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SPOLOČNE ZNAMENÁ VIAC.

Viac radosti i práce, ale najmä viac zachránených životov.
Tak by sa dala zhrnúť naša skúsenosť s rokom 2015. Spoznali sme veľa nových ľudí, organizácií, inštitúcií a partnerov.
Tak ako každý vzťah, aj my sme v spolupráci zažívali
obdobia spoznávania, kedy sme sa vzájomne zbližovali a obdobia, kedy sme museli vynaložiť úsilie, aby vzťah
úspešne pokračoval. Spoločne sme sa tešili z úspechov a
mračili nad ťažkosťami. Bolo pre mňa úžasné vidieť, koľko
ľudí má chuť pomáhať. Niekedy sme objavili partnerstvá
aj na miestach, kde sme ich neočakávali ani v našich
najodvážnejších víziách. Podarilo sa nám spoločne veľa
skvelých a na Slovensku naozaj jedinečných vecí, za
ktoré som dnes vďačná a ktoré Odyseus posunuli vpred.
Jednou z takýchto skúseností bola napríklad aj spolupráca s tímom Inštitútu finančnej politiky. Analýzu nákladov a
benefitov sme vnímali ako príležitosť na rozvoj programu
Chráň sa sám a možnosť preukázať zodpovedný prístup
v čerpaní verejných i neverejných zdrojov. Výsledky však
predčili naše očakávania. Ukázalo sa, že naša práca s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy prináša spoločnosti preukázateľné benefity, ktoré výrazne presahujú náklady (každé jedno euro sa vráti v hodnote takmer troch eur). Spoločnosti sa
naša práca oplatí. Napriek tomu je pre nás finančne náročné zabezpečiť stabilný chod služieb, každý rok bojujeme s financovaním, ktoré je dlhodobo nepredvídateľné a nedostatočné najmä zo strany štátu. O to viac si však vážime všetkých
ľudí, ktorí neváhajú a spolu s nami pomáhajú komunitám. Napriek všetkým prekážkam, všetci si môžeme zvoliť či budeme
stáť na strane problémov, alebo na strane riešení. Naše riešenia sú overené, účinné a nákladovo efektívne. Navyše ich
robíme so srdcom.
Ochrana zdravia a záchrana ľudského života má predsa vždy zmysel.
Ďakujeme.

Iveta Chovancová
predsedníčka OZ Odyseus

NAŠE HODNOTY
AKCEPTÁCIA A REŠPEKT
Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na
sebaurčenie, sebauplatnenie
a vlastnú voľbu životného štýlu.

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

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

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

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

PROFESIONALITA
Veríme, že len profesionálne
služby pomáhajú ľuďom.

C HR Á Ň S A S Á M
je program výmeny injekčných striekačiek a terénnej sociálnej
práce, ktorú zabezpečujeme už od roku 1998
V ROKU 2015 SME:
pomohli 4 560-krát až 1 165 ľuďom,
ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo
pracujú v pouličnom sexbiznise
poradili 1 363-krát formou konzultácií
a rozhovorov
distribuovali 153 544 sterilných
injekčných striekačiek
úspešne zapojili do našej práce
11 ľudí z komunity, komunitných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí aktívne užívajú drogy a pomáhajú tam,
kde treba
publikovali a rozdali 2 494 info-edukačných
materiálov o prevencii, ochrane zdravia
a sociálnoprávnych otázkach
strávili v teréne spolu 476 hodín vďaka čomu
sme bezpečne zlikvidovali 111 759 použitých
injekčných striekačiek

„Chodím si meniť, aby som mal čisté ihly a chránil sa,
sú tu zároveň príjemní ľudia, s ktorými sa dá komunikovať, poradia. Ja sám mením druhým ihly, pretože
chcem pomáhať. Je to dôležité, aby sa ľudia chránili
pred chorobami, ako je napríklad céčko (pozn. hepatitída typu C). Treba, aby na výmenu chodili všetci
a chránili sa. Alebo sa dá vymeniť u mňa.“
komunitný dobrovoľník Ľ.

