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ÚVODNÉ SLOVÁ ....

Tak a je to tu. Dlho som na to čakala. Občas mi to prišlo priam nereálne. Odyseus 
má 10 rokov! Zrazu som si uvedomila, že pre túto organizáciu pracujem (viac) ako 10 
rokov, a že aj napriek tomu svoju prácu stále zbožňujem. Nie síce tak bláznivo ako 
v prvých rokoch, keď som ťahala od nevidím do nevidím, či bolo -20 C, alebo +40 C (i 
keď ja teplo zbožňujem, takže +40 C je OK ); bez dovolenky prvých pár rokov; či 
s nadčasmi, ktoré boli väčšie ako oficiálne pracovné hodiny (áno, občas som prešvihla aj 
350 hodín mesačne), keď ma rodičia na začiatku chodili čakať na zástavku, pretože o mňa 
sa báli kvôli mojim nočným príchodom (keď k nim pred 9timi rokmi pribudol pes, tak to 
bolo integrovanou súčasťou nočného venčenia ).

Počas tej dekády som mala tú česť stretnúť mnoho vzácnych ľudí a je pre mňa 
jedinečnou príležitosťou aspoň pár z nich v tomto úvodníku poďakovať. Začala by som 
dvomi vzácnymi kolegami, bez ktorých by sme dnes s najväčšou pravdepodobnosťou 
neoslavovali 10. výročie (minimálne nie v tejto podobe). Dan Bigg z Chicaga a Josch 
Steinmetz z Frankfurtu. Dan a Josch boli tí, ktorí pri mne stáli a preberali so mnou veci od 
bezpečnejšieho injekčného užívania, cez realizáciu projektu až po prvú pomoc pri 
predávkovaní či mi poradili, ako zabezpečovať škrtidlá. V tej dobe proti výmene ihiel 
a striekačiek vystupovalo veľa ľudí. Avšak oni tu pre mňa boli, keď to bolo najhoršie, 
vždy vypočuli, podporili (v prvých mesiacoch/rokoch sme si vymenili viac ako niekoľko 
tisíc e-mailov). Keď som bola za hranicou svojich síl a hrozilo, že to „prestrelím“ (a 
skončím niekde na infúzkach neschopná práce, či vôbec pohybu), tak mi pomohli zmierniť 
tempo. Boli tí, ktorí vždy stáli pri mne, keď som chcela, aby ľudia z komunít, pre ktoré 
pracujeme, boli súčasťou tímu. Boli aj tými, ktorí mi ukázali, ako sa správne starať 
o svojich pracovníkov a pracovníčky...ďakujem.
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BA: ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

 Zrelý 40tnik na bicykli v maskáčoch
 Má vytetované očné linky, je silný a šedivý. Pod očami má vytetované 3 bodky. Dohodol si 

fajku. Je pustený z väzby za vraždu ženy a je mimoriadne nebezpečný. 
 Vyhrážal sa slovami: „Už ťa mám plné zuby, už ťa zabijem.“

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom klientovi daj to vedieť ostatným!

Danku Hudečkovú, 
ktorá ako jediná zo 
zakladajúceho tímu 
organizácie, to spolu so 
mnou ťahala dlhé roky 
v dobrom i zlom, keď 
ostatné spolu 
zakladajúce členky a 
člen odišli žiť do 
zahraničia, či si našli inú 
prácu. Daniela má 
rovnakú víziu ako ja 
a tak ako aj ja videla 

zmysel v tom, čo Odyseus robí. A tak, keď prvý krát otehotnela, to bolo pre mňa 
ťažké.....najmä to, že ako jej priateľka som sa s ňou veľmi tešila, ako riaditeľka obávala čo 
budúcnosť prinesie....nuž a dnes u nej na pravidelných návštevách jej a celej jej rodinky 
vždy preberáme aj Odyseus..díky Dani.

Soni Javorkovej, ktorá po Danke ochotne 
prebrala jej pozíciu mojej zástupkyne a ktorá sa 
jej zhostila viac ako výborne...a najmä preto, že 
pristala na dohodu, že Odyseus povedie v roku 
2008 ako zastupujúca riaditeľka a ja som si tak 
mohla zobrať rok voľna ...ďakujem.

Mohla by som ísť takto meno po mene, 
spomínať na všetkých a všetky, ktorí nám kedy 
pomohli a určite by som vedela zaplniť 
minimálne jedno číslo  Intoxi. 

Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí a ktoré pomohli OZ Odyseus za posledných 
10 rokov:

 či už pre nás pracovali, 
 pomohli nám finančne či inak, 
 vám čo čítate Intoxi, 
 vám ktorí/é využívate naše služby,
 či ste boli s nami počas našej cesty od roku 1997.

Katarína Jirešová
P.S.: fotky sú z môjho súkromného archívu
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CHRÁŇ SA SÁM!

S TÝMTO SLOGANOM SA STRETÁVATE NA AUTÁCH OBČIANSKEHO 
ZDRUŽENIA ODYSEUS. NIEKTORÍ SI HO NAHLAS ČÍTATE, OPAKUJETE,
ALEBO KRIČÍTE, KEĎ K NÁM PRICHÁDZATE. CHCEL BY SOM VÁM 
PRIBLÍŽIŤ, ČO SA ZA TÝMTO NÁZVOM SKRÝVA...

Je to presne deväť rokov a dva 
mesiace, čo sa prvé dve terénne sociálne 
pracovníčky z Občianskeho združenia 
Odyseus  vydali do ulíc Bratislavy. 
Prvými miestami, kde ste ich (niektorí 
z vás) mali možnosť stretnúť, boli 
Šafárikovo námestie, Hodžovo (vtedy 
Mierové) námestie, Krížna a Vajnorská 
ulica.  Odvtedy v Dunaji pretieklo veľa 
vody (niekedy až príliš veľa naraz:) 
a z projektíku sa stal projekt obrovských 
rozmerov.   

V roku 2001 a 2002 sa k programu 
Chráň sa sám pridali dva projekty: 
projekt Sociálna asistencia, vďaka 
ktorému sa mnohým z vás podarilo získať 
občiansky preukaz, kartičku poistenca, 
liečbu a podobne. A druhým je projekt 
časopis Intoxi, mesačník, ktorý práve 
držíte v ruke.    V roku 2002 sme v autách 
s tajomným nápisom Chráň sa sám začali 
pravidelne testovať na protilátky syfilisu. 
Projekt testovania sa spravidelnil 
a rozšíril a minulý rok viac ako 60 z vás 
absolvovalo  testovanie na HIV, syfilis, 
hepatitídy B a C, a to odberom krvi zo 
žily.   

