
Výročná správa za rok 2019

Sme tu, pretože život každého človeka má význam



Naše hodnoty
AKCEPTÁCIA A REŠPEKT
Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie, se-
bauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

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

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

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

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

PROFESIONALITA
Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.



Milí čitatelia a čitateľky!
,,Máme za 
sebou 22. rok 
f u n g o v a n i a 
nášho združe-
nia. Rok 2019 
sa niesol v 
z n a m e n í 
p o z i t í v n y c h 
a vytúžených 

zmien. Z tých vytúžených spomeniem 
kúpu ojazdeného osobného auta, vďaka 
ktorému sme mohli rozšíriť služby spre-
vádzania klientov a klientok aj o spre-
vádzanie pomocou auta. Sprístupnili sme 
tak túto službu hlavne imobilným klien-
tom a klientkam, pre ktorých sprevádza-
nie “na pešo” nebola vhodná možnosť.  
Ďalšou vytúženou zmenou v poradí bola 
inštalácia prvých bezpečných nádob na 
použité injekčné striekačky v Bratislave. 
Momentálne sú v prevádzke dva fixpointy, 
ten tretí ešte stále čaká na umiestnenie. 

Verím, že sa nám to podarí v roku 2020.
Som rada, že sme popracovali aj na aktu-
alizácii programu SEX/DROGY. Zmenilo sa 
mu logo a pracovalo sa aj na novom šate 
pre web drogy.org, ktorý to už naozaj po-
treboval. Veď funguje už od roku 2011. Dú-
fam, že pomôže mnohým návštevníkom a 
návštevníčkam, ktorí tam nájdu overené 
informácie alebo pomoc prostredníctvom 
online poradenstva.
V mene celého tímu OZ Odyseus Vám ďaku-
jem za doterajšiu podporu a do roku 2020 
nám prajem veľa úspešných sprevádzaní a 
služieb v teréne.”

Mgr. Dominika Jašeková
Štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus



Program Chráň sa sám
,,Chráň sa sám” je najstarším z  programov  
OZ  Odyseus. Ide o terénny program výmeny 
použitých injekčných striekačiek za sterilné. Po-
pri výkone tejto základnej harm reduction služby 
prebieha poskytovanie ďalších služieb. Mnohé z 
nich sú nenahraditeľné z toho dôvodu, že veľká 
časť klientov a klientok OZ Odyseus patrí do vy-
lúčených a marginalizovaných komunít,    ktoré 
majú sťažený prístup k inštitucionalizovaným 
službám. Preto popri výmene injekčných strieka-
čiek prebieha tiež distribúcia zdravotníckeho ma-
teriálu, nízkoprahové sociálnoprávne a základné 
zdravotné poradenstvo, sprostredkovanie kon-
taktov na  ďalšie pomáhajúce   organizácie a 
poskytovanie  informácií o ich službách. Je tiež 
možné sa  priamo na službe alebo telefonicky do-
hodnúť na sprevádzaní do niektorej z inštitúcií. 
Terénne pracovníčky a pracovník sú pripravené 
poskytnúť tiež krízovú intervenciu v zložitých 
životných situáciách, v ktorých ich klientky a 
klienti vyhľadávajú, napríklad pri skúsenosti s 
násilím, predávkovaním alebo nechceným teho-
tenstvom. 



V súčasnosti sa program vyvinul do po-
doby, v ktorej sú tieto služby poskytované 
na troch miestach – na Slovnaftskej  ulici, 
na Panónskej ceste a na Trnavskom mýte. 
Terénne pracovníčky a pracovník vyráža-
jú „do terénu“ štyrikrát do týždňa, z toho 
je každá z lokalít navštívená jedenkrát do 
týždňa s využitím špeciálne upravenej ne-
označenej dodávky – ide o tzv. „mobilné 
služby“. Navyše, do jednej z lokalít sa cho-
dí raz do týždňa „na pešo“ („pešia služba“). 
Služby prebiehajú každý týždeň po celý 
rok bez ohľadu na počasie a iné podmien-
ky, taktiež počas   niektorých   sviatkov. 
Klienti a klientky OZ Odyseus, ktorí sa vo 
svojich životoch potýkajú s mnohými ne-
istotami, sa tak môžu spoľahnúť na to, 
že vždy v rovnakom čase na  rovnakom         
mieste nájdu potrebnú pomoc a podpo-
ru.