„Ja som veľmi vďačná, že sem chodíte a pomáhate.
Aj že máte veci, aj ako personál, že ste vždy ochotní pomôcť. A tie kondómy, že dávate, to veľmi
pomôže.“
Klientka Z., 36 rokov

V roku 2015 bola publikovaná aj analýza nákladov a prínosov programu Chráň sa sám
realizovaná Inštitútom finančnej politiky na Ministerstve financií SR*, ktorá sa uskutočnila
v rámci programu sprostredkovania pro bono služieb Hlavy pomáhajú Nadácie Pontis
„Podľa odhadov IFP
je tento program
vysoko nákladovo
efektívny. Benefity
programu prevyšujú náklady 2,9-krát,
teda každé vložené euro vygeneruje
prínosy v hodnote
takmer troch eur.
Vnútorné výnosové
percento programu
je 16 %. Medzinárodné organizácie
odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou
vyššou ako
3,5 – 5 %.“
* Zdroj: INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY. 2015. Program Chráň sa sám sa zaplatí trojnásobne. Analýza nákladov a prínosov programu výmeny injekčných striekačiek OZ Odyseus. [online]. 2015 [cit. 2016-05-05]. Dostupné na internete: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10228

V roku 2015 sme sa vďaka organizácii
Hungarian Civil Liberties Union zapojili
do medzinárodnej kampane Room For
Change a Support. Don’t Punish. Vďaka
tomu sa nám podarilo priniesť tému
zmysluplných a komplexných riešení
v oblasti drog na územie európskych
miest, ktorých drogové politiky zlyhávajú. Jedným z takýchto miest je aj Bratislava, ktorej situáciu sme priblížili vďaka
premiére videa „Drogy: Spoločné problémy & spoločné riešenia na Slovensku“.
Na pracovných raňajkách sme otvorili
diskusiu so zástupcami a zástupkyňami
mestských častí, Magistrátu, ale aj vybraných ministerstiev. Diskutovali sme
aj s obyvateľkami a obyvateľmi na bratislavskom Pentagone, a komunikovali
ich potreby starostovi Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Kampaň nám priniesla cenné partnerstvá, vďaka ktorým sa
nám darí účinnejšie pomáhať na lokálnej úrovni.
ČO NÁS ČAKÁ?
V aktivitách pre celú komunitu pokračujeme na Pentagone aj
v roku 2016. Chceli by sme prinášať informácie a posilniť účasť
obyvateľov a obyvateliek pri riešení drogovej problematiky tam,
kde sa problémy s drogami vyskytujú. Myslíme si, že každý môže
byť súčasťou účinných riešení a spoločne by sme chceli prispieť
k zlepšeniu kvality života v zasiahnutých lokalitách. Súčasťou
týchto aktivít bude určite aj ďalší rozvoj spolupráce s komunitnými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

ČO JE KOMUNITNÉ DOBROVOĽNÍCTVO?
V roku 2014 sme v OZ Odyseus spustili na Slovensku jedinečný projekt. Rozhodli sme sa zapojiť ľudí, ktorí užívajú drogy do poskytovania našich služieb. V praxi to znamená, že tím vyškolených užívateľov a užívateliek drog mení striekačky a poskytuje pomocnú ruku
ďalším ľuďom vo svojej komunite. Pomáhajú tam, kde sa bežné
programy nedostanú alebo je ich činnosť limitovaná. Sú súčasťou
komunity a zároveň sú súčasťou riešení jej problémov. Spolupráca
sa osvedčila a kontinuálne v nej pokračujeme dodnes.

SO C I Á L N A A S I S T EN C IA
je program, ktorý poskytuje a sprostredkúva komplexnú pomoc ľuďom, ktorí injekčne
užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise pri riešení sociálno-právnych
a zdravotných problémov
zahŕňa sprevádzanie, telefonické poradenstvo, aktualizáciu a prípravu brožúrok s písomnými odkazmi, i vytváranie podpornej siete pomáhajúcich služieb odborníčok a odborníkov
naša sieť pomoci zahŕňa napríklad, gynekológov, psychologičku, dermatovenerologickú
ambulanciu či adiktológa a mnohých ďalších
sociálna asistencia umožňuje ľuďom z ohrozených komunít robiť postupné kroky smerom
k pozitívnej zmene v ich živote
V ROKU 2015 SME:
dohodli 182 stretnutí
poradili 236-krát cez telefón
vybavili 36 občianskych
preukazov a 9 rodných listov
zrealizovali 65 sprevádzaní
rozdali 1 642 ks písomných
odkazov
388-krát sme konzultovali
sociálno-právne otázky