A sme tu aj dnes.  V teréne sme už 
6x za týždeň, a nielen v Starom meste, ale 
aj vo Vrakuni, Podunajských 
Biskupiciach, Slovnafte, Novom meste a 
2 roky sme pracovali aj v Púchove.  Pod  
hlavičkou „Chráň sa sám“ pracuje 15 
pracovníkov a pracovníčok na rôznych 
pozíciách. So všetkými sa máte možnosť 
stretnúť v teréne, s niektorými  sa poznáte 
už niekoľko rokov.   Program Chráň sa 

sám sa vypracoval do štádia, kedy 
na ideálne fungovanie potrebuje ročne  
3,5 milióna korún   To všetko preto, aby  
ste mohli dostať to, čo potrebujete: ihly, 
kondómy a všetko ostatné, a brožúrky, 
poradenstvo a podobne. K tomu, aby to 
celé fungovalo, potrebujeme veľa vecí-
napríklad 3 služobné telefóny, 2 autá, 1 
kanceláriu s počítačmi na administratívu 
alebo komunikáciu s dôležitými ľuďmi.   
A v nej aj miesto na uloženie zásob na 
niekoľko mesiacov, na pracovné 
stretnutia alebo vzdelávania. Aby terénni 
pracovníci a pracovníčky mohli začať 
robiť v tomto programe, museli si 
absolvovať vzdelávanie a pohovory, ktoré 
sa odohrali práve v tejto kancelárii.  
V teréne uskutočníme ročne približne 300 
výjazdov, vydáme 145.000 ihiel (podobné 
množstvo aj vyzbierame), 11.000 
kondómov, 2500 info-edukačných 
brožúrok, a množstvo ďalšieho 
zdravotného materiálu.
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Veľa však robíme aj mimo „ulice“.  
Snažíme sa postupne meniť postoje 
odborníkov a ľudí na dôležitých 
pozíciách, novinárov aj verejnosti, voči 
užívateľom/kám drog a ľuďom 
pracujúcim v sex-biznise, tak aby o vás 
nehovorili ako o „feťákoch“ 
a „šľapkách“. Hovoríme o tom, aby boli 
zachovávané ľudské práva každého 
človeka, aby sa nikým nepohŕdalo len 
preto, že užíva drogy alebo ponúka 
sexuálne služby. V spolupráci aj s inými 
organizáciami a medzinárodnými sieťami  
postupne vplývame na to, aby sa menili 
dôležité časti zákonov alebo nariadení-
napríklad aby ľudia žijúci s hepatitídou C 
alebo HIV neboli diskriminovaní, a tiež 
aby mali prístup k liečbe. Alebo aby 
základné služby ako testovanie na HIV 
boli prístupné každému a aby ľudia viacej 
vnímali tému HIV a... „chránili sa sami“. 
Názov nášho programu „Chráň sa sám“ 
vnímam symbolicky.   Nie je  o tom, že 
by vás mal niekto ochrániť.  Je to o tom, 
že každý z vás, aj každý z nás, môže (a 
mal by) prevziať zodpovednosť za 
ochranu vlastného zdravia. Učiť sa, aké 
sú spôsoby vlastnej ochrany.  Ak by 
každý človek zobral vážne túto výzvu, 
mohli by sme sa vyhnúť epidémiám 
vážnych ochorení ako napríklad HIV 
alebo hepatitídy.   

A na záver chcem napísať, že sa 
teším z toho, že za 9 rokov od vzniku 
tohto program sme sa naučili navzájom si 
dôverovať a že sa blížime ku nášmu 
vysnívanému dňu, kedy nebudeme 
hovoriť „my a vy“, ale „my spoločne“.  
Spoločne budeme bojovať za zmenu 
postojov v spoločnosti, za dodržiavanie 
ľudských práv, spoločne sa budeme 
snažiť o ochranu verejného zdravia.  

Prajem nám všetkým všetko dobré!
Peter

Štatistika programu Chráň sa sám od 
2.10.1998 do 30.6.2007

Počet kontaktov (stretnutí) 61.212

Počet kontaktovaných klientov/tiek 6.006

Vydané sterilné ihly: 1.137.924

Vyzbierané použité ihly: 964.209

Vydané kondómy: 100.266

Poskytnuté konzultácie: 8.839

Počet testovaní: 811
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VAŠE NAŠE INTOXI

PREŠLO 10 DLHÝCH A ZÁROVEŇ KRÁTKYCH ROKOV, ČO SA VÁŠ 
A NÁŠ ODYSEUS ZRODIL.
KEĎ MAL ODYSEUS PRESNE POLOVICU TOHO, ČO MÁ TERAZ,
KONKRÉTNE 5 ROKOV, ZRODIL SA PROGRAM INTOXI. VŠETKO 
TO SPÍSKALA COHR A JEJ NÁPAD PODPORILI AJ OSTATNÍ.
NÁZOV VYMYSLELA SAMOTNÁ PANI RIADITEĽKA :-), A IHNEĎ 
SA UJAL. ..

Prvou víziou časopisu INTOXI 
bolo informovať vás nenásilnou formou 
o bezpečnejšom užívaní, o rizikách 
s užívaním spojených a o rizikách, ktoré 
plynú z práce v sex-biznise. Samozrejme, 
že sme nechceli, aby celý časopis bol len 
o tomto... chceli sme, aby ste sa okrem 
rôznych nových, možno zároveň 
zaujímavých informácií, zapájali do 
tvorby aj vy. Možno si ešte pamätáte na 
úvodníky, plné viet o tom ako by ste mali 
prispievať. Chceme to samozrejme 
dodnes, ale už vám to nepíšeme v každom 
úvodníku. 

Ak si poniektorí spomínate na prvé 
čísla INTOXI uvidíte dlhú cestu, ktorou 
časopis prešiel. Po jeho prvých 3 rokoch 
som ho prevzala ja. Poviem vám, nebola 
to úloha veľmi ľahká. 
Pôvodne som mala veľa snov 
a ilúzií, čo všetko by sme pre 
vás a s vami mohli vymyslieť. 
Z časového a finančného 
hľadiska „narazila kosa na 
kameň“. So mnou sa v teréne 
nestretávate, pretože pracujem 
externe. Niekedy sa mi podarí 
a idem načerpať nové sily do 
terénu. Teší ma, keď vidím 

ako sa poniektorí naozaj tešíte na nové 
číslo a chcete aj vy prispievať. Takéto 
momenty mi dodávajú silu v ďalšom 
ťažení. Preto si vždy rada spomínam na 
to, ako sa tešíte na aktuálne číslo.

Keď sme sa rozhodli pre toto 
„odyseácke“ číslo časopisu, každý z nás, 
koordinátorov a koordinátoriek, dostal za 
úlohu napísať pár slov o svojom 
programe. Ja by som vás touto cestou 
chcela vtiahnuť do toho, ako sa časopis 
rodí, čím prechádza a čím ho vy sami 
môžete oživiť. Predpokladám totiž, že 
financovanie a písanie projektov nie je 
tou najzaujímavejšou zložkou. Ak vás to 
predsa len zaujíma, povedzte to terénnym 
pracovníčkam a pracovníkom a ja pre vás 
takýto informačný článok napíšem, ako 
hovorievam Noo problémo 

AKO VZNIKÁ NOVÉ ČÍSLO
INTOXI?

