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ZÁKLADNÝ BALÍČEK, ČO JE V ŇOM?

Tereňáčka Iv vysvetľuje, prečo a ako používať komplet 
zdravotnícky materiál zo základného balíčka pri živote na 
ihle....

INZULÍNKY
Používaj vždy vlastnú. Znížiš tým 
riziko šírenia krvou prenosných 
chôrob. Úplne najlepšie je, keď pri 
každom nástrele použiješ novú - 
sterilnú ihlu. 
Použitú ihlu treba vrátiť ihlárom. Tak 
ju bezpečne zlikviduješ a postaráš sa 
o svoje okolie!  

TUPÁ IHLA & STARŠIE ŽILY 
Dlhodobí injekční užívatelia, už majú 
žily  skôrnatené, a tak je aplikácia tu-
pou ihlou veľmi náročná, nebezpečná 
a isto bolestivá. Hrozí riziko prasknutia 
žily, zalomenie hrotu a i.

SUCHÉ TAMPÓNY 
Gázy alebo buničina slúži na zastavenie krvácania po vpichu, 
kedy ju chvíľu pridrž na mieste.

ALKOHOLOVÉ TAMPÓNY
Nimi len dezinfikuj, a to jedným ťahom smerom 
dolu. Po vpichu väčšina z vás použije opätovne 
alkoholák, ale ten štípe a krvácanie zastaví pomalšie. 

FILTER
Chlpatá guľka, ktorú distribuujeme je dentálna vata, používaná 
zubármi. Slúži na zachytenie nečistôt v rozrobenej dávke, preto 
použi filter a znížiš tým riziko zápalov alebo vznik krvou prenos-
ných ochorení. 

INjEKčNÁ VOdA
Pripomínaja roztok vlastný telu. Jej použitím 
telu neuškodíš lebo neobsahuje iné nežia-
duce látky a prímesy. Účinok dávky 
nezmeníš použitím väčšieho množstva 
vody. Telo len menej zaťažíš. Radšej dať 
viac vody - málo koncentrovaná dávka 
môže poškodiť vnútornú stenu žíl.

KYSELINA L – ASKORBOVÁ, ASCORBÍN
je vitamín C a kyselina zároveň, potrebná na pri-
pravenie dávky heroínu. Dokáže sa rozpustiť len 
v kyslom prostredí. Tí, čo používajú citrón, ocot, 

Colu, citrónku do čaju, riskujú tým aplikáciu aj nečistôt, ktoré 
môžu spôsobiť zápal žíl až sepsu, a ohrozia tak tvoj život.

LEUKOPLAST
Keď si použil/a suchý tampón po vpichu a rana ešte slabo krvá-
ca, prelep ju. Zabrániš tým vstupu nečistôt do čerstvej, otvorenej 
rany a s tým spojeným komplikáciám

ŠTUPEľ, VRCHNÁK - STERICUP
Poskytuje pri príprave dávky sterilné pros-
tredie, ktoré znižuje riziko vzniku rôznych infek-
cií a zápalov. Rovnako dôležité ako pri ihlách je  
nezdieľať myštičku s inými ľuďmi.
-Iv- 
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OPUCH KONČATÍN
Naši terénni doktori Aďa a Andrej píšu o opuchoch končatín, 
o príčinách ich vzniku a o tom  čím opuchy liečiť.

AKO VZNIKÁ OPUCH? 
Klasický opuch časti tela alebo jeho jednotlivých častí viditeľný 
voľným okom vzniká hromadením tekutiny mimo cievy v oko-
litých tkanivách. 
Opuchy rozdeľujeme na miestne a celkové.
V prípade miestnych opuchov vzniká opuch v jednej určitej časti 
tela. Príčina býva väčšinou miestna (úraz, alergia). Pri celkových 
opuchoch býva príčina skôr systémová a teda opuch postihuje 
viac častí tela. Akútny celkový opuch  býva mäkký cestovitý, 
ľahko sa doň vtlačí jamka. Chronický celkový opuch sa vyznaču-
je začervenaním, koža je zhrubnutá, často zvýšená pigmentácia, 
vtlačenie jamky je ťažšie. Pátraj, prečo opuch vznikol. 