AJ S TAKÝMITO ŤAŽKOSŤAMI SME KLIENTOM A KLIENTKÁM POMÁHALI:
„Som od 18 rokov na
ulici, mám 26. Chcel
by som si nájsť brigádu a platiť si ubytovňu. Teraz bývam v
opustenom dome,
ale hocikto mi tam
chodí a nemôžem
si tam ani nechávať
veci.“

„Som tehotná a
chcem sa postarať o malé, chcem
chodiť na prehliadky a aby si môj partner hľadal robotu.
Pomôžte mu s občianskym, prosím.“

„Ponúkli mi prácu vo
firme kde robí moja
mama, mám sa
tam prísť ukázať, ale
budem potrebovať
občiansky, nebude
to vyzerať dobre ak
im poviem, že nemám doklady.“

ČO NÁS ČAKÁ?
V tomto roku by
sme chceli posilniť
sprevádzania
na liečbu – najmä
substitučnú a podporovať
našich
klientov a klientky
v každej pozitívnej
zmene, pre ktorú sa
rozhodnú. V teréne
chceme sprostredkovávať
ponuky
práce a motivovať
k zamestnaniu alebo dobrovoľníctvu.

SEX/D R O G Y
je program pre mladých, ktorí experimentujú s drogami a žijú aktívnym sexuálnym životom
mladí ľudia potrebujú spoľahlivé a pravdivé informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť
motivujeme ich k ochrane svojho zdravia, znižovaniu rizík súvisiacich s drogami a bezpečnejšiemu sexuálnemu správaniu
program pôsobí v teréne na hudobných festivaloch, ale aj na webe na www.drogy.org
V ROKU 2015 SME:
kontaktovali 1 171 mladých ľudí,
otvorene a pravdivo hovorili
s mladými o rizikách súvisiacich
s drogami a sexom
až 1 079-krát sme distribuovali
1 456 kondómov a rozdali 849
brožúr o prevencii
zrealizovali presne 700 workshopov o bezpečnejšom sexe
poskytovali služby mladým návštevníkom a návštevníčkam na
2 festivaloch: Pohoda Festival
a BeeFree
strávili 74 hodín na online poradni

„Dobre sa s vami rozpráva, viete toho o tých drogách
dosť. O týchto veciach sa s hocikým nedá baviť.“
„Je super, že nás učíte, ako sa chrániť pri
sexe. Tieto veci som
fakt nevedel.“

ONLINE PORADENSTVO MÁ V PROGRAME SEX/DROGY TIEŽ SVOJE DÔLEŽITÉ MIESTO
“Dobrý deň, ďakujem Vám za správu. Potešilo ma to a dodalo mi to ďalšiu odvahu.“

„Veľmi pekne ďakujem za radu. Veľmi rada by som
udržala s vami konverzáciu, lebo som v zložitej situácii...“

Č ER VE N Ý D Á Ž DN IK
je program, ktorý prispieva k ochrane zdravia a ľudských práv ľudí, ktorí pracujú v sexbiznise
dlhodobo monitorujeme násilie páchané na ženách, ktoré pracujú v sexbiznise v uliciach Bratislavy
a konáme tak, aby sme zvýšili ich šance na ochranu pred násilím a odbornú pomoc
podporujeme zapájanie komunity do programu a poskytovaných služieb, využívame služby konzultantky z komunity a radíme sa so ženami na ulici, aby naša pomoc mala zmysel a bola účinná

V ROKU 2015 SME:
boli v kontakte s 286 ľuďmi
pracujúcimi v sexbiznise
radili v tejto oblasti 223-krát
poskytli 38 workshopov
o bezpečnejšom sexe
vydali brožúru o právach
a povinnostiach žien pracujúcich v sexbiznise, z ktorej sme
rozdali 103 ks
distribuovali 9 934 kondómov
publikovali a rozdali 100 ks
edukačného materiálu o právach a sexbiznise pre príslušníkov/čky Policajného zboru
zozbierali 40 ks dotazníkov
o násilí

Ďakujeme Policajnému zboru za ochotu zrealizovať pracovné stretnutie na tému
násilia a sexbiznisu. Ďakujeme komičke Evelyn, ktorá nám pomohla s kampaňou
proti násiliu.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí venovali pomoci
ženám pracujúcim v sexbiznise spolu 720 hodín.

