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Občianske združenie Odyseus
vzniklo v roku 1997,

Je mimovládna organizácia, ktorá poskytuje nízkoprahové služby ľuďom ohrozených komunít, 

Chráni verejné zdravie, podporuje sociálnu inklúziu a šetrí verejné financie,

V roku 2011 v organizácii pravidelne pracovalo 6 ľudí kontraktovaných na plný úväzok,

 8 ľudí kontraktovaných na čiastočný úväzok a 4 dobrovoľníci/ky.

 „Našim poslaním je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít,

a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.“

KOMU  POMÁHAME? AKO POMÁHAME?

NAŠE HODNOTY
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. 
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Ľuďom, ktorí užívajú drogy 

Venujeme sa rôznym skupinám ľudí, ktorí majú 

skúsenosti s drogami. Program Chráň sa sám sa 

zameriava na tých, ktorí drogy užívajú injekčne v 

Bratislave. Program SEX/DROGY sa zameriava na 

mladých ľudí, ktorí s drogami experimentujú. 

Iniciatíva www.drogy.org poskytuje informácie 

ľuďom, ktorí užívajú heroín a pervitín nie len 

injekčne, ale aj inými spôsobmi.

Ľuďom, ktorí pracujú v sex‐biznise

Našu pozornosť upriamujeme najmä na ľudí, ktorí 

ponúkajú platené sexuálne služby na ulici 

prostredníctvom programov Chráň sa sám a Červený 

dáždnik. 

Ľuďom žijúcim s HIV

Ľudia žijúci s HIV sa dostali do našej pozornosti v 

roku 2009. Prostredníctvom iniciatívy www.hivaids.sk 

Realizáciou programov a iniciatív, ktoré poskytujú služby 

konkrétnym ľuďom. V roku 2011 sme realizovali 3 programy: 

Chráň sa sám, SEX/DROGY a Červený dáždnik a 2 iniciatívy: 

hivaids.sk a drogy.org.

Uplatňovaním prístupu harm reduction (tzv. znižovanie rizík). 

Prístup harm reduction vnímame ako súbor opatrení, ktorými 

predchádzame rizikám a znižujeme poškodenia v oblasti zdravia, 

sociálneho  vylúčenia a dodržiavania ľudských práv.

Dodržiavaním princípov tzv. nízkoprahovosti. Nízkoprahovosť pre 

nás  znamená, že naše služby poskytujeme anonymne, bezplatne a 

čo najbližšie členom/členkám komunít. Využívame finančne 

nenáročné metódy práce (napr.: terénna sociálna práca, online 

intervencie), ktoré dokážu poskytnúť pomoc veľkému počtu ľudí.

Zapájaním ľudí z komunity do našej práce. Veríme, že ľudia z 

komunity nám vedia pomôcť zefektívniť našu prácu. Vedia nám 

poradiť v mnohých situáciách jednoducho preto, lebo vedia aké je 

to žiť v komunite. V roku 2011 pre organizáciu pracovalo 6 ľudí z 

komunity.



Hospodárenie
Náklady

SPOTREBA MATERIÁLU ........................................................  18 730,31 €
Nákup zdravotníckeho materiálu ........15 048,65 €

Kancelárske  a čistiace potreby ............. 879,61 €

Iný materiál  .............................................. 724,69 €

PHM náklady ........................................... 860,28 €

Odborná literatúra ................................. 1 217,08 €

SPOTREBA ENERGIE  ...............................................................  5 178,00 €

NÁJOMNÉ KANCELÁRIE  .........................................................  1 752,00 €

CESTOVNÉ  ...................................................................................  5 116,46 €
OPRAVY A ÚDRŽBA  ................................................................  20,32 €

OSTATNÉ SLUŽBY  .....................................................................  7 343,92 €
Poštovné ..............................................  1 615,25 €

Telekomunikačné náklady ............. 1 639,80 €

Spaľovanie infekčného odpadu ..... 531,85 €

Poplatky za TBC vyšetrenie ............ 227,50 €

Poistenie autá .................................... 1 918,02 €

Iné služby .......................................... 1 411,50 €

OSTATNÉ  DANE  A  POPLATKY ................................................ 1 293,00 €

KURZOVÉ STRATY ........................................................................ 0,08 €

OSOBITNÉ NÁKLADY .................................................................... 2 029,19 €
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Mzdové náklady ............................................ 16 993,30 €