čO SI VŠIMAj PRI OPUCHU RUKY?
1. Či máš opuchnutú iba jednu ruku alebo obe.
2. Či je opuch iba na dlaniach alebo na celej končatine.
3. Či máš opuchnuté okrem ruky aj iné časti tela.
4. Či sa opuch mení v priebehu dňa alebo nie.
5. Akú teplotu má pokožka nad opuchnutou časťou

Tieto informácie môžu pomôcť zistiť, prečo tento stav 
vznikol a prípadne nájsť vhodnú liečbu.  

PRÍČINY OPUCHOV SÚ RÔZNE
Alergie, zápaly, upchatie žilového systému, lymfedém, cirhó-
za pečene, srdcové zlyhávanie aj nedostatok bielkovín v krvi.

PRI ALERGICKEj REAKCII dochádza k zvýšeniu 
priepustnosti cievnych stien a k vzniku opuchov. 
Ťažké alergické reakcie môžu viesť až k opuchom 
celého tela, pričom najnebezpečnejšie sú opuchy 
dýchacích ciest. Miestnu alergickú reakciu môže 
spôsobiť uštipnutie hmyzom, lokálne podaný liek, 
miestny kontakt pokožky ruky s látkou na ktorú je 
konkrétny jedinec alergický a pod. Opuch môže byť 
i nejamkový, nesvrbieť a byť závislý od gravitácie. 

INFEKčNÉ A NEINFEKčNÉ ZÁPALY 
Majú za následok rozšírenie ciev a zvýšenie priepustnos-
ti cievnych stien. Zápalové ložiská sú preto začervenané a 
opuchnuté. 

PORUCHA OdTOKU KRVI ŽILAMI 
Napríklad pri trombóze žily  krv nemôže odtekať a začne sa v 
končatine hromadiť. Tým sa v okolitých cievach zvýši tlak krvi a 
tá sa začne filtrovať do tkanív. Preto je končatina pri trombóze 
opuchnutá. Na rozdiel od srdcového zlyhávania je opuchnutá 
len jedna končatina, pretože vznik trombózy v oboch končat-
inách zároveň je menej pravdepodobný (aj keď sa nedá vylúčiť). 
LYMFEDÉM - opuch je spôsobený poruchou v odtoku lymfy 
lymfatickými cestami.

	  

	  

3 4



Opuch hornej končatiny môže vzniknúť napr. pri opakovanej 
intravenóznej aplikácii, povrchových rezných poraneniach, ale je 
aj závažnou komplikáciou liečby rakoviny prsníka. Opuch býva 
nebolestivý, sprvu môže byť jamkový, neskôr tuhne, jeho textúra 
pripomína drevo a nemožno v ňom urobiť jamku. 
V pokročilejších štádiách je objemný a tuhý a nechty na ruke 
nadobúdajú štvorhrannú podobu.   

CIRHÓZA PEčENE spôsobuje hlavne únik tekutiny do brušnej  
dutiny, sprevádzaný žltačkou. 

        SRdCOVÉ ZLYHÁVANIE 
Srdce prestáva plniť funkciu pumpy, čo 
okrem iného znamená, že sa pred srd-
covými oddielmi začne v cievach hromadiť 
krv, ktorú srdce nezvláda prečerpávať. To 
sa najviac prejaví na dolných končatinách, 
ktoré opuchnú.  
Rozptýlený opuch na rukách a na zápästí  
môže signalizovať lymfedém, miestne sy-
metrické opuchy kĺbov zase reumatoid-
nú artritídu, miestne asymetrické opuchy 
kĺbov psoriatickú artritídu. 

Každý vzniknutý opuch je dobré sledovať a v prípade že nemizne 
vyhľadaj odbornú pomoc. 

POZRI: zopár informácií o mastičkách, ktoré nie sú viazané na 
lekársky predpis a môžu Ti pomôcť opuch zmierniť.