“Na Slovensku sa téma dobrovoľného poskytovania
sexuálnych služieb za peniaze často spája s nepochopením, odsudzovaním a predsudkami. Nech už
sú dôvody na predsudky a ľahostajnosť verejnosti
voči týmto ženám akékoľvek, prispievajú k tomu, že
je násilie na týchto ženách spoločnosťou tolerované, niekedy dokonca schvaľované. Ja takéto násilie
neschvaľujem, preto som sa rozhodla túto kampaň
podporiť. V návale diskriminácie, s ktorou sa ženy
pracujúce v sex-biznise stretávajú je OZ Odyseus tým
prvkom, ktorý nesúdi, nediskriminuje ale pomáha.
Toto je v dnešnej dobe vznešené posolstvo, nesúdiť
a neosočovať niekoho pre odlišnosť alebo životné
rozhodnutia.”
				
Evelyn, komička

V roku 2015 sme chceli poukázať na to, že predsudky a stigmatizácia tejto práce posilňujú nási-

lie na ženách, ktoré poskytujú sexuálne služby. Pritom násilie, ktoré je na nich páchané je rovnako neprijateľné ako akékoľvek iné prejavy násilia na akejkoľvek inej skupine obyvateľstva a je potrebné ho eliminovať. Tieto posolstvá sa nám podarilo sprostredkovať vďaka mapovaniu násilia, v ktorom nám pomohli
práve ženy pracujúce v sexbiznise, videu s komičkou Evelyn, plagátom v MHD a množstvu mediálnych výstupov. V spolupráci s bývalým príslušníkom Policajného zboru a našou konzultantkou z komunity sme publikovali
info-edukačnú brožúru pre členov/ky Policajného zboru. Súčasťou kampane bola waj akcia s medzinárodnou
účasťou „Raňajky pod červeným dáždnikom“, ktorá informovala o téme aj študentov a študentky pomáhajúcich profesií, zástupkyne vybraných ministerstiev, iné mimovládne organizácie a donorov. Podarilo sa nám tiež
zorganizovať stretnutie na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru, kde sme spolu so zástupcami
a zástupkyňami polície otvorili dialóg o prevencii násilia v sexbiznise. O téme násilia na ženách pracujúcich v sexbiznise a užívateľkách drog sme hovorili aj na medzinárodnom stretnutí zorganizovaným
think-tankom Pompidou Group, Radou Európy
a talianskym Oddelením pre protidrogové politiky predsedníctva Rady ministrov Talianska v Ríme.
ČO BY SME CHCELI DOSIAHNUŤ V BUDÚCNOSTI
V ďalších rokoch by sme chceli nadviazať na
stretnutie a rozvíjať spoluprácu s Policajným zborom. Násilie na ženách pracujúcich v sexbiznise
je stále aktuálnym problémom, ktorému je v prvom rade potrebné predchádzať. V prípadoch
násilia je tiež nevyhnutné zabezpečiť odbornú
pomoc a profesionálny prístup nielen Policajného zboru, ale aj ďalších organizácií. Preto je našim cieľom rozvíjať spoluprácu, nájsť prostriedky
a rozvíjať ďalšie služby na to, aby ženy pracujúce
v sexbiznise mohli vždy dostať adekvátnu pomoc.

H OS POD Á R E N I E
NÁKLADY
VÝDAJE V €
Zdravotnícky materiál			
22 282,64
Kancelárske a čistiace potreby
		
576,71
PHM náklady na terén
914,82
Edukačné materiály
2001,70
Odborná literatúra
649,20
Iný materiál - občerstvenie a potraviny
pre klientov, potravinové poukážky,
drobný nákup
2 258,19
Propagačné materiály
1 678,29
Občerstvenie a strava - pracovné stretnutia
1 678,77
PC + príslušenstvo
343,72
Opravy a údržba automobilov do terénu
4 947,94
Spotreba energie
2 482,35
Cestovné náklady a diéty - medzinárodná
a národná spolupráca
6 393,76
Poštovné
226,00
Telekomunikačné náklady – telefóny, internet
1 398,20
Spaľovanie infekčného odpadu
537,35
Konzultácie, školenia, konferencie
361,42
Notárske poplatky, kolky, správne poplatky
791,90
Účtovnícke služby
1 696,00