Zákonné soc. a zdrav. poistenie ................. 178,10 €

Služby externých dodávateľov pre  OZ .... 38 294,30 €

MZDOVÉ  NÁKLADY  A  SLUŽBY 

EXTERNÝCH  DODÁVATEĽOV ................................................ 55 465,70 €

Spoluúčasť oprava auta ....................... 568,09€

Vrátenie nevyčerpanej dotácie ........... 1561,10€

MANKÁ A ŠKODY (krádež) ......................................................... 1 333,39 €

BANKOVÉ  POPLATKY ................................................................. 144,46 €

ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU (autá a PC) ..................... 16 502,73 €



Program Chráň sa sám
vznik október  1998

Poskytuje služby ľuďom injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v pouličnom sex‐biznise.

ČO  VIEME  UROBIŤ  MY?

PRÍBEH PATRIKA
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„Prvé skúsenosti s heroínom mám od 14 rokov, môj 

bratranec mi ho ponúkol. Najskôr som nechcel užívať 

injekčne, avšak rozhodnutie som zmenil, keď sa objavila 

prvá kríza. Keď užívam cez ihlu, stačí mi menej drogy a 

miniem aj menej peňazí. Cez ihlu je to proste lacnejšie a 

s vyšším efektom. Už som asi 5x skúšal s drogami 

prestať. Skúšal som prestať sám, ambulantne i lôžkovo. 

Pred 6‐timi rokmi mi zistili, že mám žltačku typu C. 

Chcel by som sa liečiť, ale nemôžem na liečbu žltačky 

nastúpiť. Nespĺňam podmienky zdravotnej poisťovne. 

Nemám ani základné doklady ako rodný list, preukaz 

poistenia či občiansky preukaz.  Je pre mňa ťažké 

zamestnať sa, nájsť si stabilné bývanie. Jedinú istotu, 

ktorú mám je, že môžem prísť na výmenu pokecať 

a nájdem tam ľudí, ktorí sa o mňa zaujímajú.“

Patrik má 27 rokov. Sme jedinou organizáciou, s ktorou je v 

dlhodobom kontakte. Pre Patrika sme k dispozícii 5x 

týždenne v bratislavských uliciach. Vykonávame terénnu 

sociálnu prácu. Môže si prísť vymeniť injekčné striekačky a 

získať sterilný materiál. Vďaka tomu nemusí s nikým zdieľať 

„veci na pichanie“. 

Zabraňujeme tým šíreniu ochorení (napr.: HIV, zápalové 

ochorenia žíl). Zároveň zabraňujeme, aby sa Patrik nakazil 

iným subtypom žltačky typu C. 

Na výmene sa s Patrikom rozprávame o čomkoľvek, čo ho 

trápi alebo teší. Často tieto rozhovory prejdu do konzultácie 

alebo poradenského rozhovoru. 

Patrika trápi žltačka typu C. Pomáhame mu splniť 

podmienky zdravotnej poisťovne. S našimi pracovníčkami si 

dohodol sprevádzanie a spoločne vybavili rodný list a 

občiansky preukaz. 

Umožňujeme mu využiť službu nízkoprahového testovania 

na protilátky HIV, syfilisu a TBC, ktoré je spojené s 

poradenstvom o týchto ochoreniach. Tak má istotu o svojom 

zdravotnom stave.



PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM PONÚKA

PROGRAM V ČÍSLACH
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Ročne stretneme okolo tisíc ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako Patrik. Niektorí injekčne užívajú, iní pracujú v sex‐biznise a 

časť z nich injekčne užíva drogy a zároveň pracuje aj v sex‐biznise. Niektorým len stačí prísť a stráviť s nami chvíľku. Niektorí 

sa potrebujú dlhšie porozprávať. Rozprávame sa s nimi o rôznych témach súvisiacich s ich zdravím, užívaním drog, prácou v 

sex‐biznise, úpravou zákonov, či toho kde vyhľadať pomoc. Ročne poskytneme okolo 1500 konzultácii. Iní potrebujú väčšiu 

pomoc. Často je to pomoc spojená s významnými udalosťami ich života. Napríklad, keď ich s deťmi odmietnu prijať do 

krízového centra, lebo žijú so žltačkou typu C. Sme pri nich ak sa predávkujú, ak hľadajú bývanie, ak chcú riešiť svoje dlhy 

alebo zdravotné problémy. Tém je toľko, koľko ľudských životov dokážeme na ulici stretnúť. To, čo si nestihneme povedať na 

ulici, často dopovieme prostredníctvom edukačných materiálov. Vieme pomôcť s mnohými vecami, ktoré zlepšujú kvalitu 

života.

