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HODNOTY OZ Odyseus
 

akceptácia a rešpekt
Každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie,

sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

rovnoprávnosť
Každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská dôstojnosť

a ľudské práva sú neodňateľné.

sila komunity
Myslíme si, 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

 

 



Milí čitatelia a čitateľky!
 

        ok 2020 bol náročným rokom pre nás všetkých.
Svet zachvátila pandémia a možnosť osobného kontaktu
nahradili videohovory. Pre našich klientov a klientky
možnosť úteku pred pandémiou do online priestoru
neexistovala. Veľa z nich prišlo o prácu či strechu nad
hlavou. Naše služby však nepretržite pokračovali,
dokonca sme rozšírili naše služby o nové a boli sme 
v teréne častejšie. 
Charakter našich služieb sa mierne zmenil tiež - ľudia
nemali pokryté základné existenčné potreby ako je jedlo,
voda či ochranné pomôcky, bez ktorých sa v čase
pandémie nedá byť ani na ulici. Prispôsobenie sa
akútnym potrebám komunity a nastavenie služieb by
nebolo možné bez skvelého tímu kolegov a kolegýň,
vďaka ktorým sme rok 2020 finančne aj personálne
ustáli. Som hrdá a vďačná, že môžem byť súčasťou tejto
etapy Odysea práve s týmito ľuďmi. 

              Mgr. Dominika Jašeková, riaditeľka OZ Odyseus
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Odyseus tím
Dominika Jašeková, Miriama Hrehová,

Nikoleta Bedušová, Michaela Judinyová,
Veronika Štefečková, Elena Skalická,

Alexandra Kuracina Havlíčková, Štefan Gula,
Valéria Grácz, Sandra Ulrichová, Alexandra

Pódová, Dominika Betková. Katarína Tanková,
Martin Miček, Ruženka, Jozef

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky: Martin, Ondrej,
Andrej, Stanislava, Oriol, Michal, Andy



OZ Odyseus aktuálne prevádzkuje 5 programov, v
rámci ktorých pomáha ľuďom, ktorí injekčne
užívajú drogy, poskytujú sexuálne služby za

peniaze alebo mladým ľuďom, ktorí experimentujú
s drogami a žijú aktívnym sexuálnym životom.
Programy vznikali a vyvíjali sa postupne s tým,
ako sa vyvíjalo združenie a ako rástol dopyt po

službách zo strany cieľovej skupiny. 
 

PROGRAMY



Program Chráň sa sám –
výmena injekčných
striekačiek
Výmena injekčných striekačiek vznikla ako odozva na aktuálnu drogovú situácia v 90. rokoch
na Slovensku. Vtedy vo svete už podobné programy fungovali a skupina mladých ľudí na
Slovensku sa rozhodla, že pomôže ľuďom, ktorí užívajú drogy s dostupnosťou zdravotníckeho
materiálu a informácií o rizikách drog, a zníži tak riziko krvou a pohlavne prenosných infekcií.
Takto vznikol prvý program výmeny injekčných striekačiek na Slovensku, ktorý funguje
dodnes. 

Terénna sociálna práca je hlavná forma pomoci,
ktorú združenie využíva na pomoc ľuďom, ktorí
injekčne užívajú drogy a ľuďom pracujúcim 
v sexbiznise. 
Miesta, ktoré združenie navštevuje sú väčšinou
rokmi overené a komunita sa v blízkosti nich aj
prirodzene vyskytuje. Dôvody výberu miesta
poskytovania sociálnej služby je hlavne
prirodzený výskyt cieľovej skupiny. Program teda
prichádza na miesta, ktoré cieľová skupina 
z rôznych dôvodov navštevuje, napr. kvôli kúpe
drog, kvôli práci v sexbiznise, kvôli veľkému
pohybu ľudí na tomto mieste  a anonymite či kvôli
tomu, že býva v jeho blízkosti alebo na tomto
mieste trávi svoj čas. 

Aktuálne program ročne
nakontaktuje viac ako 550
ľudí, ktorí injekčne užívajú
drogy a/alebo pracujú 
v sexbiznise. 

Program Chráň sa sám je
registrovanou terénnou
sociálnou službou podľa
Zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách.



Medzi hlavné služby programu patrí distribúcia
sterilného zdravotníckeho materiálu, zber použitých
injekčných striekačiek, sociálne poradenstvo,
poradenstvo zamerané na znižovanie rizík a škôd, ktoré
súvisia s užívaním drog a prácou v sexbiznise, základné
zdravotné poradenstvo, kontaktovanie 
a mapovanie cieľovej skupiny, distribúcia informačných
brožúr a letákov, vydávanie časopisu INTOXI. 

