náklady na propagáciu – materiál, inzercia
Opravy a údržba automobilov do terénu
Nájomné a energie
Cestovné náklady - medzinárodná spolupráca
Poštovné
Telekomunikačné náklady – telefóny, internet
Spaľovanie infekčného odpadu
Konzultácie, školenia, konferencie
Notárske poplatky, kolky, správne poplatky
Účtovnícke služby
Grafické služby
Zákonné a havarijné poistenie
Poistenie osôb
Iné služby
Mzdy
Povinné odvody zamestnávateľa
Služby dodávateľov OZ
Dobrovoľnícka práca pre projekt
Osobitné náklady
Bankové a iné poplatky
SPOLU

VÝDAJE (€)
22 478,59
903,85
775,82
2 365,00
1 51 9,64
852,82
652,27
1 278,61
2 790,40
1 365,91
1 92,29
1 1 54,25
551,60
600,00
583,54
1 796,00
1 070,00
1 205,77
504,52
32,64
1 5 889,00
4 968,22
49 702,48
1 340,09
648,56
252,1 7
1 1 5 474,04

ĎAKUJEME
VŠETKÝM VÝNIMOČNÝM PARTNEROM A DONOROM, FIRMÁM A JEDNOTLIVCOM, KTORÍ V ROKU 2014
PODPORILI NAŠU ČINNOSŤ A PRISPELI TAK K OCHRANE ZDRAVIA A ŽIVOTOV ĽUDÍ Z OHROZENÝCH KOMUNÍT:
Bratislavský samosprávny kraj
Gilead Sciences, s.r.o
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Individuálni a firemní prispievatelia
MAXIMA BROKER a.s.
MČ Bratislava - Petržalka
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
MČ Bratislava – Ružinov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nadácia GRANVIA
Nadácia Orange
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom realizovaný
Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien
Reckitt Benckiser
Slovensko-český ženský fond
SWAN
Vedomostný kvíz Odyseus

30 000,00 EUR
8 1 99,60 EUR *
5 000,00 EUR
1 500,00 EUR
500,00 EUR
3 000,00 EUR
200,00 EUR *
600,00 EUR
1 6 000,00 EUR
1 0 000,00 EUR
1 3 002,96 EUR *
300,00 EUR
5 000,00 EUR
4 1 46,1 2 EUR
1 2 1 52,07 EUR *
1 700,00 EUR
4 000,00 EUR
649,21 EUR *
2 708,25 EUR

*cezročný projekt - ide o čiastku prijatú na účet združenia v roku 201 4

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľ
níčkam, ktorí/é nám venovali svoj čas a ochotne
využili svoje vedomosti a zručnosti v rôznorodých
aktivitách pre združenie, a tak nám pomohli
zabezpečiť jeho chod a pomoc ľuďom
z ohrozených komunít.
Úprimne ďakujeme za nefinančnú pomoc týmto
firmám a organizáciám:
CCHBC
Kníhtlač Gerthofer
Kondomshop.sk
Kultúrne a komunitné centrum ZORA
LEAF
Lekáreň Zelená hviezda - Nitra
Livechatoo
Matej Jančar Videography
OZ Vagus
Q-centrum
SOITRON, s.r.o.
Webglobe – Yegon, s.r.o.

Občianske združenie Odyseus
Haanova 10, 852 23 Bratislava
IČO: 31 788 734
DIČ: 2021422854
Tel: 02/52 49 43 44
Email: odyseus@ozodyseus.sk
Číslo účtu v IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618
www.odyseus.org
www.facebook.com/OZ.Odyseus
www.drogy.org
www.hivaids.sk