Program výmeny injekčných striekačiek a distribúcie materiálu, ktorý chráni pred 

HIV, žltačkou typu B a C, syfilisom a inými pohlavne prenosnými ochoreniami. Je to 

program terénnej sociálnej práce. Program zabezpečuje aj zber použitých injekčných 

striekačiek, ktoré sú následne bezpečne spálené. 

Poradenstvo a konzultácie, ktoré sa venujú rôznym témam. Témy súvisia so životným 

štýlom ľudí injekčne užívajúcich drogy a pracujúcich v sex‐biznise. Poradenské 

rozhovory reflektujú problémy klientov/tiek a hľadajú ich riešenia. Mnohé konzultácie 

sú špecifické a nedokážu ich poskytnúť iné fungujúce inštitúcie, napr.: informácie 

o znižovaní rizík spojených s injekčným užívaním, prevencia násilia pri práci v sex‐

biznise. 

Distribúciu edukačných materiálov, ktoré reflektujú dianie na ulici. V roku 2011 sme 

vydali nový komixový materiál Tehotenstvo a užívanie drog 2. V pokračovaní príbehu 

Moniky sa klienti/tky dozvedajú o možnostiach a povinnostiach po narodení dieťaťa. 

Momentálne máme k dispozícii viac ako 10 rôznych edukačných materiálov. 

Každomesačne vydávame časopis INTOXI. Časopis má 20 strán a ponúka priestor na 

vzdelávanie, zdieľanie názorov, životných príbehov a zábavu. Našim cieľom je, aby 

bolo v INTOXI počuť hlas ľudí, ktorých zvyčajne počuť nie je alebo vypočutí nie sú.

Sociálnu asistenciu, pod ktorou rozumieme sprostredkovanie služieb iných inštitúcií. 

V prvom rade budujeme sieť pomáhajúcich inštitúcií, ktoré môžu riešiť problémy 

klientov/tiek. V spolupracujúcej sieti máme inštitúcie, ktorých podmienky na 

využívanie služieb dokážu klienti/tky splniť. Súčasťou sociálnej asistencie je 

sprevádzanie do inštitúcií. (napríklad kvôli rodnému listu, občianskemu preukazu, ale 

aj vyšetreniu u lekára). Sprevádzanie slúži na prekonanie strachu alebo  zabezpečenie 

úspešného vybavenia problému za pomoci pracovníčky programu.

Testovanie na protilátky HIV, syfilisu a TBC. Vďaka spolupráci na medzinárodnom 

projekte "Zlepšenie prístupu k HIV/TBC testovaniu pre marginalizované skupiny" 

spolufinancovaného EÚ môžeme realizovať nízkoprahové testovanie na protilátky HIV 

a TBC. K tomu je možnosť využiť aj službu testovania na protilátky syfilisu. Testovanie 

prebieha anonymne v špeciálne upravenom aute priamo v teréne. Je spojené 

Pre program Chráň sa sám pracovalo 17 ľudí

Služby sme poskytli 1130 ľuďom, z toho bolo 

652 mužov a 478 žien

Stretli sme sa s nimi  4690‐krát

Poskytli sme  1558 konzultácií

Vyzbierali sme 139 351 ks špinavých  ihiel

Rozdistribuovali sme 194 428ks sterilných ihiel 

a k tomu príslušný materiál 

Do pomáhajúcich zariadení sme klientov/tky 

sprevádzali 64‐krát

Rozdali sme 656 ks edukačných materiálov a 

1419 ks časopisu Intoxi 



Program SEX/DROGY

Poskytuje poradenstvo mladým ľuďom experimentujúcim s drogami o drogách a bezpečnejšom sexe.

vznik jún 2001

PRÍBEH VIKY

ČO VIEME UROBIŤ MY?
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„Rada sa bavím. Milujem letné festivaly. Užívam 

si život. Nemyslite si, že som nezodpovedná, to nie!