V roku 2020 miesta, ktoré združenie
pravidelne navštevovalo boli: Trnavské mýto,
Slovnaftská ulica, Panónska cesta
a Stavbárska ulica. 

351
poradenstiev

219
služieb návratnosť injekčných

striekačiek%
distribuované ihly:  109 556 

zlikvidované ihly: 92 783

572 
nakontaktovaných ľudí

3227 návštev



Program Centrum K2- 
kontakt s komunitou

 
 

Centrum K2 – kontakt s komunitou vzniklo ako reakcia na dlhodobo
neudržateľnú situáciu v jednej z vylúčených lokalít – „Pentagon“ na
Stavbárskej ulici v mestskej časti Vrakuňa. Cieľom bolo, aby komunita,
ktorá sa zdržuje na tomto mieste mala prístup k pomoci viac ako raz
týždenne. V roku 2017 sa združeniu podarilo otvoriť „káčko“, ktoré
poslúžilo ako akási štartovacia čiara na to, aby mohol personál načerpať
nové nápady a inšpirácie ako ho vylepšiť.

Rok 2020 bol pre „káčko“ náročnou skúškou, lebo všetko čo bolo nastavené
a rozbehnuté, čiastočne zastavila pandémia koronavírusu. Naďalej však tím ľudí 
v tomto náročnom roku poskytoval kvalitné služby a pomoc ľuďom, ktorým sa
životná situácia ešte viac zhoršila. Centrum K2 poskytlo pre komunitu útočište,
ktoré bolo a stále je centrom informácií, ktoré ľudia potrebujú pre bezpečné
fungovanie v živote, pre ochranu zdravia a pomoc v krízových situáciách. 

Je to miesto, kde má odborný tím omnoho viac fyzického, ale aj časového priestoru
komunikovať s človekom o probléme, ktorý prináša. Je to miesto, kde odborný
personál môže používať priamo s ľuďmi z komunity techniku a internet 
a „dopátrať“ sa tak napríklad k dávno zabudnutým kontaktom, dovolať sa na Úrad
práce alebo svojej sociálnej kurátorke, alebo vypísať rovno dokumenty, ktoré sú
napríklad dôležité pre to, aby sme mohli pomôcť človeku s oddlžením. 

založené 
v roku 2017



Mať dostatok času, pohodlia a priestoru na rozhovor s človekom
osamote, v tichu a anonymne, je veľmi dôležité. Terénna sociálna
práca stráca svojou formou na tom, že nevie dostatočne do hĺbky
prechádzať problémy a riešiť ich na mieste. Práve preto je
Centrum K2 nenahraditeľným miestom, kde môže cieľová skupina
prísť a pracovať na sebe.

496
 nakontaktovaných ľudí

7717 návštev 

distribuované ihly: 160 354
zlikvidované ihly: 131 443

600
poradenstiev 

108 služieb

%
návratnosť
injekčných
striekačiek



Je samostatným programom OZ Odyseus od roku 2001. Pod
sociálnou asistenciou si bežný človek môže predstaviť doprovod
klienta/klientky na konkrétne miesto, väčšinou je to nejaký
úrad alebo zdravotné pracovisko, kde môžu klientovi či
klientke pomôcť s problémom. 

Je to veľmi dôležitá aktivita, pretože viac ako polovica ľudí, 
s ktorými združenie pracuje, sú ľudia bez domova alebo ohrození
jeho stratou a stretnutie s úradom alebo inštitúciou môže byť pre
mnohých veľmi stresujúce. Sociálny pracovník alebo pracovníčka
hrá rolu podporného človeka, ktorý pomôže odkomunikovať
potreby klienta či klientky, vysvetliť, ak niečo nie je zrozumiteľné,
ale napríklad môže aj zjemniť komunikáciu, ktorá môže byť
vyostrená z oboch strán. Či už je to hnev pracovníkov 
a pracovníčok úradu na nezodpovednosť ľudí z cieľovej skupiny
alebo je to hnev ľudí z komunity na byrokraciu a čakanie. Stáva sa
naozaj čokoľvek a preto musí byť odborný personál schopný
promptne zareagovať a situáciu riešiť. 