Program Chráň sa sám v číslach:

- v roku 2019 nás v teréne 
navštívilo 526 klientov a klien-
tok 2 663-krát
- realizovali sme 454 od-
borných konzultácií
- vydali sme 660 infor-
mačno-edukačných ma-
teriálov
- v teréne sme mali 207 služieb
- distribuovali sme 97 895   
ihiel a 3746 kondómov
- celkové množstvo vydaného 
materiálu bolo 169 823



Program Sociálna asistencia
V programe Sociálna asistencia 
ponúkame našim klientom a klientkam 
sprevádzania na úrady a do pomáhajúcich 
inštitúcií, napríklad za účelom vybavenia 
občianskeho preukazu alebo návštevy le-
kára-odborníka alebo lekárky-odborníčky. 
Poskytujeme tiež telefonické konzultácie, 
najčastejšie na sociálno-právne a zdravot-
né témy. Koordinátorka programu Nika je 
spoľahlivou a trpezlivou sprievodkyňou, 
a dokáže k návšteve úradu či inej inštitú-
cie motivovať aj tých a tie, ktorí si rokmi 
zlých skúseností vypestovali nechuť k 
akýmkoľvek administratívnym a oficiál-
nym postupom. V roku 2019 sa podarilo 
tento program významne inovovať, a to 
zakúpením osobného automobilu pre OZ 
Odyseus, ktorý slúži na sprevádzanie tých, 
pre ktorých je zo zdravotných dôvodov fy-
zický presun namáhavejší či nemožný.

Program
v 

číslach

18 
vybavených 
občianskych 
preukazov

219
telefonických

konzultácií

20
dohodnutých 

lekárskych
vyšetrení

128
dohodnutých 
sprevádzaní





Program Centrum K2 - kontakt s komunitou
Káčko“, ako ho familiárne naši klienti a 
klientky nazývajú, funguje na Pentagone už 
od septembra 2017. Za ten čas malo možnosť 
prejsť určitým vývojom a stabilizáciou, ktorá 
umožnila rozvoj ďalších služieb a poskyt-
la nové možnosti ako takýto výnimočný 
priestor využívať. Lokalita „Pentagon“ na 
Stavbárskej ulici v Bratislave je známa svo-
jou otvorenou drogovou scénou a zvýšeným 
výskytom ľudí z marginalizovaných a so-
ciálne vylúčených skupín obyvateľstva.
Priestor centra ponúka oproti terénnym 
službám vďaka svojmu zázemiu nové 
možnosti na poskytovanie individuálne-
ho poradenstva a tiež na prácu s komuni-
tou. V rámci služieb prebieha poskytovanie            
najmä sociálnoprávneho a základného zdra-
votného poradenstva, ale tiež konzultácií na 
ďalšie témy ako bezpečnejšie užívanie drog 
či práca v sexbiznise.
Služby v Centre K2 sme v roku 2019 rozšírili o 
poskytovanie základného ošetrenia pracov-
níčkami a pracovníkom Centra K2. Klienti 

a klientky OZ Odyseus si tak môžu nechať 
previazať alebo vydezinfikovať ranu, čo je 
nenahraditeľnou službou najmä pre klien-
tov a klientky bez domova, ale i pre tých a 
tie, ktoré majú sťažený prístup k pitnej vode 
alebo nemajú zdravotné poistenie.
Mimo poskytovania poradenstva, ktoré je 
súčasťou každej služby v Centre K2, prebie-
hali v minulom roku tiež workshopy hľada-
nia práce a písania životopisu, počas ktorých 
si klienti a klientky OZ Odyseus mohli s po-
mocou pracovníčok OZ Odyseus vyhľadať 
prácu na internete, napísať a vytlačiť si živo-
topis, prípadne zatelefonovať na ponuky 
práce. Nástenka s ponukami práce a telefón 
v centre pre kontaktovanie potenciálnych 
zamestnávateľov sú k dispozícii klientom 
a klientkam OZ Odyseus aj počas bežných 
služieb, v roku 2019 k nim pribudol klientsky 
notebook, na ktorom si môžu vyhľadávať 
pracovné ponuky a iné informácie.