 Len mám rada zábavu. Som šťastná, pretože mi 

všetko vychádza. Mám super frajera, super  

kamošky a darí sa mi bez problémov i v škole. Mám 

už aj čo‐to za sebou. Nemyslite si, nie som žiadna 

„feťáčka“. Len si občas dám niečo  na náladu. 

Myslím, že sa drogy preceňujú. Treba vedieť ako na 

ne a potom je to v pohode. Základ je nedávať si nič 

ihlou a vyhnúť sa heroínu. Ale inak sa to dá 

v pohode  zvládnuť bez stresov a problémov. Drogy 

vám ponúknu určitý typ zábavy. Nedá sa 

porovnávať sex na droge s obyčajným sexom. To vie 

len ten, kto to skúsil. Avšak to si nechávam pre seba 

a svoju partiu. Ostatní by boli pohoršení a tvárili sa, 

že sa niečo hrozné deje. Nie som naivná. Viem, že to 

môže občas aj zle dopadnúť. Už som zažila aj ťažké 

rána aj strach o kamošku, ktorá to prehnala. Ale 

vždy som to zvládla, tak o čo teda ide?“

Viky má 16 rokov a my sme ju stretli na jednom z festivalov. 

Prišla k nám so svojim priateľom. Zaujal ich náš stánok 

s nápismi „Drogy tu!“ a „Sex tu!“. 

Stále sa smejú, keď vidia umelé penisy. Z rečí vyvstane, že oni 

kondóm nepoužívajú, pretože majú antikoncepciu. HIV sa 

neboja – však sú si verní. Po tom ako si spravia náš kvíz o sexe, 

trochu zvážnejú. Zistia, že ani jeden z nich nikdy nebol na teste 

a vlastne nevedia, či sa niektorý nemohol niekedy v minulosti 

pri sexe nakaziť. 

Vyskúšajú si našu súťaž v navliekaní kondómov a získajú nové 

tipy ako ich používať. Spokojne si vyberú každý po jednom 

kondóme a lubrikačnom gély a presunú svoju pozornosť 

k téme drog. 

Prekvapí ich, že nás zaujíma ich názor. Že to nie je ako v škole, 

kde sa hovorí stále to isté dookola. Rozrozprávajú sa o svojich 

skúsenostiach. O tom, ako to ich kamoška raz prehnala a čo 

robili. Potešili sa, keď dostali informácie, čo môžu nabudúce 

spraviť lepšie. Prekvapilo ich, že existujú nejaké riziká, ktoré 

súvisia so šnupaním. Nevedeli o tom. Odchádzali od nás vo 

veľmi dobrej nálade s informačnými kartičkami. Odkazovali 

nám, že robíme dobrú prácu a že k nám pošlú kamošov. 

Počas festivalu sa za nami zastavili ešte párkrát a vždy bolo 

o čom pokecať.



PROGRAM SEX/DROGY PONÚKA

PROGRAM V ČÍSLACH

7

Ročne stretneme na festivaloch, open‐air akciách či v kluboch viac ako 4500  ľudí, ktorí sa radi bavia. Väčšina z nich 

užíva nejaké drogy – buď pijú alkohol, fajčia cigarety či marihuanu alebo užívajú iné nelegálne drogy. Väčšinou sa 

zastavia, pretože sú zvedaví, čo tu robíme. Zaujmú ich naše jednoduché nápisy alebo umelé penisy stojace na stole. 

Málokto sa nedá zlákať na navliekanie kondómov alebo workshop o lubrikačných géloch. Páčia sa im naše farebné 

kartičky, kde sú informácie o drogách a bezpečnejšom sexe. Radi rozprávajú svoje skúsenosti či už so sexom alebo 

drogami. Radi diskutujú o svojich názoroch – o používaní kondómov, o dekriminalizácii marihuany, o tom čo je 

horšie ‐ alkohol či marihuana. Priateľské prostredie a anonymita ich povzbudzuje k rozprávaniu aj o svojich 

problémoch súvisiacich s užívaním drog alebo so sexom. 