IBALGIN dUO EFFECT
Bolestivé stavy pohybového ústrojenstva.
POUŽITIE: na postihnuté miesto a jeho okolie 
tenkú vrstvu krému 2 až 3x denne, ľahko votri 
do kože. U žilových ochorení sa môže priložiť 
obyčajný obväz. Pri rozsiahlych a bolestivých 
krvných opuchoch miesto ošetrené krémom 

prekry nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc. 
NEPOUŽÍVAj: na otvorené rany, porušený povrch kože, na sliznice a 
do očí.       CENA : od 4,80 € za 50 gr. balenie 

dOLGIT KRÉM
Na bolesť a zápal. Pomliaždeniny, vymknu-
tia, natiahnutie svalu, 
pri zápaloch žíl po nespr. aplikácii  

POUŽITIE: 3-4x denne,4-10 cm dlhý prúžok, ktorý. sa ľahko vtiera do 
kože
NEPOUŽÍVAj: na otvorené rany, pri porušení kože
CENA: od 4,70 € za 100 gr. balenie 

HEPAROId KRÉM
Zápaly povrchových žíl, zápaly v okolí žíl po 
nesprávnej aplikácii, prasknutie žily a modriny. 
Opuchy, zápaly šliach pomliaždenia a podvrt-
nutia.  

POUŽITIE: 2-3 krát denne, asi 1mm silnú vrstvu votri do kože. Pri roz-
siahlych modrinách prekry nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc. 
NIE: otvorené rany!      CENA : od 3,40 € za 30 gr. balenie 

OCTANOVÝ KRÉM
Opuchy po vyvrtnutí, pomliaždeninách, pri bodnutí hmyzom, 
pri zápaloch kože po popáleninách, ľahké omrzliny. 
POUŽITIE: 1-3x denne, rovnomerná vrstva.
NEPOUŽIVAj: na otvorené rany, pri porušení kože
CENA: od 2,70 € za 100 gr. balenie   

-Aďa,Andrej-
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PREHLIADKA POLICAJTOM

V poslednom období máte viac na prehliadky policajtom. 
Právnička z terénu Mirka, preto pripravila článok, kde niek-
toré z nich vysvetľuje. 

Môže ma policajt len tak zastaviť a prehľadávať? 
Príslušník PZ SR môže prehliadku vykonať len v 
odôvodnených a v zákonom presne vymedzených 
prípadoch. V žiadnom prípade Ťa policajt nemôže 
zastavovať náhodne a bezdôvodne Ťa prehľadávať.

Keď  Ťa policajná hliadka zastaví za účelom kontroly, má právo 
od Teba požadovať preukázanie totožnosti dokladom totožno-
sti a zároveň sa Ťa môže opýtať, či máš pri sebe omamné 
alebo psychotropné látky (drogy). Za predpokladu, že riadne 
preukážeš svoju totožnosť a odpovieš, že pri sebe žiadne drogy 
nemáš, polícia nemá dôvod ďalej Ťa obmedzovať.

čo vtedy, keď sa odmietnem preukázať?
Ak sa odmietneš (alebo sa nemôžeš hodnoverne preukázať), 
alebo po zistení Tvojej totožnosti policajt zistí, že si hľadaný/á 
políciou alebo súdom, môže Ťa predviesť na policajnú stanicu. 

Pred predvedením na oddelenie môžu policajti vykonať takz-
vanú bezpečnostnú prehliadku, ktorú možno vykonať len pri 
služobnom zákroku policajta (služobný zákrok je pritom poli-
cajt v službe povinný vykonať, ak je páchaný trestný čin alebo 
priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.) 

PREHLIAdKA BEZ dOKLAdOV

V prípade, ak Ťa zastaví policajt a nemáš 
pri sebe doklad, ktorým môžeš preukázať 
svoju totožnosť (občiansky preukaz, ces-
tovný pas), policajt Ťa vyzve na poskyt-
nutie súčinnosti  - o ústne oznámenie Tvo-
jho mena a priezviska, dátumu narodenia 
a adresy bydliska. Policajt si tieto údaje 
následne môže preveriť v databáze oby-
vateľov. 
Ak nie je totožnosť preukázaná hodnoverne 
(hodnovernosť je posudzovaná samotným 

policajtom),  alebo odmietneš ústne oznámenie týchto údajov 
policajtovi, je policajt opravený predviesť Ťa na útvar PZ, za úče-
lom preverenia totožnosti.