Tak zvyčajne je nejaký 
termín, do ktorého ľudia musia 
zaslať článok, ak chcú, aby bol 
v tom ďalšomesačnom čísle. 
Človeka totiž, kým s tým nerobí, 
nenapadne, že vlastne také 
decembrové číslo treba písať už 
v októbri, že? 
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Ja všetky články k tomu dátumu 
pozbieram a tie odbornejšie, čo sú zhruba 
všetky, okrem oznamov, osemsmerovky 
a vtipov, pošlem na 
pripomienkovanie. Existuje tím 
ľudí, ktorí každý mesiac 
spripomienkujú nové články 
z odborného hľadiska, tieto 
pripomienky opäť zozbieram, 
zašlem pôvodným autorom na 
zapracovanie a keď mi ich opäť 
zašlú naspäť, rozvrhnem si 
číslo, porozmýšľam nad tým, 
ako by mohlo vyzerať a idem na 
vec. Na každú stránku dám 
článok, pohrám sa s obrázkami, 
textom, upravím chyby, ktoré 
vidím a takto to urobím s celým 
INTOXI, nakoniec zvyčajne 
napíšem úvodník, celé to 
skontrolujem a šupsa hejsa 
tlačiť Takto to znie úplne 
nádherne jednoducho, ale keď 
vám tie obrázky začnú v texte 
skákať alebo sa vám dačo 
podarí neuložiť, zmazať 
a podobne, ufff, no to už mám 
nervy na dranc 

Tento rok som bola 4 
mesiace vo Fínsku a o Intoxi sa starala 
jeho pôvodná „mama“ Coня. Jej patrili 
prvé 3 roky slová v úvodníkoch, jej patria 
slová v článkoch aj teraz. Snažila sa 
motivovať každého k písaniu článkov a k 
nejakému prispievaniu, nielen nás v OZ 
Odyseus, ale aj vás. Tak čo keby ste niečo 
prihodili na kôpku a potom a sa tešili, že 
práve váš „prídel“ je v INTOXI?:) 

Ja sa teším už teraz.

Andrea

PS:

Obrázky sú zo starších INTOXI, pamätáte 
si ich ešte? 

PS2:

Ja si niektoré pamätám, ale nie všetky ;)
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AKO UŽ PRAVDEPODOBNE MHONO KRÁT SPOMÍNANÉ
V TOMTO ČÍSLE INTOXI, OZ ODYSEUS OSLAVUJE TENTO ROK
10 ROKOV. JE TO SLUŠNÝ VEK NA TAKÚ ORGANIZÁCIU. SME
NA TO PATRIČNE HRDÍ/HRDÉ A RADI  A RADY BY SME SA
S TOUTO VEĽKOU UDALOSŤOU PODELILI  AJ S VAMI.
V TOMTO ŠPECIÁLNOM ČÍSLE INTOXI VÁM S RADOSŤOU
PRIBLÍŽIM JEDEN Z PROGRAMOV OZ ODYSEUS - PROGRAM
SEX/DROGY.    

AKO TO VŠETKO ZAČALO....
Všetko to začalo v lete roku 2001. 

Kolegyňa sa chystala na letný festival 
POHODA, a dostala skvelý nápad. 
Zrealizovať pre mladých ľudí na festivale 
poradenstvo o drogách a bezpečnejšom 
sexe.  Všetko sa dalo do pohybu. 
Skontaktovala sa s organizátorom 
festivalu Michalom Kaščákom, ktorému 
sa nápad poradenstva o drogách 
a bezpečnejšom sexe zapáčil. Dala 
dohromady tím pracovníkov/čok, ktorí 
mali čas a chuť poskytovať poradenstvo 
na festivale. Pripravila texty info-
edukačných letákov, prekopírovala ich na 
farebný papier, pripravila info-stánok 
(miesto, kde sa poskytovalo poradenstvo) 
a hor sa do rozhovorov s mladými ľuďmi 
na tému „Drogy a bezpečnejší sex“. Prvý 
festival Pohoda, ktorého sa Odyseus 
zúčastnil, bol v znamení blata a dažďa. 
Bola to tzv. blatová Pohoda, kde sa 
zničilo mnoho pripravených letákov. To 
ju a nás však neodradilo. Na ďalší rok 
napísala projekt, na základe ktorého 
dostal program prvú finančnú podporu. 
Vytlačili sa kvalitnejšie letáky, blato a 
dážď nám už prácu neznemožnili  a . . . 
. pokračujeme až dodnes. 
O ČOM VLASTNE PROGRAM
SEX/DROGY JE?

SEX/DROGY sa zameriava na 
poradenstvo pre mladých ľudí na 
festivaloch. Zameriava sa na témy 

bezpečnejšieho sexu a užívania drog. 
Poradenstvo  je zamerané na znižovanie 
rizík a poškodení, ktoré súvisia 
s rizikovým správaním. V tomto prípade 
súvisiace s užívaním drog a sexuálnym 
správaním. Nemoralizujeme, nepoúčame, 
ale s otvorenosťou informujeme 
a diskutuje. Snažíme sa poskytovať 
pravdivé neskreslené  a užitočné 
informácie o drogách a bezpečnejšom 
sexe, ktoré môžu mladí ľudia využiť pre 
ochranu svojho zdravia. 
ČO POSKYTUJEME NÁVŠTEVNÍKOM 
NÁŠHO INFO-STÁNKU NA FESTIVALOCH?
 Poradenstvo o bezpečnejšom sexe 

a užívaní drog.
 Poradenstvo o HIV a sexuálne 

prenosných ochoreniach.
 Nácvik navliekania prezervatívov.

Málokedy sa informovanie o používaní 
prezervatívov spája s možnosťou vyskúšať 
a natrénovať si správne navliekanie 
prezervatívov. My túto možnosť ponúkame. 
Spoločnosť na festivaloch nám robia dva 
umelohmotné penisy, na ktorých si ľudia 
môžu navliekanie prezervatívov vyskúšať.  
Je pre nás dôležité prezervatívy nielen 
rozdávať, ale ich s ľuďmi aj navliekať. 
Učíme mladých ľudí správne  používať 
prezervatívy, čím znižujeme riziko ich 
pretrhnutia, a tým aj  šíreniu sexuálne 
prenosných ochorení a neželaného 
tehotenstva.   

 Distribúciu prezervatívov 
a lubrikačných gélov. Každý, kto si 
u nás navlečie prezervatív na umelý penis, 
dostane prezervatív a lubrikant zadarmo. 
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 Distribúciu info-edukačných letákov.
 Testovanie na protilátky syfilisu. Na 

festivaloch poskytujeme anonymné 
a bezplatné testovanie na protilátky syfilisu. 
Používame presne tie isté testy s akými máte 
skúsenosti aj vy, u nás  v teréne. Mladí ľudia 
majú zábrany ísť na takýto typ vyšetrenia 
k svojmu lekárovi. Presunutie testovania 
z inštitúcie na hudobný festival, často vedie 
k odstráneniu týchto zábran. Všetci 
záujemcovia/kyne o službu vypĺňajú 
anonymný dotazník, na základe ktorého 
zbierame rozličné údaje, napr. o rizikovom 
správaní v oblasti sexu a užívania drog, 
o histórii užívania drog, o testovaní na 
jednotlivé ochorenia, o používaní 
prezervatívu, prečo sa neboli dať otestovať, 
keď nad tým rozmýšľali a pod.