Poradenstvo a konzultácie, ktoré sa venujú rôznym témam. Témy väčšinou 

súvisia so životným štýlom mladých ľudí. Väčšinou sa rozprávame 

o zásadách bezpečnejšieho sexu, o rizikách užívania drog a o ich znižovaní. 

Realizujeme terénnu sociálnu prácu s mladými ľuďmi v prostredí, kde sa 

zabávajú. Takto koncipované poradenstvo sa radí medzi tzv. selektívnu 

prevenciu (teda pre tých, ktorých sa už užívanie drog týka).

Distribúciu informačných materiálov, ktoré každý rok obmieňame. V roku 

2011 sme sa venovali základnej charakteristike drogy a vybraného rizika, 

ktorý sa jej týka. Napríklad pervitín a toxická psychóza, LSD 

a halucinogénna pretrvávajúca porucha vnímania, alkohol a otrava 

alkoholom, produkty nakúpené v crazy shopoch a pod.

Workshopy o bezpečnejšom sexe, ktoré zábavnou formou učia zásadám 

bezpečnejšieho sexu. Vďaka workshopom sa mladí ľudia zoznamujú 

s chybami pri navliekaní kondómov, so ženským kondómom, lubrikačným 

gélom či rúškou HotDam. Za absolvovanie workshopu získa človek za 

odmenu kondóm a lubrikačný gél.

 

Kvízy o drogách, sexe alebo HIV. Máme k dispozícii otázky na rôzne témy, na 

ktoré mladí ľudia odpovedajú. Správna odpoveď sa nachádza na druhej 

strane otázky. Kvízy sú zavesené na dobre viditeľných miestach v stánku.

Program výmeny injekčných striekačiek a distribúcie materiálu, ktorý chráni 

pred HIV, hepatitídou typu C. Program väčšinou využije maximálne 5 ľudí 

ročne. Sú to  však ľudia, ktorí nemajú prístup k programu výmeny 

injekčných striekačiek. 

Pre program SEX/DROGY pracovalo 10 ľudí.

Navštívili sme 6 hudobných a tanečných 

podujatí.

Oslovili sme 4607 mladých ľudí, z toho bolo 

2750 mužov a 1857 žien.

Poskytli sme 2235 konzultácií, z toho bolo 326 

o drogách a 1909 o sexe.

Rozdali sme 3970 informačných kartičiek o 

drogách a sexe.

 

Rozdali sme 3678 ks kondómov a  42 ks 

lubrikačných gélov.

Zrealizovali sme 991 workshopov o 

bezpečnejšom sexe.



Program Červený dáždnik

Poskytuje služby ľuďom pracujúcim v sex‐biznise a obhajuje ich práva.

vznik december 2003

PRÍBEH INY

ČO VIEME UROBIŤ MY?
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„Robím na ulici a ponúkam sexuálne služby. 

Nie je to jednoduchá práca. Jednak každý na 

vás pozerá „cez prsty“. Akoby sme mohli za 

to, že sú tu ľudia, ktorí sú ochotní si kúpiť 

sex... akoby to bolo niečo zlé. Niekedy sa na 

ulici nedarí. Ceny na ulici idú stále dole. 

Zákazníci stále skúšajú, čo si môžu dovoliť. 

Občas majú pocit, že si ma môžu kúpiť celú. 

To neznášam. Keď niekto nedodrží dohodu 

a násilím ma núti robiť to, čo nechcem. Rada 

by som robila niečo iné. Ale žiaľ nemôžem 

čakať, že sa nado mnou osud zmiluje. 

Neverím, že si dokážem nájsť prácu – bez 

vzdelania, bez praxe, bez zručností a s dlhmi, 

ktoré mám. Je super stretnúť ľudí, ktorí vedia, 

že som človek a mám svoju hodnotu. Takých 

ľudí som stretla v Odyseu.“

S Inou sme sa stretli v teréne počas služieb programu Chráň sa sám. Na 

vybrané služby programu Chráň sa sám prichádzajú pracovníčky 

programu Červený dáždnik. Počas svojich služieb sa viac zameriavali na 

problematiku sex‐biznisu. Pozvali sme ju na jedno so stretnutí pre ľudí 

pracujúcich v sex‐biznise. Počas roka sa nám podarilo zrealizovať štyri 

stretnutia.  Častejšie to nešlo, pretože sme nemali k dispozícii priestory, 

kde by bolo možné takéto stretnutia robiť.  Stretnutia mali charakter tzv. 

svojpomocných skupín. Ľudia z komunity tu môžu spoločne riešiť 

problémy, ktoré ich trápia. Častým problémom je násilie páchané na 

ľuďoch pracujúcich v sex‐biznise alebo sociálne problémy ako 

nezamestnanosť, dlhy v poisťovniach. 