Pamätaj! Občiansky preukaz (OP) je povinný mať 
každý občan, ktorý dovŕšil 15 rokov a má trvalý po-
byt na území SR. 
V prípade, ak si ho stratil/a, bol Ti ukradnutý, alebo 
je poškodený, je dobré túto skutočnosť nahlásiť na 
polícii a požiadať o vydanie nového dokladu - do 30 
dní odo dňa neplatnosti dokladu.

Povinnosť mať OP neznamená povinnosť mať ho pri 
sebe - znamená povinnosť zabezpečiť, aby Ti bol vydaný 
(aby si bol/a jeho držiteľom).
                                                                                        -Mirka-   
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SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Tento rok sme 7. apríla oslávili už 67. 
Svetový deň zdravia, ktorý vyhlásila 
Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) v deň svojho vzniku. 

Každoročne je vyhlásená téma, ktorej 
bude tento deň venovaný. Tento rok 
bolo heslom Svetového dňa zdravia 
„Bezpečné potraviny od farmy až po 
tanier“. 

WHO tým upozorňuje na nebezpečné potraviny, ktoré 
zapríčiňujú ročne až 2 milióny úmrtí, z toho veľa tvoria deti. Po-
traviny, ktoré obsahujú nebezpečné baktérie, vírusy alebo iné 
škodliviny vedú k desiatkam rôznych ochorení – hnačky, zápaly, 
rakovina...

WHO uvádza 5 zásad pre bezpečnejšie potraviny:

1) čistota– ak môžeš, pred tým a počas toho, ako sa dotýkaš 
potravín, si umývaj ruky. To isté platí aj pre potraviny. Mäso, 
ovocie a zeleninu umy.
2) Oddeľuj surové a uvarené – napr. surové mäso od ostatných 
potravín.
3) dôkladne uvar – keď varíš, tak jedlá ako polievky priveď do 
varu. Zbavíš ich tým nežiadúcich baktérií.
4) Skladuj potraviny pri bezpečnej teplote – ak máš tú 
možnosť, ideálne pod 5 stupňov.
5) Pokiaľ môžeš, používaj nezávadnú vodu a suroviny – 
ideálne v dátume spotreby.

Deň Zdravia sme si pripomenuli aj v 
teréne a poňali ho po svojom. Nebol 
zameraný na jedlo, ale na prevenciu 
bezpečného sexu, bezpečnejšieho 
života na ihle a na osobnú hygienu. 
Patrí vám vďaka, ako zodpovedne 
ste sa k nemu postavili.

35 hygienických balíčkov s mydielkom a Durexami naviac sa 
rozobralo hneď, vrátili ste nám 401 použitých, prišli ste si po 
777 čistých, striekačiek, a tiež 495 kondómov. To všetko za 4 
hodiny na ulici. :)

MEdZINÁROdNÝ dEŇ RÓMOV
Rómski aktivisti v Košiciach si Svetový deň zdravia pripomenuli 
tým, že prišli darovať krv a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. 
Zároveň takto oslávili aj Medzinárodný deň Rómov, ktorý bol 
deň na to - 8. apríla. Je to na počesť 1. svetového kongresu 
Rómov (Romano kongreso lumiakro). Ten sa konal 8.-12. apríla 
1971 v Orpingtone pri Londýne. Rómovia zo 14 krajín si tu do-
hodli prijatie národných symbolov – rómskej hymny a vlajky. 