 Výmenu a distribúciu injekčných 
striekačiek a ihiel. I na festivaloch 
poskytujeme službu distribúcie a výmeny 
injekčných striekačiek, spolu s ostatnými 
vecami potrebnými na bezpečnejšiu aplikáciu.
Program výmeny injekčných striekačiek tak 
môžu navštíviť aj ľudia, ktorí doteraz nemajú 
možnosť využívať takéto služby, pretože 
v meste, kde žijú, ešte neexistujú.

ČO NA TO ČÍSLA...
Od júna 2001 po jún 2007 sme:

 odpracovali 261 hodín priamo na 
festivaloch

 poskytli sme svoje služby 11.216
mladým ľuďom

 rozdistribuovali sme 24.4001 ks info-
edukačných materiálov

 poskytli sme 3.519 konzultácií
alebo poradenských rozhovorov

 zrealizovali 1.333 krát nácvik 
navliekania prezervatívov (od roku 
2005, kedy sme začali zaznačovať 
nácvik navliekania)

 rozdistribuovali sme 2.131 ks 
prezervatívov (od roku 2003)

 zrealizovali sme 387 krát testovanie
na protilátky syfilisu (od roku 2003)

 zrealizovali sme 28 krát program 
výmeny injekčných striekačiek

                                                       
1 nie je záznam z roku 2001, kedy búrka na tzv. blatovej 
Pohode zničila materiály

Tento program poskytuje poradenstvo 
o drogách a bezpečnejšom sexe priamo na 
festivaloch, či hudobných podujatiach. 
Poradenstvo sa poskytuje v 
ich prirodzenom prostredí, kde sa cítia 
dobre, priamo na miestach, kde sa mladí 
ľudia vyskytujú a kde sa drogy užívajú. 
Mladým ľuďom chýbajú pravdivé 
a neskreslené informácie o týchto témach. 
My sa snažíme mladým ľuďom poskytovať 
neskreslené pravdivé informácie 
a odpovedať im na ich zvedavé otázky. 
Bohužiaľ je to stále málo (tri krát do roka, 
a to len v lete). Aj preto sa plánuje program 
SEX/DROGY rozširovať. Aby sme 
poskytovali poradenstvo nie len v lete, ale 
i počas celého roka na rôznych 
podujatiach. 

Želám Vám i OZ Odyseus ďalších 10 
úspešných rokov do života . . . 
A NAKONIEC - ČO NA TO NAŠI 
NÁVŠTEVNÍCI INFO-STÁNKU:
„Aj keď sú prázdniny, rád sa niečo 
naučím.“ muž, 17 rokov
„Páči sa mi ako sa tu s nami bavíte. 
Nemám rád pokrytecký prístup, ktorý 
zatvára oči pred skutočnosťou.“   muž, 16 
rokov

karcha

Takto vyzeral náš info-stánok tento rok, 
Pohoda 20007- Fotoarchív OZ Odyseus
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Plagát, ktorý pozýva ľudí na 
stretnutie do Českého centra na 
tému STREETPARTY  

NÁŠ ODYSEUS MÁ UŽ 10 ROKOV
MILÍ ČITATELIA A MILÉ ČITATEĽKY,
S RADOSŤOU VÁM OZNAMUJEM, ŽE NÁŠ ODYSEUS MÁ UŽ 10 ROKOV. RADA BY SOM VÁM, PRI 
TEJTO PRÍLEŽITOSTI, NIEČO O JEHO ŽIVOTE NAPÍSALA. ODYSEUS MA O TO SÁM POŽIADAL,
PRETOŽE V MNOHOM VĎAČÍ PRÁVE VÁM ZA SVOJ ŽIVOT. VĎAČÍ VÁM ZA TO, ŽE SA NARODIL,
ZA TO, ŽE PREŽIL I ZA TO, ŽE STE MU POMOHLI VYRÁSŤ DO DNEŠNEJ PODOBY.

NARODENÝ POD VIANOČNOU HVIEZDOU
Odyseus sa narodil 23. 

decembra 1997. Kým mnohí sa 
pripravovali na kľudné prežitie 
vianočných sviatkov, popíjali 
na vianočných trhoch teplý 
grog alebo punč, náš Odyseus 
uzrel svetlo sveta. Ministerstvo 
vnútra prijalo túto skutočnosť a veľkou 
pečiatkou potvrdilo, že Odyseov život 
môže začať. Tak ako každý/každá z nás 
sme potrebovali čas na to, aby sme sa 
naučili chodiť, rozprávať a robiť iné životu 
potrebné veci, tak aj Odyseus potreboval 
svoj čas. 
CHRÁŇ SA SÁM

Cez program Chráň sa sám Odyseus 
prvýkrát rozbehol svoje služby 
v bratislavských uliciach  2. októbra 1998. 
Snáď si ešte niektorí/é pamätáte na prvé 
stretnutia s „ihlárkami“ a “gumárkami“.
1.DECEMBER SVETOVÝ DEŇ HIV A AIDS

1. december si Odyseus vždy vážil 
a váži. Solidarita s ľuďmi žijúcimi s HIV 
mu je srdcu blízka. Aj preto keď ho 
oslovila kapela SCESTA, aby na ich 1. 
decembrových koncertoch vniesol tému 
HIV a AIDS, neváhal. Odyseus odstál 
všetky koncerty kapely SCESTA a všetky 
ich aj ustál.
SEX/DROGY A ...

Roky dospievania boli búrlivé i pre 
nášho Odysea. Nechcelo sa mu po 
večeroch sedieť doma, projekty písať 
a pripravovať hodnotiace správy. Tak ako 
správny dospievajúci i on sa vrhol do víru 
zábav na festivaloch s programom 
SEX/DROGY. Tu sa stretával s mladými 
ľuďmi a rozprával sa s nimi 

o bezpečnejšom sexe a užívaní drog. 
Myslím si, že drží nepísaný 
rekord v počte navlečených 
kondómov na umelý penis za 
noc... Odyseus je proste 
hrdina.
PROJEKT LABYRINT S