Program Sociálna asistencia
 
 



Sociálna asistencia pomáha ľuďom po mnohých rokoch navštíviť lekára
alebo vybaviť si občiansky preukaz. Zároveň je úlohou programu, aby
vytváral sieť pomáhajúcich inštitúcií, odborníkov a odborníčok a aby
mala napríklad prehľad aj o tom, aké služby ponúka iná mimovládna
organizácia a ako si vedia organizácie pomôcť navzájom. Dôležitou
podpornou službou je aj telefonické poradenstvo, ktoré vie aspoň časti
ľudí zabezpečiť poradenstvo bez nutnosti stretnutia, čo malo počas
pandémie nezastupiteľný význam. Nie každý si však môže dovoliť mať
mobil, nie každý si ho má kde nabiť. Sociálna asistencia je
nezastupiteľnou službou vďaka ktorej môže odborný personál tráviť
viac času s jednotlivcami. To často prináša situácie, kedy ľudia začnú
viac hovoriť o svojich problémoch a o tom, že by ich chceli riešiť. Je to
prirodzené, lebo je tu pre nich osoba, ktorá ma vyhradený čas iba pre
nich a to je dôležité.

104 
sprevádzaní

469 
telefonických
konzultácií

14
vybavených

rodných listov

 54
vybavených
občianskych
preukazov



Program SEX/DROGY
 
 

V bežnom roku, kedy nie je pandémia
koronavírusu, by program SEX/DROGY
navštívil počas roka festivaly alebo párty,
kde sa stretávajú mladí ľudia, ktorí
experimentujú s drogami a/alebo žijú
aktívnym sexuálnym životom. Cieľom by
bolo stretnúť čo najviac mladých ľudí,
rozprávať sa s nimi o tabu témach, ktoré
nevedia s nimi otvoriť rodičia alebo
učitelia, distribuovať im brožúrky 
o drogách a bezpečnejšom sexe 
a mapovať situáciu medzi mladými
ľuďmi. 



V roku 2020 však pandémia koronavírusu párty a festivaly zastavila.
Združenie preto premiestnilo preventívne aktivity do online prostredia.
Graficky vylepšilo pôvodný webový portál www.drogy.org, aktualizovalo
informácie a spustilo vynovený chat na tej istej adrese, ktorý je pre
mladých ľudí lákavejší. Web je živým nástrojom, ktorý chce združenie v
nasledujúcom období použiť aj v komunikácii so základnými a strednými
školami. Aktuálne sa na webe dá chatovať priamo s človekom z tímu OZ
Odyseus, prehľadávať rôzne články a informácie o drogách alebo pozrieť si
časopis INTOXI v online verzii, ktorý OZ Odyseus vydáva každý mesiac. 

Program SEX/DROGY je jedinečným programom na Slovensku,
ktorého cieľom je komunikovať s mladými ľuďmi o témach, ktoré sú  
 v spoločnosti tabu, no zároveň sa týkajú každého a každej z nás. 

www.drogy.org

http://www.drogy.org/


Program Červený dáždnik
 
 

Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise, najmä    
v uliciach Bratislavy. Združenie v rámci programu Červený
dáždnik upozorňuje počas terénnej sociálne práce a v Centre
K2 na rôzne témy, ktoré sa týkajú sexbiznisu. Formou
informačnej kampane, článkov v časopise INTOXI, rozhovormi
so ženami a mužmi o téme práv a násilia páchanom na ľuďoch
pracujúcich v sexbiznise združenie vzdeláva nielen komunitu,
ale aj verejnosť. 

Prácou programu je tiež obhajovať práva ľudí pracujúcich 
v sexbiznise, búrať predsudky a upozorňovať na neprávosti,
ktoré sa dejú. Združenie pomáha týmto mužom a ženám, aby
mali dostatok informácii, ako sa chrániť v prípade násilia
a distribuuje zdravotnícky materiál. 

91 ľudí
pracujúcich 
v sexbiznise

14 056 
vydaných
kondómov

1366 
vydaných

lubrikačných
gélov



Názov červený dáždnik je symbolom
celosvetového hnutia za práva ľudí
pracujúcich v sexbiznise. V roku 2001 sa 
v Taliansku stretli na podujatí ženy
rôznych národností, ktoré pracovali 
v sexbiznise a na podnet jednej z nich
držali ženy v rukách červené dáždniky. 
V roku 2005 na konferencii ľudí
pracujúcich v sexbiznise v Bruseli, boli
tiež použité červené dáždniky, ktoré boli
sieťou ICSRE schválené ako symbol ľudí
pracujúcich v sexbiznise. Hovorí sa, že
červená farba je pre niektorých symbolom
lásky a samotný dáždnik ochranou pred
neprávosťami, čo je naozaj pekné
prepojenie. Červené dáždniky rozdávame
aj my každý rok pre ženy pracujúce 
v sexbiznise počas Medzinárodného dňa
práv ľudí pracujúcich v sexbiznise, ktorý
sa koná každý rok 3. marca. 