NÁKLADY
Grafické služby
Zákonné a havarijné poistenie
Poistenie osôb
Nájomné a parkovné
Reklamné a PR služby - kampaň
Simultánne tlmočenie a staničky
Služby facilitátora
Zhotovenie diel na základe zmluvy
Strava a ubytovanie – zahraničný expert
Kopírovanie, laminovanie, foto-služby
Mzdy
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Služby dodávateľov OZ
Dobrovoľnícka práca pre projekt
Osobitné náklady a duplicitné platby
Bankové poplatky
Odpisy dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku			
SPOLU				

VÝDAJE V €
1 460,10
969,57
340,82
1 204,60
4 092,31
1 212,00
510,00
600,00
226,60
19,21
17 610,00
5 209,33
0,06
43 186,90
1 925,06
551,40
152,47
17 929,98
148 419,37

foto: Ester Erdelyi Photography

ĎAKUJEME VŠETKÝM VZÁCNYM DONOROM A PARTNEROM, FIRMÁM I JEDNOTLIVCOM, KTORÍ
V ROKU 2015 PODPORILI NAŠU ČINNOSŤ. VÁŽIME SI VAŠU POMOC.
Bratislavský samosprávny kraj								
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava							
Individuálni prispievatelia
Firemní prispievatelia										
MAXIMA BROKER a.s.									
ERSTE Foundation										
MČ Bratislava - Petržalka										
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice								
MČ Bratislava – Ružinov										
MČ Bratislava – Nové Mesto									
MČ Bratislava – Rača										
MČ Bratislava – Vrakuňa										
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky					
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky							
Nadácia Orange										
Individuálni darcovia prostredníctvom portálu Dobrá krajina – Nadácia 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 (Slovak), spol s r.o. providing a service for Indivior Group				
Hungarian Civil Liberties Union									
Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom						
Vedomostný kvíz Odyseus									
Fond pre mimovládne organizácie financovaný z Finančného mechanizmu
EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation

29 880 €
490 €
903,24 €
1 000 €
1 000 €
17 000 €
500 €
200 €
686 €
3 500 €
725 €
500 €
8 000 €
13 500 €
300 €
234,10 €
7 470,94 €
2 999,47 €
1 700 €
2 645,07 €
4 400 €
2 362 €
40 148,31 €

* zoznam uvádza dary a finančné príspevky prijaté na účet alebo do pokladne združenia v období 1.1.2015 - 31.12.2015

POĎAKOVANIE
Vážime si pomoc všetkých, ktorí nás v roku 2015 podporili
finančnou i nefinančnou formou. Vďaka vám sme mohli naďalej chrániť zdravie a životy ľudí z ohrozených komunít ako
aj podporovať verejné zdravie i sociálnu inklúziu tam, kde je
to najviac potrebné.
Ďakujeme za dobrovoľnícku pomoc, najmä s administráciou webstránok, grafickými službami, prekladmi, balením
materiálu do terénu, titulkovaním, telefonovaním, právnym
poradenstvom, zisťovaním a overovaním informácií, zberom
oblečenia, za organizáciu podujatí, profesionálne fotografovanie, prípravu Vedomostného kvízu Odyseus, pro bono
odborné konzultácie, pro bono analýzy a za množstvo príležitostí, ktoré sme vďaka vám dostali.
Ďakujeme aj firemným partnerom i organizáciám z mimovládneho sektora, ktoré nám poskytli nefinančnú pomoc:
Čajovňa Shangrila
Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Kníhtlač Gerthofer
Kondomshop.sk
Livechatoo
Nadácia Pontis
Q-centrum
Webglobe – Yegon s.r.o.

Občianske združenie Odyseus
Haanova 10
852 23 Bratislava
IČO: 31 788 734
DIČ: 2021 422 854
www.odyseus.org
www.facebook.com/OZ.Odyseus