O tom, že si Odyseus 
nič nechcel nechať ujsť svedčí aj jeho 
túžba diskutovať a spoznávať nepoznané. 
V spolupráci s Českým centrom 
organizoval pravidelné stretnutia pre 
všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť viac 
o subkultúrach v Labyrinte S. Na stretnutie 
vždy zavolal niekoho zo Slovenska 
a niekoho z Čiech. Pozvaní hostia sa 
vyjadrovali k témam ako je program 
výmeny injekčných striekačiek, grafity, 
metadónová substitučná liečba a podobne. 
Tieto stretávania sa konali v rokoch 2001-
2002.
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KTO NIEČO VIE, NECH IDE DO SENCA
V roku 2003 o Odysea prejavili 

záujem zamestnanci/kyne mestského 
úradu Senec. Pozvali Odysea, aby prišiel 
preskúmať potreby mladých ľudí z tohto 
mesta. Odyseus mladých pozorne počúval 
a spoločne s nimi vypracoval pre mesto 
správu. V správe boli naprojektované 
ihriská, ktoré by mladým vyhovovali, 
opísané veci, čo mladých trápia a čo by 
ich žitie v Senci zlepšilo. Záver seneckej 
spolupráce vyvrcholil koncertom 
spojeným s výstavou a stretnutím Odysea, 
mladých ľudí a zástupcov/zástupkýň 
mesta Senec. Mestský úrad oficiálne 
dostal správu a mohol sa spolu s mladými 
ľuďmi dohodnúť ako zlepšia situáciu 
v meste.
KEĎ NIE SENEC, PREČO NIE KOPČANY

Keď Odyseus prestal dochádzať do 
Senca, niečo mu chýbalo. Keď sa mu 
vyskytla príležitosť pracovať s mladými 
ľuďmi na bratislavskom sídlisku 
Kopčany, nemal prečo povedať nie. Od 
roka 2003 tam poskytuje voľno-časové 
a poradenské služby prostredníctvom 
Komunitného centra Kopčany.
NEZÁBUDKA NIE JE LEN KVIETOK

Keď sa v Bratislave vystaval 
Aupark, nevzniklo len nové nákupné 
centrum, ale aj poradňa Nezábudka. 
Ľudia sem chodili radiť  sa s právnikom 
o právnych veciach, so psychológom 
o osobných veciach a medzi iným 
s Odyseom o drogových veciach. 
Odyseus už netrávil každý piatok len 
niekde vonku, ale každý piatok tiež 
poskytoval poradenstvo o drogách 
návštevníkom/čkám poradne. 
V Nezábudke Odyseus pracoval v rokoch 
2003 – 2004.
CHRÁŇ SA SÁM AJ V PÚCHOVE

Rok 2003 bol pre Odysea búrlivým 
obdobím. V roku 2003 začal poskytovať 
program výmeny injekčných striekačiek 
v meste Púchov. Odyseus zastrešil 

fungovanie programu Chráň sa sám 
Púchov. Zháňal peniaze, komunikoval 
s mestskými poslancami a poskytoval 
najmä materiálnu a odbornú podporu 
púchovskému projektu. Samotnú výmenu 
injekčných striekačiek však už robili 
ľudia z mesta Púchov - injekčne užívajúci 
drogy alebo tí, ktorí ich dobre poznali. 
Odyseus z Púchova odišiel v roku 2006.

To je stručný prehľad aktivít, ktoré 
Odyseus za 10 rokov stihol. Ako ste si 
všimli, niektoré aktivity ukončil. Tie ktoré 
ostali a ktoré denno-denne fungujú sú 4 
programy: Chráň sa sám, SEX/DROGY, 
Komunitné centrum Kopčany a Klub 
Podchod. O všetkých sa viac dozviete na 
ďalších stranách Intoxi. Aby to Odyseus 
prežil, musel napísať veľa projektov 
(teraz ročne potrebuje získať cca. 5 
miliónov korún ročne). Aby o ňom ľudia 
vedeli, musel poskytnúť veľa rozhovorov 
reportérom/kam a novinárom/kam. Aby 
ho iní odborníci počúvali musel napísať 
veľa odborných článkov a prezentovať sa 
na mnohých konferenciách a iných 
odborných fórach. 

Aby sa mohol stať takým akým 
je, potreboval mnoho ľudí, ktorí 
k nemu prišli a pridali sa k nemu. 
A všetkým sa vám chce poďakovať, za 
každé stretnutie, za každý názor a za 
každú pomoc. Len vďaka vám sa stal 
tým, čím je...

                                               - Coня -

SILNÁ PÚCHOVSKÁ TROJKA
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PROGRAM KOMUNITNÉ CENTRUM KOPČANY
DESAŤ A ŠTYRI

DVE OBYČAJNÉ ČÍSLA. SÚ TO ČÍSLA, KTORÉ PREDSTAVUJÚ ROKY. ČO TIE ROKY 
ZNAMENAJÚ? V PONÍMANÍ NEKONEČNOSTI VESMÍRU ČI ŽIVOTA NA ZEMI, SKORO NIČ.

V SÚVISLOSTI S FUNGOVANÍM JEDNEJ ORGANIZÁCIE -  MNOHO! JUBILEJNÉ VÝROČIE OZ  
ODYSEUS JE DÔLEŽITOU UDALOSŤOU. DÔKAZOM DOBRE ODVEDENEJ A POTREBNEJ 

PRÁCE, ĽUDSKEJ VYTRVALOSTI A ZANIETENOSTI.....10 ROKOV. A ČO TIE 4 ROKY? PRÁVE 
PRED 4 ROKMI SA V JESENNOM OBDOBÍ ZAČALA PÍSAŤ MLADÁ HISTÓRIA PROGRAMU 

KOMUNITNÉ CENTRUM KOPČANY.

Kopčany sú malé sídlisko v Petržalke 
s 5 panelákmi a 1 robotníckou ubytovňou. 
V 90-tych rokoch bola na Kopčanoch 
zriadená  ubytovňa pre sociálne slabších 
občanov a M Ú  Staré Mesto (neskôr ju 
prebral Magistrát) tu často umiestňoval aj 
tzv. „neplatičov“.  Odvtedy sa na malom 
priestore stretáva široké zastúpenie  rôznych 
skupín a subkultúr obyvateľstva. Vzniká tak 
napätá atmosféra, ktorá je 
znásobovaná úplnou absenciou zariadení 
poskytujúcich  služby pre ľudí, ktorí tu žijú. 
Pre deti a mladých ľudí tu nie je žiadny 
priestor  pre trávenie voľného času. Situáciu 
ešte sťažuje izolácia sídliska vlakovou 
traťou, starými budovami závodu Matador 
a obchodnými centrami,  od ostatných častí 
Petržalky. 

Malé deti či mladí ľudia, po príchode 
zo školy nemajú čo iné robiť, tak zložia tašky 
a utekajú von. Všade je to dosť ďaleko 
a často treba za aktivity aj platiť. Zato pod 
domom ich už čakajú kamaráti a partia, 
v ktorej aj keď sa nič nedeje, je lepšie, ako 
doma. Tak: „Hybaj von! na ulicu a uvidíme, 
čo tento deň prinesie“.

Po 2 mesiacoch skúmania, čo deti 
a mladí ľudia na svojom sídlisku najviac 
potrebujú, OZ Odyseus otvorilo vo februári 
2004 brány Komunitného centra Kopčany. 
Od tohto momentu poskytuje služby deťom 
a mladým ľuďom, ktorí tu bývajú a väčšinu 
svojho voľného času trávia na ulici. 