Založili prvú medzinárodnú rómsku 
organizáciu - International Roma-
ni Union (Maškarthemutňi romaňi 
khetaňiben). Odmietli označenie 
cigán ako nerómske a požiadali 
medzinárodné organizácie o reš-
pektovanie mena Róm/Rómovia.                                          

-Maťo Jr.-
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PIKOŠKY ZO SVETA

PROTEST SEXWORKERIEK V PARÍŽI
Niekoľko stoviek žien v 
maskách, protestovalo v 
Paríži proti návrhu zákona 
o prostitúcii, ktorý zavád-
za prísnejšie pokuty pre ich 
klientov. Pochodom z ná-
mestia Pigalle sa vydali do 
hlavnej štvrti sexuálnych 

služieb v Paríži – Belleville. Navrhuje pokutu 1500 eur za 
platený sex a zrušenie postihov za ponúkanie sexuálnych 
služieb na ulici, ale ako priestupok to stále ponecháva. 

BANÁNY S PREKVAPENÍM
1. apríla (a nie, nebol to prvoaprílový vtip :)) našli v preda-
jni LIDL v Prahe viac ako 117 kg kokaínu. Jeho cena na 
trhu by bola viac ako 36.5 milióna eur. Pre českých uží-
vateľov kokaínu by táto zásielka vydržala približne na pol 
roka. Podobný úlovok našli v Berlíne. Tam sa do banánov 
zmestilo až 140 kilogramov.
Aj keď sa tieto špeciálne banány z Kolumbie nikdy ne-
dostali na pulty obchodu, kde by si ich mohli návštevní-
ci kúpiť, mnohí sa vydali skúsiť šťastie a 3. apríla v 
LIDLi predali 2 celé palety banánov :)                                       
-Maťo Jr.-

Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a 
šťastiu. (Benjamin Franklin)

SPÁNOK je jeden z troch základných pilierov zdravia (po-
hyb, výživa, spánok). Je nevyhnutý na obnovu duševných a 
fyzických síl. Prirodzený spánok optimálnej dĺžky a kvality je 
kľúčovým faktorom určujúcim pocit „dobrého zdravia“. 
Hlavným cieľom spánku je regenerácia organizmu a upratanie 
"neporiadku v hlave" = sny. 
Priemerný potrebný čas pre 
spánok je medzi 6 -9 hod. 7 
hodín je ideál.

SPÁNOK A dROGY. 
Niektoré návykové látky majú 
upokojujúci účinok, otupujú 
zmysly, tíšia bolesť, zmierňujú nervozitu, podráždenosť, dokon-
ca navodzujú spánok. 
Iné zas povzbudzujúci účinok. Obe tieto skupiny majú ale jedno 
spoločné - spôsobujú chaos v spánkovom rytme a znižujú 
kvalitu spánku. Druhotne môžu drogy spôsobiť poruchy spánku 
z dôvodu závislosti, ktorá je často sprevádzaná silnou túžbou 
po droge, nervozitou, triaškou, kŕčmi, vracaním a iným psycho-
somatickým príznaky, ktoré  zhoršujú celkovú kvalitu spánku .

Ak pociťuješ problémy so spánkom a spánkovým rytmom:

● vyhýbaj sa úplnému vyčerpaniu, 
● ak môžeš, daj si pauzu od užívania, 
● umožni telu, aby si oddýchlo, ak nemôžeš spať, zlož ho 
● nerieš problém so spánkom inou drogou, ktorú užívaš 
drogami alebo liekmi nie je to bezpečné a zvyšuješ tým riziko 
predávkovania
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BEZPEČNOSTNÁ vs. OSOBNÁ PREHLIADKA
Spýtali sme sa právničky Mirky, aký je rozdiel medzi bez-
pečnostnou a osobnou prehliadkou.

Kedy ide o bezpečnostnú prehliadku? 
Mirka: Jej cieľom je zistiť, či človek nemá 
pri sebe zbraň alebo iný predmet, ktorým by 
mohol ohroziť seba alebo policajtov a ak ju má, 
odňať ju (strelná zbraň, nôž, palica, tyč, atď.). 