Špeciálne pre ľudí pracujúcich v sex‐biznise a ich blízkych sme 

organizovali špeciálne akcie: napr.: testovanie na pohlavne prenosné 

ochorenia, burzu oblečenia alebo detských hračiek, kurzy PC zručností a 

pod.

Zároveň sme tému sex‐biznisu prezentovali v médiách. Snažili sme sa 

sprostredkovať verejnosti aj iný ako bulvárny obraz sex‐biznisu. Veríme, 

že tak sa ľudia pracujúci v sex‐biznise stretnú s väčším pochopením pri 

riešení svojich denno‐denných problémov. 

Počas Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch 

pracujúcich v sex‐biznise (17.decembra) sme sprostredkovali problémy 

ľudí pracujúcich v sex‐biznise cez médiá. Pre ľudí pracujúcich v sex‐

biznise sme zorganizovali špeciálne stretnutie.



PROGRAM ČERVENÝ DÁŽDNIK PONÚKA

PROGRAM V ČÍSLACH
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Poradenstvo a konzultácie, zamerané na riešenie problémov ľudí 

pracujúcich v sex‐biznise (napr.: bezpečnosť pri práci v sex‐biznise, 

násilie či už domáce alebo zo strany zákazníkov, prevencia sexuálne 

prenosných ochorení). 

Svojpomocné skupiny ľudí pracujúcich v sex‐biznise poskytujú 

podporu a priestor na riešenie problémov ľudí pracujúcich v sex‐

biznise. Niekedy majú charakter spoločne stráveného času v bezpečnom 

prostredí, inokedy zdieľania nových informácií a zručností.

Práca s médiami sa zameriava na sprostredkovanie reálneho obrazu 

práce v sex‐biznise. Scitlivuje postoje spoločnosti a odborníkov. Vďaka 

tomu je možné zodpovednejšie riešiť problémy spájajúce sa s prácou 

v sex‐biznise.

Medzinárodná spolupráca reprezentuje Slovensko na medzinárodných 

fórach a v medzinárodných publikáciách. Popisuje právny, 

ľudskoprávny a sociálny stav sex‐biznisu na Slovensku. Pre program Červený dáždnik 

pracovali 2ja ľudia.

Tému sex‐biznisu sme medializovali 

4krát.

Zorganizovali sme 4 stretnutia pre 

ľudí pracujúcich v sex‐biznise.

Na festivale Pohoda sme informovali 

o sex‐biznise účastníkov a účastníčky 

festivalu.

Zúčastnili sa medzinárodného 

stretnutia v Budapešti.



Iniciatíva hivaids.sk

Prevádzkuje webstránku o infekcii HIV, informácie  a stretnutia pre ľudí žijúcich s HIV.

ČO VIEME UROBIŤ MY?

INICIATÍVA HIVAIDS.SK PONÚKA

INICIATÍVA V ČÍSLACH
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vznik august 2009

Prostredníctvom stránky zverejňujeme aktuálne informácie o infekcii HIV. Informácie prinášajú najnovšie poznatky  

o prenose, priebehu a liečbe infekcie HIV. Snažíme sa zvýšiť informovanosť o tomto ochorení s cieľom predchádzať  

novým infekciám. Dôvodom je, že sa Slovensko pravidelne objavuje medzi najmenej vzdelanými krajinami EÚ v tejto 

oblasti. Významná časť informácií je venovaná ľuďom žijúcim s HIV. Do vzniku stránky www.hivaids.sk chýbal priestor 

na webe v slovenčine, ktorá by im pomáhala. Naša stránka odpovedá na problémy, ktoré ľudia  žijúci s HIV musia riešiť 

v náročnom období tesne po zistení diagnózy alebo počas ďalšieho vývoja infekcie.  Okolo stránky sa sformovala aj prvá 

svojpomocná skupina ľudí žijúcich s HIV. Táto skupina komunikuje  prostredníctvom stránky a niekoľkokrát do roka 

sa stretne. 