Dva dni v týždni sa vonku môžu 
stretnúť s pracovníkmi/čkami z komunitného 
centra. Niekedy pracovníci/čky prinesú 

futbalovú loptu, inokedy lano alebo 
gumy na skákanie.menšie

S mladými ľuďmi sa pracovníci/čky 
radi porozprávajú o rôznych veciach, o tom, 
čo ich zaujíma alebo trápi, s čím potrebujú 
pomôcť. Vedia poradiť a neodsudzujú názory 
a životný štýl mladých. 

Komunitné centrum Kopčany má aj 
svoj klub. Tam chodia deti na školskú 
prípravu, aby sa im v škole lepšie darilo. 
Veľa detí má problémy s učením, ale 
pracovníci/pracovníčky z klubu vedia, ako 
treba pomôcť.  Jedna skupina detí chodí na 
„klubkáč“. Je to vynikajúca príležitosť aby si 
vyskúšali rôzne hry, maľovanie, spievanie, 
divadlo a pri tom sa veľa naučili. 

Raz do týždňa je klub vyhradený len 
pre dievčatá. Niekedy sa iba rozprávajú, 
inokedy hrajú hry alebo niečo pekné 
vyrábajú.

Skoro každé leto od svojho založenia 
sa niekoľko mladých ľudí zúčastní na 
Medzinárodnom stretnutí mládeže. V lete 
2007 boli 4 chlapci s 2 pracovníčkami 
v Portugalsku, roky predtým boli v Nemecku 
a Taliansku.  Na budúce leto sa chystajú do 
Španielska a tentokrát pôjdu s nimi aj baby!

Komunitné centrum Kopčany počas 
svojej 4-ročnej existencie prešlo mnohými 
zmenami a veľa zmien ešte určite príde. Tak, 
ako to chodí v bežnom živote každého 
a každej z nás.  Tak veľa sily a všetky tie 
zmeny v životoch ustojíme!

Všetko najlepšie a na zdravie, 
priatelia.   

Nina
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ČERVENÝ DÁŽDNIK: HISTÓRIA VZNIKU

17.12. JE MEDZINÁRODNÝM DŇOM BOJA ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE PROTI 
NÁSILIU, KTORÉ JE NA NICH PÁCHANÉ. SVETOVÝM SYMBOLOM TOHTO BOJA SA STAL 

ČERVENÝ DÁŽDNIK. TO, PREČO PRÁVE ČERVENÝ DÁŽDNIK, SA DOČÍTATE V TOMTO ČÍSLE 
INTOXI.

....bolo to v roku 2001 v talianskych 
Benátkach, keď pracovníčky/ci v sex-
biznise použili červený dáždnik ako symbol 
vzdoru  proti násiliu, ktoré je na nich 
páchané.  Pri príležitosti Benátskeho 
festivalu sa ľudia pracujúci v sex-biznise 
rozhodli s červenými dáždnikmi  vyjsť spolu 
a hrdo  do ulíc...    

Prvý kongres pracovníkov/čok v sex-
biznise sa uskutočnil v rámci umeleckej 
výstavy slovinského umelca Tadeja Potocara, 
od 6. – 8. júna 2001, počas 49. ročníka 
Benátskeho festivalu (Venice Biennale).
Podujatie bolo organizované na verejnom 
priestranstve v stane v takzvanom Pavilóne 
prostitútok (Padiglione delle Prostitute). 
Zúčastnili sa na ňom rôzne skupiny, 
účastníci/čky z Thaiwanu, Thajska, 
Kambodže, Vietnamu, Talianska, Nemecka, 
USA či Austrálie. Prezentovala sa súčasná 
situácia na trhu so sexom a stratégie boja za 
občianske práva pracovníkov/čok v sex-
biznise.  Návštevníci a návštevníčky mohli 
na kongrese vidieť množstvo exhibícií, 
videozáznamov, dokumentárnych filmov, 
predstavení pouličného divadla atď.  

Po kongrese sa účastníci/čky rozhodli 
vyjsť do ulíc Benátok. Aby ich bolo lepšie 
vidieť a počuť, používali sa megafóny a 
červené dáždniky, ktoré  jasne pútali 
pozornosť. Pochod sa  vlastne nelíšil od 
iných foriem politických demonštrácií. 
Okrem účastníkov/čok kongresu sa na 
pochode zúčastnili aj zástupcovia/zástupkyne 
miestnych organizácií a náhodní/é 
sympatizanti/tky. Pochod sa  začal v 
Kongresovom stane a pokračoval do centra 
mesta - aby vzbudil viac pozornosti a vytrhol 
mesto z rutiny každodenného života. 
Pochod totižto prechádzal aj miestami, ktoré 
sú obyčajne zabudnuté. Tieto miesta 
ohraničujú akú s i  sociálnu históriu 

pracovníčok/kov v sex-biznise, počnúc od 
čias známej benátskej kurtizánky Veronicy 
Franco cez  Gaspara Stampa až po súčasnosť. 

Červený dáždnik začal ako 
jednoduchá myšlienka, ktorá sa však veľmi 
rýchlo stala medzinárodným symbolom práv 
ľudí pracujúcich v sex-biznise. 
Pokračovaním v tejto tradícii a s úctou ku 
všetkým osobám, ktoré sa odvážia postaviť 
sa proti násiliu -  Medzinárodný výbor pre 
práva ľudí pracujúcich v sex-biznise v 
Európe (ICRSE) prijalo červený dáždnik ako 
symbol odporu voči diskriminácií  ľudí 
pracujúcich v sex-biznise. 
Svet už vie, čo znamená červená stužka. 
Červený dáždnik môže byť rovnako svetový 

Zo SWAN Newsletter 
http://www.swannet.org/en/node/450

preložila Eva

A my pre vás máme pohľadnicu 
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke osemsmerovky sa ukrýva slovenské príslovie:
VTEDY ZAPÁĽ SVETLO, KEĎ JE TMA,……………………………………….
(TAJNIČKU TVORÍ 25 PÍSMEN).

R Á D N E L A K Y K S N Á I L U J
S L N E Č N É H O D I N Y V T E A
Ť D L Y A M I Z J E S E Ň M A Č N
S M E E A D N U K E S J I I N S U
O A T Ň T F E B R U Á R L N I L Á
N R O D O N P R B M U R Í Ú D N R
N E D E Ľ A Ý I T Š T V R T O K C
E C Z I M N Ý Č A S O O P A H O O
D A U G U S T K A T R E A Ď J R N
O R E B M E T P E S O B O T A Ý Á
N E T P O N D E L O K K O M U V K
V I A N O Č N É S V I A T K Y O Ľ
O K T Ó B E R E B M E C E D Č N E
R E B M E V O N A O N Á R E Č E V
P R I E S T U P N Ý R O K S J Ú N

APRÍL, AUGUST, DECEMBER, FEBRUÁR, HODINA, JANUÁR, JESEŇ, JULIÁNSKY 
KALENDÁR, JÚN, LETNÝ ČAS, LETO, MÁJ, MAREC, MINÚTA, NEDEĽA, NOVEMBER,
NOVÝ ROK, OKTÓBER, PIATOK, PONDELOK, PRIESTUPNÝ ROK, RÁNO,
ROVNODENNOSŤ, SEKUNDA, SEPTEMBER, SLNEČNÉ HODINY, SLNKO, SOBOTA,
STREDA, ŠTVRTOK, UTOROK, VEČER, VEĽKÁ NOC, VIANOČNÉ SVIATKY, ZIMA,
ZIMNÝ ČAS