V rámci komunitného organizovania 
pokračovali i v roku 2019 aktivity Ko-
munitných dobrovoľníkov/čok a Komu-
nitných hliadok. OZ Odyseus v tomto 
období spolupracovalo s dvomi komunit-
nými dobrovoľník-
mi,   ktorých činnosť 
spočívala v posky-
tovaní výmeny in-
jekčných striekačiek, 
distribúcii zdravot-
níckeho materiálu a 
konzultácií ohľadom     
b e z p e č n e j š i e h o 
užívania drog či bez-
pečnejšieho sexu 
ľuďom z vylúčených 
komunít, ktorí z 
rôznych dôvodov 
nevyužívajú služby OZ Odyseus priamo. 
Vďaka týmto komunitným dobrovoľníkom 
sa efektívna pomoc mohla dostať aj do okra-
jových častí Bratislavy, na ktoré nemá OZ 

Odyseus dosah. Komunitné hliadky majú 
za úlohu dohľad nad verejným poriadkom 
na sídlisku Pentagon, zber pohodených 
injekčných striekačiek a upratovacie práce 
na sídlisku, pomoc v kontaktnom centre, 

či poskytovanie 
odborných in-
formácií či už 
ľuďom, ktorí        
užívajú drogy/
pracujú v sex-
biznise ako aj 
samotným oby-
vateľom/kám síd-
liska. V roku 2019 
v rámci projek-
tu Komunitných   
hliadok spolupra-
covali s OZ Od-

yseus dlhodobo dve komunitné  hliad-
karky. Okrem toho boli do pravidelných 
upratovaní okolia Pentagonu zapájaní 
ďalší ľudia z komunity navštevujúci káčko.



Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 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

Centrum K2 v číslach:

- 497 jedinečných klientov a klientok
- 8 124 návštev
- 104 služieb
- 250 vydaných info-edukačných 
materiálov
- 785 odborných konzultácií
- 128 170 distribuovaných injekčných 
striekačiek
- 262 407 celkovo vydaného ma-
teriálu
- 12 199 distribuovaných mužských 
kondómov



Nové brožúrky vy-
dané pre programy 
Chráň sa sám a Čer-

vený dáždnik.



Nové brožúrky 
pre mladých ľudí 
vydané v rámci 
programu SEX/

DROGY.



Program, v ktorom sa zameriavame na pomoc a pod-
poru pre ľudí pracujúcich v sexbiznise, má názov „Čer-
vený dáždnik“- po vzore medzinárodného symbolu 
značiaceho ochranu pred všetkými neprávosťami, s 
ktorými sa ľudia pracujúci v sexbiznise stretávajú. V roku 
2019 sme pri príležitosti troch medzinárodných dní (3. 
marec – deň práv ľudí pracujúcich v sexbiznise, 2. jún – 
deň ľudí pracujúcich v sexbiznise, 17. december – deň 
za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich 
v sexbiznise) pripravili pre naše klientky a klientov zau-
jímavé neformálno-vzdelávacie aktivity: workshop o  
ľudských právach, kvíz o práci v sexbiznise a premietanie 
krátkeho dokumentu. Ako každý rok sme sa zapojili do 
kampane ku dňu za ukončenie násilia na ľuďoch pracu-
júcich v sexbiznise. V rámci nej sme vydali tlačovú správu 
s výsledkami prieskumu o násilí, ktorý sme medzi našimi 
klientkami realizovali v roku 2019. Podľa tohto priesku-
mu malo za posledný rok skúsenosť s násilím 12 z 26 ľudí 
pracujúcich v sexbiznise, pričom najväčším problémom 
sa ukázalo byť partnerské násilie. Stúpla tiež prevalencia 
psychického násilia.
Pracovníčky a pracovníci  OZ Odyseus ponúkajú v takých 
prípadoch krízovú intervenciu a poradenstvo, prípadne 
odkazy na ďalšie pomáhajúce organizácie. Okrem toho 
sme aj v roku 2019 v rámci programu „Červený dáždnik“ 
na bežnej báze ponúkali poradenstvo a konzultácie tý-
kajúce sa najmä sociálno-právnych otázok, bezpečnosti 
a ochrany pri poskytovaní sexuálnych služieb, pohlavne 
a krvou prenosných ochorení a ďalšie. V tomto ohľade 

mala nezastupiteľné miesto pracovníčka z komuni-
ty – žena pracujúca v sexbiznise, ktorá s OZ Odyseus 
dlhodobo spolupracuje. Poskytujeme servisné služby, 
distribuujeme kondómy, lubrikačné gély a tehotenské 
testy, testujeme na krvou a pohlavne prenosné ochore-
nia. Medzi ponúkané infoedukačné materiály v roku 
2019 pribudla brožúrka o práci v sexbiznise a ľudských 
právach.

Program Červený dáždnik



V roku 2019 sme pracovali so 104 
ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. S 
ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise sa 
stretávame najčastejšie v teréne na 
Slovnaftskej ulici alebo na Panónskej 
ceste, ktoré sú akýmisi poslednými 
baštami pouličného sebiznisu, nemálo 
z nich nás ale kontaktuje i v Centre K2. 



