
Sme tu, pretože život každého človeka má význam

Výročná správa za rok 2018



Naše hodnoty

SILA ČLOVEKA
Veríme, že je v silách každého z nás ro-
biť rozhodnutia, ktoré vedú k pozitív-
nym zmenám.

PROFESIONALITA 
Veríme, že len profesionálne služby 
pomáhajú ľuďom.

AKCEPTÁCIA A REŠPEKT
Veríme, že každý človek je jedinečnou 
bytosťou a má právo na sebaurčenie, 
sebauplatnenie a vlastnú voľbu život-
ného štýlu. 

ROVNOPRÁVNOSŤ 
Veríme, že každý človek je rovno-
právnym členom spoločnosti. Ľud-
ská dôstojnosť a ľudské práva sú ne-
odňateľné.

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.



Na úvod

 ,,Poviem Vám, rok 
2018 bol pre Odyseus 
náročný. Nielen že 
Odyseus vstúpil do 
tretej desiatky svojho 
fungovania, ale musel sa 
vysporiadať aj s veľkými 
o r g a n i z a č n ý m i 
zmenami. Veľa ľudí, ktorí 

podľa môjho názoru tvorili jadro organizácie, 
odišli. Nastal pre nich čas posunúť sa niekam 
inam. A  pre nás, čo sme zostali, to vytvorilo 
prirodzené obavy, či budeme schopní ďalej 
pokračovať v rozbehnutom vlaku.
Ohliadnuc sa za minulým rokom, musím 
neskromne povedať, že sa nám to podarilo. 
Spustili sme nový projekt Komunitných 
hliadok a  intenzívnejšie zapájame komunitu 
do našej činnosti. V centre sme zorganizovali 
očkovanie na hepatitídu A  a  B. V  prvej 
polovici roka bolo naše Centrum K2 – kontakt 
s  komunitou ocenené medzinárodnou 
cenou SozialMarie za sociálne inovácie 

a  v  druhej polovici roka sme natočili film, 
ktorý porovnáva stav harm reduction služieb 
na Slovensku a  v  Českej republike. Bohužiaľ, 
ešte stále sme oproti našim českým susedom 
pozadu. Harm reduction služby na Slovensku 
sú poddimenzované nielen finančne, ale 
aj personálne. Absencia adiktologického 
vzdelávania na Slovensku sa podpisuje aj na 
nízkom záujme absolventov a  absolventiek 
o túto prácu.
Do roku 2019 nám prajem, aby sme našli 
kvalitných a  odborných ľudí do tímu, veľa 
podpory od našich donorov, priaznivcov 
a  podporovateliek a  ešte viac úsmevov na 
tvárach našich klientov a klientok.“

Mgr. Dominika Jašeková
Štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus



Program Chráň sa sám

Harm reduction ako 
prístup, ktorý má 
znižovať zdravotné, 
ekonomické a  sociálne 
riziká a  škody spojené 
s užívaním drog môže 
mať mnoho podôb. 
V každej z týchto podôb 
sa však poskytujú 
také       služby, ktoré 
okrem znižovania rizík, 
zlepšujú zdravie a slúžia 
ako „mostík“ k  iným 

službám, o  ktorých komunita nevie alebo sú 
pre komunitu nedostupné bez pomoci  ľudí 
z odborného tímu.
Program Chráň sa sám v roku 2018 navštívilo 
591 ľudí, ktorí naše služby využili 2409 krát. 
V  roku 2019 sme fungovali v  3 rôznych 
lokalitách 4-krát týždenne a to na Trnavskom 
mýte, kde je najväčší počet klientov a klientok, 
na Panónskej ceste a na Slovnaftskej ulici.
Čo môžu ľudia na službách dostať? Ako si 
môže obyčajný človek predstaviť fungovanie 

takejto služby? 
Na terénnu sociálnu službu chodia pracovníčky 
a pracovníci autom alebo pešo. Pešia služba je 
len jedna na Trnavskom mýte vo večerných 
hodinách, kedy je menej klientov a  klientok 
a  tak aj materiálu netreba brať toľko ako na 
inú službu. OZ Odyseus tak šetrí auto, naftu 
a  životné prostredie. Služba autom prebieha 
v dodávke, ktorá je v zadnej časti uspôsobená 
na uskladnenie materiálu, posedenie a  tiež 
slúži ako kryt v prípade zlého počasia. Radi v nej 
posedia aj naši klienti a klientky a to pri rôznych 
príležitostiach, či už ide o  Medzinárodný deň 
ľudí pracujúcich v  sexbiznise, Svetový deň 
AIDS, Medzinárodný deň boja proti páchaniu 
násilia na ženách, alebo len tak, pri čaji a káve. 
Okrem toho, dodávka slúži aj ako miesto 
pre pracovníčku, ktorá testuje ľudí na krvou 
a pohlavne prenosné infekcie – HIV, Syfilis. 
Ako neodmysliteľnú službu treba vnímať výdaj 
zdravotníckeho materiálu, ktorý       ľudia  potrebujú 
na to, aby pri najbližšej injekčnej aplikácii 
alebo pri poskytovaní sexuálnych služieb 