OZ Odyseus sa v roku 2020 rozhodlo pre novú službu. 
Službu len pre ženy. Ročne služby OZ Odyseus navštívi
okolo 850 ľudí a z toho 30% sú ženy. Väčšinu klientov tvoria muži 
a preto sa združenie rozhodlo, že vyskúša otvoriť služby, ktoré budú
určené len pre ženy. V Centre K2 sa preto dvakrát mesačne otvorili
služby len pre ženy, ktoré zabezpečili pre ženy viac priestoru na
vybavenie svojich vecí, ale aj viac fyzického priestoru a to je dôležité. 
Dôvodom vzniku týchto služieb je, že počas bežných služieb, kde je
väčšina mužov, sa prirodzene pretlačia k pozornosti viac muži ako ženy,
čo môže niektoré ženy odradiť v tom, aby sa napríklad zdôverili
odbornému personálu. Bežná služba je tiež omnoho menej vybavená
dostatkom času na jednotlivca a má obmedzené kapacity. Počas týchto
služieb bol priestor aj pre workshopy, napríklad workshop o navliekaní
mužského a ženského kondómu a bolo tu tiež hlavne dostatok času
individuálne riešiť problémy žien, ktoré sú citlivé: tehotenstvo,
gynekologické problémy, rodinné problémy, násilie vo vzťahoch, liečba
závislostí a iné. 
Ženské služby sú forma práce so ženami, ktorá má potenciál do budúcna
a OZ Odyseus sa bude snažiť túto službu skvalitniť novými aktivitami,
ktoré by mali odrážať potreby práve týchto žien. 

Ženské služby 158 žien na
ženských
službách



FIXPOINT

Pridajte krátky text

Inštaláciou Fixpointov alebo kontajnerov na
injekčné striekačky sa OZ Odyseus snaží 
znižovať počet pohodených injekčných 
striekačiek v uliciach Bratislavy. Je to forma prevencie,
ktorá je dostupná nielen pre cieľovú skupinu, ale aj pre
obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislava, aby mohli
nájdenú ihlu bezpečne zlikvidovať. Kontajnery sú
umiestnené na miestach, ktoré združenie vyhodnotilo
ako rizikové alebo kde prišla priamo požiadavka od
mestskej časti, aby bol takýto kontajner osadený. 
Stále je však potrebné informovať ľudí o tom, prečo je
kontajner potrebný, že je bezpečný pre okolie a že
kontajner nie je lákadlom pre komunitu, aby sa v jeho
blízkosti aplikovali drogy. Kontajner je vždy osadený
tam, kde bol alebo je výskyt pohodených injekčných
striekačiek a môže byť kedykoľvek presunutý z toho
miesta na nové. Vzorom pre mesto Bratislava je napr.
Praha, kde je viac ako 20 kontajnerov, ktoré pravidelne
pomáhajú vyprázdňovať ľudia z komunity a neustále
pribúdajú nové.

370
zlikvidovaných

ihiel



Výdaj jedla a potravinových balíčkov

Rok 2020 bol pre ľudí, s ktorými združenie pracuje veľmi
náročný a pre niektorých až tak, že sa ocitli v situáciách,
kedy si nemali za čo kúpiť jedlo. Prístup ľudí, ktorí žijú na
ulici do obchodov bol obmedzený, rýchlo sa menili pravidlá
nosenia rúšok a respirátorov a nie vždy všetky organizácie
mali šancu zareagovať dostatočne rýchlo na to, aby vedeli
nakúpiť a vydať potrebné ochranné pomôcky. Zároveň, 
z dôvodu ochrany zdravia, boli viaceré služby obmedzené buď
počtom obslúžených ľudí alebo bol obmedzený čas služieb pre
komunitu. To sa dotklo mnohých ľudí 
a distribúcia jedla sa tak v určitých obdobiach stala službou,
ktorá pre mnohých znamenala záchranu. 
Počas minulého roka sme mali možnosť spolupracovať 
s Potravinovou bankou Slovenska, s reťazcom Yeme, ale aj so
zariadením sociálnych služieb Rosa, ktoré nám počas prvej
pandémie zabezpečilo teplé jedlo na službách v Centre K2.
Jedlo sme okrem našich služieb distribuovali aj klientom
 a klientkam, ktorí ostali v karanténe z dôvodu koronavírusu.