Ako prebieha? 
Mirka: Policajt ju vykoná prehmataním tela cez odev a 
prehľadaním vreciek a vecí, ktoré má človek pri sebe, 
napr. tašky, kabelky, batohu.  Policajt sa nemôže svojvo-
ľne rozhodnúť, u koho bezpečnostnú prehliadku vykoná, 
musí mať na to dôvod.  
Kedy nesmie byť  vykonaná?
Mirka: Vtedy, keď policajt chce preventívne pôsobiť alebo 
keď má byť účelom pátrania po iných veciach (napr. po 
drogách). To znamená, že príslušník sa ňou môže iba 
presvedčiť, či nemá kontrolovaná osoba pri sebe zbraň! 
Kedy ide o osobnú prehliadku?
Mirka: Osobnú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné 
podozrenie, že má človek pri sebe vec dôležitú pre trest-
né konanie. Ak osobu zadržali a zobrali do väzby, možno 
vykonať osobnú prehliadku aj vtedy, ak je podozrenie, že 
má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla ohroziť 
život alebo zdravie.
Kedy môže policajt vykonať osobnú prehliadku? 
Mirka: Len v prípade, ak má na to príkaz alebo súhlas 
prokurátora alebo sudcu. 

čo, ak ho nemá? 
Mirka: Bez príkazu alebo súhlasu môže policajt vykonať 
osobnú prehliadku len vtedy:
- ak príkaz alebo súhlas nemožno vopred dosiahnuť a vec 
neznesie odklad alebo 
- ak si bol páchateľ pristihnutý pri trestnom čine alebo ak 
bol na osobu vydaný príkaz na zatknutie 

Prehľadaniu osoby musí predchádzať výzva na dobro-
voľné vydanie hľadanej veci s tým, že bude vykonaná 
osobná prehliadka. Následne je osoba povinná prehliad-
ku strpieť. 
Vykonáva ju vždy osoba rovnakého pohlavia!

Pamätajte! Policajti nesmú človeka v žiadnom prípade 
nútiť, aby prispel k svojmu obvineniu či usvedčeniu. To 
znamená, že teda ho nesmú nútiť k výpovedi, k spoluprá-
ci alebo k aktívnemu konaniu, ktoré je potrebné na jeho 
usvedčenie. 

Ak policajt nemá oprávnenie na vykonanie osobnej pre-
hliadky tak všetko, čo nájde, budú nezákonne získané 
dôkazy a na tie súd neprihliada. 
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ANONYMNÍ NARKOMANI

NA je neziskové spoločenstvo uzdravujúcich sa závislých, 
ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom pomáhali ostať 
čistí. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať brať drogy. 
Stretnutia sú bezplatné. Novinkou je čisto ženská skupina.

STRETNUTIA NA v BRATISLAVE
V prípade záujmu o stretnutia v iných mestách sa opýtajte 
pracovníkov pri aute alebo v Káčku. Prípadne využite kontakty 
nižšie.
Hviezdoslavovo námestie, 17.
(Hneď vedľa Kina Mladosť.)
Pondelok o 19:00 hod  
Utorok o 19:30 hod
Streda o 20:00 hod

Sobota o 16:00, v každom párnom týždni sa tu koná ŽENSKÝ 
MÍTING, príďte krátko pred 16.

Dom Quo Vadis, Veterná 1, miestnosť Omega
Štvrtok o 18.00 hod

CPLDZ, Hraničná 2, 1. poschodie, Malý klub
Piatok od 17:45 v budove Centra pre liečbu drogových závis-
lostí na Hraničnej 2. /stačí sa opýtať na recepcii a budú vás 
navigovať/

KONTAKTY:
Telefonický kontakt: 0940 381 331

Email: naslovakia@gmail.com
www.anonymninarkomani.sk

VÝMENA 
NITRA, SEREĎ, TRNAVA
Výmena použitých ihiel a striekačiek za 
„čisté“ v teréne i Kontaktnom centre beží 
aj v Nitre, Seredi a Trnave, kde služby 

poskytuje Združenie Storm. A  toto sú stormácke časy a kon-
takty, ak by ste sa v niektorom z nich ocitli a potrebovali čisté 
náradie.
Viac info tiež tu: krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED NITRA (terénna služba, bicykle, pešo)
Pondelok, Štvrtok od 18:00 – 20:00

Klokočina (pri poliklinike)
V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, bicykle) 
Piatok  od 18:00 – 20:00  výpadovka pri Milexe

KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, zelené bicykle)
Streda 18:30 – 20:45

Staničný park pri parkovisku autobusov
Štvrtok 18:30 – 19:15

parkovisko pri SAD, Nitrianska ulica
             19:30 – 20:45

Mikovíniho ulica, Pneubox
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202

ZÓNA (kontaktné centrum, Káčko)
Garbiarska 18, Sereď
Pondelok, Streda    13:00 - 17:00
Utorok                     09:00 - 13:00
V čase pracovných dní: 0905 943 229
Info aj na zona.storm@gmail.com

	  

	  

	  



Konferencia Praha: 
Terénní a nízkoprahové programy 

2015
26.-27. marca sa uskutočnila už 8. 
konferencia organizovaná Českou 

Asociáciou Streetwork. 

Téma konferencie bola - „Sociální práce jako péče o důstojnost 
člověka.“ 
Zúčastnilo sa jej 299 ľudí z nízkoprahových služieb – terénni pra-
covníci, ľudia z verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií z Česka, 
Slovenska, Talianska, Nórska, Holandska, Rakúska a Grécka. 
Okrem pracovníkov nízkoprahových zariadení pre deti a mládež,  
programov pre užívateľov drog,  osoby pracujúce v sex-biznise, 
ľudí bez domova a služieb vo vylúčených lokalitách, sa konferencie 
zúčastnili tiež „užívatelia služieb“ – aktivisti, ktorí sa sami podieľajú 
na vytváraní služieb na mieru.
V mnohých zaujímavých príspevkoch sa prednášajúci hlavne z CZ 
venovali téme dôstojnosti nielen vo vzťahu k užívateľom služieb, ale 
tiež v spojitosti s dôstojnosťou sociálnych pracovníkov a ich práce. 
Zo zahraničných účastníkov konferencie  bol zaujímavý príspevok 
Thea Van Dam z Holandska. Venoval histórii aktivistického svojpo-
mocného hnutia užívateľov drog, ktorí v jeho krajine majú jasne sta-
novené práva na užívanie. Zaujímavý bol tiež príspevok kolegov z 
Frankfurtu o tamojšej drogovej scéne a aktívnej práci s užívateľmi 
drog.
Na konferencii sa zúčastnili aj naši kolegovia Barb, Adam, Maťo Sr. 
a Maťo Jr. Adam s Barb vystúpili s príspevkom o Kontaktnom cen-
tre na Kopčianskej, ktoré tento rok slávi 10 rokov a je prvé, ktoré 
na Slovensku vzniklo. Rozprávali o vzniku a histórii, prítomnosti aj 
budúcnosti programu Káčka, v kontexte ľudskej dôstojnosti...                                  

...Kompletný report z konferencie dostupný na streetwork.cz

	  	  



KDE A KEDY SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY?

STREET  spoznáš nás podľa 
zlatého auta – Fiat Scudo s 
logom pavučiny

UTOROK, ŠTVRTOK
SLOVNAFT  17:00-18:20 
Slovnaft parkovisko
PENTAGON  18:30-19:30 
parkovisko za Pentagonom
PANÓNSKA 19:55-20:30 krúžime s autom po Panónskej
20:30-21:00 stojíme oproti Citroenu, pri bývalom Fiate

SOBOTA
SLOVNAFT 14:00-14:50 
Slovnaft parkovisko
PENTAGON 15:00-15:40 
parkovisko za Pentagonom
PANÓNSKA
16:00-16:30 krúžime s autom po Panónskej
16:30-17:00 stojíme oproti Citroenu, pri bývalom Fiate

Upozornenie: na čerpacích staniciach materiál nevydávame!

KONTAKTNÉ CENTRUM - KOPčIANSKA 88
Káčko spoznáš podľa červeného svetla nad dverami.

PONdELOK 17:00-20:00
PIATOK        17:00-20:00

AKO KU NÁM? Pešo z Panónskej popod nadjazd alebo MHd: 
80 - zastávka Kopčianska; 99 – Kopčany - sídlisko

	  

	  