Mgr. Miriama Hrehová
Koordinátorka  progra-

mu Chráň sa sám



chránili svoje zdravie. Materiál ale nie je všetko. 
V teréne máme aj špeciálne odkazy, brožúrky 
a  časopis INTOXI, v  ktorých klienti a klientky 
nájdu informácie na rôzne témy. Pracovníčky 
s  klientmi a  klientkami tiež konzultujú 
množstvo tém a zároveň si spolu budujú vzťah 
dôvery a porozumenia.
Naši klienti a  klientky riešia problémy ako 
väčšina z  nás, niekedy bojujú o  základné 
životné istoty, no ich samotné riešenie je 

zložitejšie, časovo náročnejšie a to z dôvodu, že 
tradičné sociálne služby nie sú prispôsobené 
pre ľudí, ktorí užívajú drogy a  pre ľudí, ktorí 
pracujú v  pouličnom sexbiznise. Preto je na 
OZ Odyseus hľadať riešenia a dostupné služby 
medzi odborníkmi a  odborníčkami, ktorí sú 
ochotní napr. prijať človeka aj keď má dlhy na 
zdravotnom poistení, nemá absolútne žiaden 
príjem a  užíva drogy či pracuje v  pouličnom 
sexbiznise. 

Program Chráň sa sám okrem ochrany zdravia 
verejnosti a  znižovania zdravotných rizík pre 
ohrozené komunity, dáva ľuďom nádej na 
zmenu, informuje ich o možnostiach pomoci 
v krízových situáciách, sprevádza ľudí ťažkými 
životnými chvíľami a  zohráva hlavnú rolu 
pri kontaktovaní komunity v  prirodzenom 
prostredí, kde komunita žije a zdržiava sa.



Čo sme dosiahli v roku 2018 v rámci programu 
Chráň sa sám?

• Distribuovali sme 85 517 injekčných striekačiek

• S klientmi a klientkami sme konzultovali 607-
krát (najviac na sociálnoprávne témy, sexbiznis 

a kladné medziľudské vzťahy)

• Distribuovali sme 289 edukačných materiálov

• Distribuovali sme 4026 kondómov



Program Sociálna asistencia

Vybavovanie úradných 
vecí, dokladov či dlhé 
čakanie u  lekárov. To 
je realita, ktorú pozná 
každý z nás.  Pre ľudí, 
ktorí často nemajú 
zabezpečené ani 
základné potreby ako 
je strecha nad hlavou, 
teplo, jedlo, hygienu, 
je proces vybavovania 
čohokoľvek o  to 

náročnejší.  Klienti a klientky sa často stretávajú 
s  nevôľou pracovníkov/čok, množstvom 
nepríjemných pohľadov napr.  kvôli 
zanedbanému výzoru,  otázkam, ktoré kladú 
alebo len bojujú so strachom komunikovať. 
Sociálna asistencia tak poskytuje klientom a 
klientkam podporu a pomoc v celom procese 
od dohodnutia, uskutočnenia sprevádzania až 
po ďalšie spoločné plánovanie krokov. 
Okrem hľadania a spolupracovania s rôznymi 
odborníkmi a  odborníčkami, lekármi 

a  lekárkami, máme prehľad v  pomáhajúcich 
inštitúciách a  organizáciách, zisťujeme 
dôležité informácie pre klientov a klientky na 
rôzne témy, no najmä v sociálnej a zdravotnej 
oblasti. Počas sprevádzania klienta alebo 
klientky je to však najmä o dôvere, o zdieľaní 
pocitov strachu a  obáv, s  ktorými ľudia 
prichádzajú a spoločnej snahe meniť životnú 
situáciu človeka krok po kroku.

A čo sa nám spoločne s klientmi a klientkami 
podarilo v  rámci Sociálnej asistencie v  roku 
2018?
• 215 uskutočnených telefonických 

konzultácií
• 129 dohodnutých sprevádzaní
• 88 dohodnutých sprevádzaní za účelom 

vybavenia občianskeho preukazu
• 23 vybavených občianskych preukazov

Ďakujeme, že vaše kroky sú aj našimi 
spoločnými krokmi vpred.