Tajnička z minulého čísla:
„...cenu pre toho, kto nevie čítať.“

http://sk.wikiquote.org/wiki/Cena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie


   Intoxi            December 2007           14s

VTIPY

Príde žena do hračkárstva a hovorí 
predavačovi:
- Viete, ja mám takú múdru, inteligentnú 
a šikovnú dcéru. Preto by som jej chcela 
kúpiť nejaké puzzle, skladačky, alebo 
niečo podobné.
Predavač odíde dozadu a donesie jej 
500 puzzle. Žena však vraví:
- Veď som Vám hovorila, že je to múdre 
dieťa, toto je pre ňu nič.
Predavač znova odíde dozadu a donesie 
jej 1000 puzzle. 
Žena však znova nie je spokojná.
- Ona je veľmi inteligentne dieťa, 
nemáte tam niečo ťažšie?
Predavač donesie zozadu 2000 puzzle,
no žena je znova nespokojná. 
Predavač to už nevydrží a hovorí:
- Pani, tak viete čo? Choďte oproti do 
potravín, tam kúpte strúhanku, a nech 
Vám to Vaše inteligentné dieťa poskladá 
rohlík.

Ide ožratý muž domov a pripravuje si reč, 
čo povie manželke. Vraví si:
- Prídem domov, zazvoním a poviem 
"Pozri, tvoj miláčik sa opil ako sviňa".
Keď prišiel, zazvonil a vraví žene:
- Vidíš ty sviňa, tvoj miláčik sa zase opil.

Príde pani do banky a chce 
zaplatiť šek. Pokladník jej 
hovorí:
- Zabudli ste podpis.
- A ako sa mám podpísať?
- Tak ako na pohľadnici.
Pani zoberie pero a podpíše 
sa:
- S láskou Mária.

Manželka zastihne svojho manžela o 
deviatej hodine, ako si v kľude popíja 
kávu a číta noviny.
- Počúvaj, nemáš byť náhodou už hodinu 
v práci?
Manžel sa poobzerá okolo seba a potom 
vykríkne:
- A kruci. Ja nie som?

Saša

Zdroje obrázkov:
http://www.alinka.sk/wp-
content/uploads/mame.jpg
http://jyotiraj.files.wordpress.com/2007/06/relax.
gif

http://www.alinka.sk/wp-content/uploads/mame.jpg
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MÁME 10 ROKOV – POĎME TO OSLÁVIŤ!

AKO DOSTATOČNE OSLÁVIŤ 10TE VÝROČIE TAK (PRE MŇA) VÝZNAMNEJ INŠTITÚCIE?
TOŤ OTÁZKA, KTORÁ MA TRÁPILA PÁR MESIACOV...AŽ SOM SA PRED VIAC AKO ROKOM 

(DLHODOBÉ PLÁNOVANIE JE MOJA ŠPECIALITA) ROZHODLA, ŽE TAKÁ MALÁ 
KONFERENCIA BY BOLA VHODNEJŠIA AKO OBYČAJNÁ „ŽÚRKA“ (ODVAHA MI TIEŽ 

NECHÝBA).

Nuž rozhodne to nebol jednoduchý 
plán, ale našťastie existuje na svete veľa 
dobrých profesionálov a profesionálok, 
ktorých radím aj medzi svojich kamarátov 
a ktorí sa rozhodli, že tak významné 
jubileum oslávia s nami. Vďaka Hanke 
Mongard z Holandska, Balázsovi Dénesovi 
z Maďarska, Waltherovi Spechtovi 
z Nemecka a Tomášovi Zábranskému 
z Českej republiky 19.11.2007 zrealizovalo 
OZ Odyseus medzinárodnú jednodňovú 
konferenciu s názvom KEĎ 
PRAGMATIZMUS PÔSOBÍ 
KONTROVERZNE „Možnosti a 
perspektívy efektívnych programov a služieb 
pre ohrozené komunity s cieľom zlepšenia 
kvality života a zabezpečenia sociálnej 
inklúzie.“  Tí  a tie, ktorí/é ste nás v ten 
pondelok márne čakali na Slovnafte či pred 
Klubom Podchod už viete, čo za našou 
neprítomnosťou bolo. Partnermi 
konferencie boli Hlavné mesto SR 
Bratislava a Slovenská kancelária Svetovej 
zdravotníckej organizácie. Vďaka spolupráci 
s Mestom Bratislava bola konferencia 
v krásnych priestoroch Primaciálneho paláca 
v Bratislave.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 
100 ľudí z celého Slovenska, ba niekoľko aj 
zo zahraničia.  

Samotnú konferenciu slávnostne 
otvorila riaditeľka OZ Odyseus (teda ja), 
RNDr. Viera Karovičová (vedúca oddelenia 
sociálnych vecí, Magistrát Hlavného mesta), 
MUDr. Darina Sedláková (riaditeľka 
Kancelárie Svetovej zdravotníckej 
organizácie), Jeho Excelencia Constantin 
Karabetsis (veľvyslanec Helénskej 
republiky), PhDr. Renáta Puškárová 
(Ministerstvo zdravotníctva) a JUDr. Pavel 
Kaňka  (Ministerstvo práce, sociálnej práce 
a rodiny).

Hneď po prestávke sme sa venovali 
téme Harm reduction:
Balázs Dénes – o tom, že ľudské práva sú 
naozaj pre všetkých a že vyspelosť 
spoločnosti je vidno podľa toho, ako sa 
spoločnosť správa ku marginalizovaným 
skupinám (napr. ľuďom, ktorí injekčne 
užívajú, či pracujú v sex-biznise).
Tomáš Zábranský – o tom, že už predsa 
všetci dávno vedia, že výmena ihiel je úplný 
základ a že existujú aj iné overené aktivity, 
ako sú napríklad injekčné miestnosti, či 
testovanie tabliet extázy.
Soňa Javorková sa zamyslela, prečo sociálne 
služby a ľudia, ktorí v nich pracujú nastavujú 
také kritéria a podmienky, že nútia ľudí, pre 
ktorých sú určené, klamať. A či vôbec 
existujú nemotivovaní klienti a klientky.
Katarína Sokolová predstavila, čo a ako sa dá 
robiť s/pre mladých ľudí na festivaloch –
v prostredí prioritne určenom na zábavu.

Potom mali ľudia čas na obed a hneď 
po sme skočili na tému detí a mládeže 
z vylúčených komunít, kedy Walther Specht 
predstavil históriu a súčasnosť terénnej 
sociálnej práce s deťmi a mládežou a Nina 
Paulenová sa podelila o naše skúsenosti na 
Kopčanoch. 
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A takmer na záver sme si ponechali 
tému, ktorá je na Slovensku stále citlivou, 
sex-biznis. Hanka Mongard vysvetlila, prečo 
práve ľudia pracujúci v sex-biznise majú 
svoje ľudské a pracovné práva a Ľubica 
Tornóczyová sa venovala téme porušovania 
ľudských práv žien zo sex-biznisu na 
Slovensku. 