Tvorbu a preklady článkov o HIV, ktoré prinášajú najnovšie 

informácie  zo sveta. Články sú zoradené do nasledujúcich kategórií: 

HIV, prenos,  testovanie a pre ľudí žijúcich s HIV.

Poradňu o HIV, ktorú zabezpečuje Katarína Jirešová. 

Prostredníctvom poradne odpovedá na otázky ľudí. Najčastejšie sa 

otázky týkajú strachu a možnosti i nfikovania sa vírusom HIV. Cez 

poradňu (on‐line alebo telefonicky) pomáha iniciatíva zvládnuť ťažké  

stresové obdobie súvisiace  s čakaním na výsledok. V prípade 

pozitívneho výsledku pomáha  zvládnuť náročnú emočnú situáciu.

Poradňu pre ľudí žijúcich s HIV. Ľudia žijúci s HIV môžu využiť aj 

tzv. pozitívnu poradňu určenú im  V nej im radu poskytnú ľudia 

žijúci s HIV. Táto poradňa ponúka nezastupiteľnú pomoc v prežívaní 

svojho HIV statusu. Ľudia žijúci s HIV  ponúkajú osobnú skúsenosť, 

ktorá im samotným pomohla v ťažkých situáciách (napr.: ako 

povedať o svojom HIV statuse blízkym, čo robiť, keď ma nechce prijať 

zubný lekár  a pod.)

Svojpomocnú skupinu ľudí žijúcich s HIV, ktorá je uzatvorená len 

pre ľudí žijúcich s HIV. Je to podporná skupina, ktorá poskytuje 

bezpečné miesto na stretávanie sa. Ponúka priestor, kde je možné 

otvorene hovoriť o svojej diagnóze, starostiach, ale i radostiach, ktoré 

ľudia žijúci s HIV prežívajú. Skupina sa stretáva i na vyžiadanie 

jedného z členov v záťažových situáciách (napr.: náhle zvýšenie 

vírusovej záťaže, zlé znášanie liečby, zistenie svojho HIV statusu).

Zoznamku pre ľudí, ktorí žijú s HIV. Vytvárame tak  príležitosť, ako 

môžu ľudia s HIV nájsť oporu blízkych ľudí. Aj takto prispievame 

k spokojnejšiemu  prežívaniu ich života.

Pre iniciatívu pracovalo 7 ľudí

Prostredníctvom iniciatívy bolo zodpovedaných  cca. 

150 otázok v online‐poradni a 10 v tzv. pozitívnej 

poradni 

Svojpomocná skupina má 12 členov a  stretli sa 

približne 3x do roka.



Iniciatíva drogy.org

Prevádzkuje webstránku o užívaní heroínu a pervitínu, o rizikách užívania a stratégiách ako im predchádzať.

ČO VIEME UROBIŤ MY?

INICIATÍVA DROGY.ORG PONÚKA

vznik jún 2011

INICIATÍVA V ČÍSLACH
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K vzniku stránky sme sa rozhodli, pretože dlhodobo neexistuje komplexná sieť programov výmeny injekčných 

striekačiek vo všetkých regiónov Slovenska. Internet je efektívnym nástrojom šírenia informácií pre mladých ľudí. 

Prostredníctvom stránky sprístupňujeme život a zdravie zachraňujúce informácie ľuďom užívajúcim heroín a pervitín. 

Informácie o znižovaní rizík súvisiacich s užívaním drog sú prístupné len ľuďom, ktorí prešli registráciou. Dôvodom je, 

že tieto informácie sú určené výhradne ľuďom užívajúcim drogy. Na Slovensku nie je stránka s podobným zameraním. 

Stránka ponúka informácie aj o liečbe drogovej závislosti a sprostredkuje kontakt na pomáhajúce inštitúcie (napr.: 

liečebne, programy výmeny injekčných striekačiek). Návštevníci a návštevníčky stránky môžu svoje názory a otázky 

vkladať prostredníctvom komentárov pod článkami alebo vo fóre. 