Mgr.Nikoleta Bedušová
Koordinátorka progra-
mu Sociálna asistencia



Program Červený dáždnik

Červený dáždnik je 
program zameraný 
na ľudí pracujúcich 
v  pouličnom sexbiznise 
a  ich potreby. Sexbiznis 
považujeme za 
prácu a  preto je naša 
činnosť založená 
na destigmatizácii 
a  rešpekte k  ľuďom 
pracujúcim v sexbiznise. 
Do činnosti OZ 
Odyseus je dlhodobo 
zapojená konzultantka 
z  komunity – žena 

pracujúca v  sexbiznise. Zvyšujeme 
povedomie o  sexbiznise ako práci a  o 
právach ľudí v  sexbiznise pravidelnými 
osvetovými aktivitami pri príležitosti 
medzinárodných dní (napríklad 17. december 
– Medzinárodný deň proti násiliu páchanému 
na ľuďoch pracujúcich v  sexbiznise 
a  ďalšie). Organizujeme tiež komunitné 

stretnutia pre ľudí pracujúcich v  sexbiznise. 
Podporujeme k  svojpomoci, posilňujeme 
a edukujeme, distribuujeme informačno - 
edukačné materiály o  bezpečnosti pri práci 
v  sexbiznise a  o  právach ľudí pracujúcich 
v  sexbiznise. Poskytujeme im servisné 
služby v  rámci výkonu terénnej sociálnej 
práce (distribuujeme ženské a  mužské 
kondómy, lubrikačné gély, tehotenské testy 
a  ďalší materiál). Poskytujeme poradenstvo 
a  krízovú intervenciu v  prípadoch násilia či 
v ťažkých životných situáciách a sprevádzame 
k  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a na úrady. 

Bc. Veronika Štefečková
Junior projektová 

koordinátorka



V roku 2018 sme pracovali s 115 ľuďmi 
pracujúcimi v sexbiznise, ktorí nás 

navštívili spolu 1155-krát. Poskytli sme 
im 345 odborných konzultácií. V rámci 
strategického plánovania organizácie 

v roku 2018 sme reagovali tiež na 
zmeny prebiehajúce v sexbiznise ako 

takom, a to najmä na presun sexbiznisu 
z ulice na internet a na priváty.



Program SEX/DROGY

Náš program SEX/DROGY je jedinečným 
preventívnym programom svojho druhu na 
Slovensku. Pracujeme s mladými ľuďmi v  ich 
prirodzenom prostredí klubov a festivalov, kde 
riešime témy bezpečnejšieho užívania drog 
a bezpečnejšieho sexu.
Veľakrát nás prekvapí, keď  sa dozvieme, 
že mladí ľudia majú skúsenosti s  drogami, 
ale nemajú žiadne informácie o  drogách. 
Častokrát nevedia, čo užijú a s akým účinkom. 
Toto všetko iba zvyšuje riziká, ktoré s užívaním 
drog súvisia. Je dôležité, aby mladí ľudia dostali 
namiesto zastrašovania pravdivé informácie 
o drogách a ich účinkoch, na základe ktorých 
môžu robiť informované rozhodnutia a chrániť 
svoje zdravie.

Program SEX/DROGY v číslach:

• 1 623 nakontaktovaných mladých ľudí
• 829 konzultácií o bezpečnejšom sexe
• 367 konzultácií o bezpečnejšom 

užívaní drog
• 943 realizovaných workshopov o 

navliekaní kondómov
• 469 distribuovaných brožúrok
• 1 017 distribuovaných kondómov
• 45 nakontaktovaných ľudí cez poradňu 

www.drogy.org

Nová brožúrka vydaná 
v rámci programu SEX/

DROGY o bezpečnejšom 
sexe na párty.



Program Centrum K2 - kontakt s komunitou

Kontaktné centrum 
K2 – kontakt 
s  komunitou sme 
otvorili v  septembri 
roku 2017. V roku 2018 
sociálne pracovníčky 
pôsobiace v centre 
pokračovali v  práci 
s  užívateľmi 
a  užívateľkami drog 
a s  ľuďmi pracujúcimi 
v  sexbiznise. Podarilo 
sa nám rozbehnúť 
projekt Komunitných 

hliadok, čo nám umožnilo začať spoluprácu s 
človekom z komunity užívateľov a užívateliek 
drog. Rozšírili sa nám tým možnosti práce 
s jedným konkrétnym človekom, ktorého sme 
naučili mnohým novým veciam. Tento človek 
svoje novozískané zručnosti využíva ďalej 
v  práci s  celou komunitou. V  roku 2018 sme 
v  centre začali ponúkať aj službu testovania 
na pohlavne a  krvou prenosné ochorenia 