Program SEX/DROGY
Program SEX/DROGY funguje od roku 2001 a 
zameriava sa na mladých ľudí, ktorí experimentu-
jú s drogami a žijú aktívnym sexuálnym životom. 
Vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracov-
níčky pôsobia priamo v teréne – na festivaloch a 
v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, 
ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuál-
nym životom. Poskytujú konzultácie, distribuujú 
informačné materiály a brožúrky a realizujú work-
shopy správneho navliekania kondómu, pričom 
kondómy sú tiež medzi ponúkanými materiálmi. 
V roku 2019 sme sa so stánkom programu „SEX/
DROGY“ zúčastnili letného festivalu Pohoda, festi-
valu Dúhový Pride Bratislava a tiež akcii v Mlynskej 
doline či LET IT ROLL . Nakontaktovali sme 1 500 
mladých ľudí, ktorým sme poskytli 920 konzultácií 
o bezpečnejšom užívaní drog a bezpečnejšom 
sexe a realizovali sme 608 workshopov správneho 
navliekania kondómu.
Medzi ponúkané materiály v roku 2019 pribudli 
tri nové brožúrky, ktoré sú dielom mladého člove-
ka z komunity, a ktoré tak svojím obsahom pria-
mo   zodpovedajú potrebám mladých ľudí. Ide o 
brožúrky, ktoré prinášajú objektívne informácie o 
účinkoch a rizikách spojených s rôznymi spôsob-
mi užívania  alkoholu, kokaínu a nových psychak-

tívnych látok.
Významnou  zmenou v roku 2019 prešla oficiál-
na webstránka programu SEX/DROGY – www.
drogy.org. Spolu s novým logom programu dos-
tala i webstránka nový šat – aktualizované texty, 
atraktívnu grafiku a nové funkcionality, pričom 
súčasťou stránky je aj online poradňa.





Fixpointy
Kontajnery Fixpoint sú novým efektívnym opatrením, 
o ktoré OZ Odyseus v roku 2019 rozšírilo poskytované 
harm reduction služby zamerané na znižovanie rizík 
súvisiacich s injekčným užívaním drog. V tomto roku 
sa OZ Odyseus podarilo osadiť dva takéto kontajnery 
- jeden vo Vrakuni a jeden v Podunajských Biskupi-
ciach. Išlo o prvé takéto kontajnery vôbec, ktoré boli 
osadené na území Bratislavy. Na čo tieto kontajnery 
slúžia a ako funguje ich vyprázdňovanie?
Kontajnery Fixpoint sú určené pre injekčných uží-
vateľov a užívateľky drog, ktorí chcú bezpečne        
zlikvidovať použité injekčné striekačky, ktoré môžu 
byť možným zdrojom infekcií. Ďalej sú určené 
pre obyvateľov a obyvateľky a pre príslušníkov a 
príslušníčky Policajného zboru v lokalitách, v ktorých 
sa často stretávajú s problémom pohodených in-
jekčných striekačiek, a ktorí tak budú môcť nájdenú 
striekačku bezpečne zlikvidovať. Okrem toho môže 
kontajner poslúžiť i tým, ktorí používajú injekčný 
materiál zo zdravotných alebo iných dôvodov (inzu-
línové striekačky, injekčné striekačky pre veterinárne 
použitie).
Kontajnery sú pravidelne vyprázdňované poverenou 
pracovníčkou alebo pracovníkom, ktorí sú poučení o 
nakladaní s týmto nebezpečným odpadom.

Od septembra do konca 
roka 2019 sa z košov vyz-
bieralo 187 použitých in-
jekčných striekačiek.



Testovanie
Aj v tomto roku sme pre našich 
klientov a klientky realizova-
li nízkoprahové testovanie na 
protilátky vírusu HIV, HCV a 
syfilisu.
Celkovo sme v roku 2019 vy-
konali 76 testov na protilátky 
vírusu HIV, 24 testov na pro-
tilátky vírusu HCV a 58 testov 
na protilátky vírusu syfilisu.



Hospodárenie



Ďakujeme všetkým donorom, partnerom, firmám a jednotlivým darcom a darkyniam, ktorí v 
roku 2019 prispeli na našu činnosť.

Za nefinančnú pomoc ďakujeme Accenture, Nadácii Pontis, ABBBVIE, Kondomshopu, Magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislava, Kovidesign, individuálnym darcom a darkyniam a našim 
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam.















Sme tu, pretože život každého človeka má význam

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

www.facebook.com/OZ.Odyseus

Číslo účtu v IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618