Tvorbu a preklady článkov o užívaní drog, ktoré prinášajú 

najnovšie informácie zo sveta so zameraním na predchádzanie  

rizík súvisiacich s užívaním drog. Články sú zoradené do 

nasledujúcich kategórií: drogy (heroín, pervitín, užívanie  

drog, závislosť), zdravie (HIV, žltačka typu C a predávkovanie) 

a pomoc.

Priestor na vyjadrenie názorov ľudí užívajúcich drogy. Priestor 

môžu využiť na komentovanie diania na Slovensku alebo vo 

svete. Poprípade žiadosťou o pomoc v konkrétnych situáciách. 

Stránka má svojpomocný charakter.

On‐line poradenstvo. Ľudia užívajúci drogy môžu využiť  

poradenstvo prostredníctvom fóra alebo komentárov. Na svoje 

otázky môžu využiť telefonický alebo e‐mailový kontakt. Na 

otázky odpovedá Soňa Pekarovičová.

Pre iniciatívu pracovali 2 ľudia.

Na stránke sa zaregistrovalo 123 ľudí.

Najžiadanejšie články mali viac ako 400 

zobrazení.

Na stránke bolo uverejnených približne  

80 článkov.



OZ Odyseus ďakuje finančným partnerom, vďaka ktorým sme mohli

 v roku 2011 vykonávať svoje služby. Menovite ďakujeme:

Názov partnera                                                               čiastka/ dátum pripísania na účet
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis …............. 7740€ / 5.8. 2010*

Zamestnanecký grantový program spoločnosti Accenture …................. 308,50 € / 28.10.2010*

Nadácia pre deti Slovenska …................................................................... 539 € / 14.11.2011 *

Nadácia VÚB ….................................................................................................  2.500 € / 10.11.2010

Bratislavský samosprávny kraj ….................................................................  28.000€ / 15.2.2011

Primátor Hlavného mesta SR Bratislava p.Milan Ftáčnik.....................  3.000€ / 7.3.2011

WELLGIVING, o.z. …...................................................................................... 400€ / 1.3.2011

Nadácia Pontis – Naše mesto ….................................................................. 44€/ 16.6.2011

Mestská časť Bratislava ‐Petržalka …......................................................... 3.000€ / 17.6.2011

Nadačný fond Slovak Telekom …..............................................................  2.400 € / 

2% z dane …................................................................................................... 1.805,60€

Nadácia otvorenej spoločnosti …................................................................ 10.260€/ 19.8.2011*

Úrad vlády SR  ….......................................................................................... 18.000€ / 22.9.2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR …................................ 15.250€/ 26.10.2011

Kvízy na podporu OZ Odyseus …............................................................. 743,02€ / priebežne od 10/2011

Mestská časť Podunajské Biskupice …................................................... 200€ / 14.12.2011

Mestská časť Bratislava ‐ Staré Mesto …............................................... 100€ / 23.12.2011

Mestská časť Bratislava – Rača ….......................................................... 200€/ 23.12.2011

Nadácia Orange …...................................................................................... 138€ / 23.12. 2011

Vďaka všetkým ľuďom, ktorí nás podporili prostredníctvom portálu www.dobrakrajina.sk, www.dakujeme.sk a individuálnym

darcom 

                                                                                                         * medziročný projekt, čiastka označuje zostatkovú sumu na rok 2011 

Za nefinančné dary ďakujeme

ProBenefit s.r.o. za darovanie resuscitačného modelu 

iSEXshop za darovanie 100ks lubrikacnyých gélov

pani Ing. Michaele Hanušovej z firmy Ovulační a těhotenské testy Wondfo za darovanie 25 ks tehotenských testov  

Cofea drinks s.r.o. za darovanie 28 litrov sirupu

Pepsi ‐ Cola SR s.r.o. za darovanie 400 ks pohárov 

OZ Odyseus, Ukrajinská 10, Bratislava 3, 831 02

Tel/fax: 02/ 524 94 344

E‐mail: odyseus@ozodyseus.sk

www.odyseus.org, www.hivaids.sk, www.drogy.org

číslo účtu: 40 40 142 618/3100

IČO: 31 788 734

DIČ: 2021 4218 54

Text a grafika Soňa Pekarovičová OZ Odyseus