spolu s  kvalitným pred a  po testovým 
poradenstvom. Ľuďom z ohrozenej komunity 
tým poskytujeme možnosť spoznať svoj 
zdravotný stav a  v  prípade potreby  následne 
aj s  našou podporou vyhľadať adekvátnu 
liečbu. V  roku 2018 sme tiež pokračovali 
v  zveľaďovaní prostredia Pentagonu. V zbere 
pohodených injekčných striekačiek a odpadu 
nám pomáhali naši klienti a klientky, ktorých 
sme do práce aktívne zapájali. Celkovo sa ich 
v roku 2018 zapojilo 20 a dokopy sme okolie 
Pentagonu upratali 46-krát. 
Služba v “káčku” prebieha dva krát do týždňa 
a trvá tri hodiny. V priebehu troch hodín nás 
navštívi približne 70 ľudí – sú medzi nimi mladí, 
ale i starší, s dobrou náladou, usmievajúci sa, 
žartujúci, niektorí smutní alebo nahnevaní. 
Niektorí k  nám dobehnú po práci, iní prácu 
nemajú. Niektorí majú svoje domovy, iní nie - 
žijú na ulici. V deň, keď k nám prídu, sú možno 
prvýkrát v  teple alebo naopak, nájdu úkryt 
pred slniečkom a  cítia sa aspoň na chvíľu 
v bezpečí.

Mgr. Alexandra Havlíčková
Sociálna pracovníčka 
v centre K2 – Kontakt 

s komunitou



Niektorí majú po svojom boku blízkych, iní 
sa cítia sami, opustení a stratení. Niektorí 
sú chorí, unavení, hladní. Títo ľudia majú 
rôzne osudy, rôzne nálady, pocity a trápia 
ich rôzne veci. Každý z  nich je ale jedinečný 
a  každý z  nich je ľudská bytosť. Spája ich to, 
že užívajú drogy a/alebo pracujú v sexbiznise. 
Preto v  centre prebieha výmena injekčných 
striekačiek, distribúcia zdravotníckeho 
materiálu a  kondómov. Chránime tým 
zdravie týchto ľudí, ako aj širokej verejnosti. 
Okrem distribúcie zdravotníckeho materiálu 
v centre poskytujeme sociálne poradenstvo, 
poskytujeme informácie na rôzne témy, 
napríklad o možnostiach liečby, ubytovania, 
sociálnoprávne otázky a iné. Hovoríme 
o  násilí, ktoré často v  rôznych podobách 
zažívajú. Nevyhýbame sa ani rozhovorom  o 
medziľudských vzťahoch, pretože toto sú 
témy, o ktorých často nemajú s kým hovoriť. 
Hovoríme o tom, ako si môžu vybaviť doklady 
a  ponúkame im možnosť sprevádzania na 
úrady. Často totiž blúdia v  začarovanom 
kruhu a  nevedia si sami poradiť so 
systémom, prípadne im chýbajú informácie. 
V neposlednom rade sa snažíme pracovať na 

motivácií týchto ľudí k pozitívnej zmene. Toto 
je však proces, ktorý si vyžaduje čas a dôveru. 
Preto sa spolu s našimi klientmi a klientkami 
vždy tešíme každej pozitívnej zmene, ktorá sa 
im svojou prácou a odhodlaním podarí dokázať.



2 nové brožúrky vy-
dané v roku 2018



Rok 2018 v centre K2 v číslach
• 518 jedinečných klientov a klientok

• 8 407 kontaktov
• 142 780 zlikvidovaných použitých 

injekčných striekačiek
• 163 759 distribuovaných injekčných 

striekačiek
• 11 615 distribuovaných mužských 

kondómov
• 797 odborných konzultácií

• 334 vydaných info-edukačných 
materiálov

Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociál-
neho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Trvanie projektu: 09/2017 - 07/2021
www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk www.employment.gov.sk





Ďakujeme...

...všetkým donorom, partnerom, firmám a jednotlivým darcom a darkyniam, ktorí v roku 
2018 prispeli na našu činnosť.

Za nefinančnú pomoc ďakujeme:
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky
                        Bratislava
 • Kondomshop
 • Zelená hliadka
 • Kovidesign
 • Individuálni darcovia a darkyne
 • Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Dominika a Nika pri odovzdávaní medzinárodnej 
ceny SozialMarie za sociálne inovácie vo Viedni



Hospodárenie













Pár fotiek na záver...



OZ Odyseus
Haanova 10, 852 23 Bratislava

Telefón: 02/524 94 344
E-mail: odyseus@ozodyseus.sk

IČ: 31 788 734
DIČ: 2021422854

Číslo účtu v IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618

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

www.facebook.com/OZ.Odyseus

Sme tu, pretože život každého človeka má význam