Tisíce 
vydaných

potravinových
balíkov



Jednou z aktivít, ktoré združenie realizuje je aj mapovanie nových
lokalít, ktoré sú buď združeniu doporučené od obce,
mimovládnych organizácií, od obyvateľov a obyvateliek alebo od
ľudí z komunity. Je to aktivita zameraná nielen na hľadanie
pohodených injekčných striekačiek, ale aj na hľadanie komunity,
ktorá sa z rôznych dôvodov môže začať stretávať na nových
miestach. Mapovanie lokalít je jedna z preventívnych aktivít,
ktorou sa sleduje pohyb ľudí z komunity, čistia sa ulice od
pohodených injekčných striekačiek a kontaktujú sa ľudia, ktorí by
služby združenia potenciálne využili. 

Mapovanie v uliciach Bratislavy

V roku 2020 prebehlo 5 mapovaní – dve v mestskej časti
Bratislava - Dúbravka, dve na ulici Bojnická a jedno na ulici
Bulharská. Celkovo sa počas mapovania vyzbieralo 38 pohodených
injekčných striekačiek, ktoré by pravdepodobne nikto
nezlikvidoval a ohrozovali by tak verejné zdravie. 

5
mapovaní

38 
zlikvidovaných

ihiel



           ačiatok roka 2020 vyzeral ako všetky ostatné.
Koncom marca sa však celý rok zmenil na čakanie, kedy
sa skončí koronavírus, kedy nebude vírus ohrozovať
zdravie ľudí a kedy všetci začneme žiť tak, ako
predtým. Aj pre OZ Odyseus bol tento rok náročným.
Čo pomohlo organizácií ako takej je tím ľudí, ktorý
dokázal aj napriek vyhroteným situáciám premýšľať
spolu, hovoriť otvorene o problémoch a problémy
spoločne riešiť. 
Pandémia koronavírusu však poukázala na to, aké je
dôležité, aby združenie ako je Odyseus fungovalo.
Ľudia, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sexbiznise
by bez služieb združenia nemali prístup k meniacim sa
nariadeniam Vlády SR, nemali by prístup k ochranným
pomôckam, k testovaniu na koronavírus a nemali by ani
informácie o očkovaní. Počas pandémie združenie
vydalo 9 000 jednorazových alebo látkových rúšok, litre
dezinfekcie a tisícky rukavíc, ktoré pomohli znížiť
prenos koronavírusu v komunite.

Z



Ďakujeme...
Za nefinančnú pomoc:
Union zdravotná poisťovňa (dezinfekčné gély)
Magistrát hlavného mesta Bratislava (ochranné
pomôcky, dezinfekcie, teplomer)
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (rúška)
Kto pomôže Slovensku (rúška, respirátory,
dezinfekčné gély, germicídny žiarič s držiakom)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ochranné
pomôcky, dezinfekcia, teplomery)
MČ Bratislava – Petržalka (rúška)
Bratislavský samosprávny kraj (ochranné pomôcky,
teplomery, dezinfekcia)
Altarmira Softworks, s.r.o. (2 ks počítače)
VIS GRAVIS, s.r.o. (nábytok)

Za potravinovú pomoc: 
Zariadenie sociálnych služieb ROSA
YEME
International Women´s club
Magistrát hlavného mesta Bratislava
Potravinová banka Slovenska



Hospodárenie

V roku 2020 nenastali zmeny v zložení orgánov združenia.
Združenie vykázalo k 31.12.2020 celkový majetok vo výške 136 537,81 EUR a záväzky vo výške 2 977,52 EUR.
Štruktúra majetku, vlastných a cudzích zdrojov združenia je uvedená v priloženej účtovnej závierke.



Zároveň všetkým vyššie uvedeným donorom, prispievateľom a darkyniam ĎAKUJEME
za ich dotácie, granty, finančné príspevky, profesionálny prístup a vzájomnú

spoluprácu.



www.ozodyseus.sk
www.drogy.org
www.hivaids.sk

Nájdete nás:

IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618

oz_odyseus

OZ.Odyseus

OZ Odyseus