Deň to bol viac ako intenzívny a tak 
(aj pre odľahčenie) sme ho ukončili 
premiérou dokumentu „odysea Odysea“.  Pre
väčšinu účastníkov a účastníčok konferencie 
sa ich pracovný deň týmto skončil. Tím OZ 
Odyseus pokračoval v oslave výročia na 
slávnostnom galavečeri. A tak ako vždy sme 
sa s vami podelili (aspoň o lahôdky)– teda 
aspoň s tými, čo ste 21.11 a 22.11 prišli na 
výmenu ihiel, či do Klubu Podchod (torta 
bola slávnostne zjedená 28.11).  

Riaditeľka OZ Odyseus 1997 - 2007
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PROJEKT         
S O C I Á L N A      AS I S T E N C I A

MOŽNO SI UŽ AJ TY VYUŽIL/A MOŽNOSŤ SPREVÁDZANIA ALEBO SA TI DO RÚK DOSTALA 
MALÁ  FAREBNÁ SOCIÁLNO- ASISTENČNÁ BROŽÚRKA, MOŽNO SI OBČAS PREČÍTAŠ AJ  

POSLEDNÉ STRÁNKY V INTOXI .....ALEBO LEN NÁHODOU ČÍTAŠ TENTO ČLÁNOK.
NECH UŽ JE TO AKOKOĽVEK, VITAJ V PROJEKTE SOCIÁLNA ASISTENCIA

TROCHU Z HISTÓRIE

Sociálna asistencia je názov pre 
projekt, ktorý v občianskom združení 
Odyseus funguje už 6 rokov. História 
projektu sa začala písať v roku 2001, 
kedy spolu s terénnymi 
pracovníkmi/pracovníčkami  začali do 
terénu chodiť aj gynekológ Denis Milly, 
sociálna kurátorka Miša, právnička Mária 
a psychologička Gaba. Ich prítomnosť 
v teréne mali podľa mojich informácií 
výrazný a kladný ohlas. Napriek tomu, že 
ich návštevy v teréne boli len dočasné, 
spolupráca s niektorými z nich bola taká 
dobrá, že s nimi spolupracujeme až 
dodnes. 
Ako koordinátorka pracujem v projekte 
len niečo vyše roka a teda začiatky som 
nezažila, ale môžem povedať, do čoho sa 
projekt vyprofiloval do dnes – v roku 
2007. 

VŽDY AKTUÁLNE 

V súčasnosti projekt zabezpečuje, 
aby sa k tebe dostali aktuálne informácie 
ohľadom vybavovania dokladov, 
o možnostiach ubytovania a iné užitočné 
služby v meste. A vôbec, snaží sa 
reagovať na tvoje aktuálne požiadavky, 
otázky. Tieto informácie sa k tebe 
dostávajú najmä cez malé brožúrky, ktoré 
môžete v teréne dostať, sú spratné, 
farebne odlíšené a snažíme sa o to, aby 

informácie v nich boli pravidelne 
aktualizované. 

HĽADÁME KVALITNÝCH ODBORNÍKOV 
A ODBORNÍČKY

Okrem iného sa snažíme pátrať po 
dôležitých kontaktoch a nadväzovať 
spoluprácu s pracovníkmi oficiálnych 
inštitúcií z radov zdravotníckych 
pracovníkov, úradníkov, 
právnikov.....skrátka s tými, ktorí by vám 
mohli poskytnúť odbornú radu alebo 
služby, ktoré potrebuješ.  Nemusím asi 
hovoriť o tom, že nájsť odborníkov 
s profesionálnym „nediskriminačným“ 
prístupom  nie je  v našich podmienkach 
jednoduché, a preto:

ak vieš o dobrých lekároch (všeobecných 
lekároch, zubároch, gynekológoch), 
pracovníkoch z úradov, právnikoch 
a pod....daj nám vedieť a my sa už 
postaráme, aby sa správa o nich rozšírila 
aj ďalej.

KAŽDÝ MESIAC V INTOXI

Sociálna asistencia mala ako prvá 
z projektov OZ Odyseus svoje miesto 
v časopise Intoxi, a to formou článku 
v každom vydaní.  Obsadila si posledné 
stránky v Intoxi :-) V tomto roku sme sa 
napríklad venovali témam týkajúcim sa 
zdravotného poistenia, práci v zahraničí, 
predstavili sme si nízkoprahovú 
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nocľaháreň a pod. A sme radi, že sa 
môžeme rozpísať viac ako je to v prípade 
brožúrok.

PORADENSTVO A SPREVÁDZANIE

V teréne ti  môžeme poradiť, ak 
potrebuješ vybaviť doklady a ponúkame 
aj možnosť sprevádzania.  V tomto roku 
sme spolu boli napríklad 12 krát na polícii 
ohľadom vybavenia OP, 3 krát 
v zdravotníckych zariadeniach kvôli 
ošetreniam a  vybavili sme 13 rodných 
listov. 

VYBAVOVANIE DOKLADOV

Občiansky preukaz (OP)

Ak si chceš vybaviť OP, tvoj vklad 
bude 200 Sk (v kolkoch) a my ti môžeme 
zaplatiť zvyšok. Fotky ti môžeme zaplatiť 
v plnej výške. Ty budeš potrebovať na 
polícii predložiť originál rodného listu a 
potvrdenie o strate/krádeži OP. 

Rodný list

Môžeme prispieť plnou výškou 
k vybaveniu rodného listu. Od teba 
budeme potrebovať len aby si v teréne 
podpísal/a súhlas so spracovaním tvojich 
osobných údajov. Tieto údaje budú slúžiť 
na to, aby sme mohli napísať žiadosť 
o vydanie rodného listu na konkrétnu 
matriku v mieste tvojho narodenia. Keď 
sa k nám tvoj rodný list dostane, budeme 
ťa kontaktovať, prípadne si dohodneme 
sprevádzanie, ak budeš následne 
potrebovať vybaviť OP. 

Ak si chceš dohodnúť 
sprevádzanie,  kontaktuj našich terénnych 
pracovníkov/pracovníčky  alebo zavolaj 

buď Katke (0905 749 300) alebo Eve (0904 
655 146).  

Dúfam, že sa ti táto krátka exkurzia 
projektom Sociálna asistencia páčila 
a priniesla ti snáď aj viac svetla do služieb, 
ktoré sa poskytujú  v rámci občianskeho 
združenia Odyseus, ktorý tento mesiac 
oslavuje 10 rokov. Prajeme si všetko 
najlepšie

... a na záver trocha poézie:

Sprevádzania, články, brožúrky,
nie sme veru nikdy  od ruky

Kto chce lekára nájsť, doklady obstarať,
Sociálnu asistentku Evu  treba vyhľadať.

Majte sa pekne
Eva

....Dôkaz o tom, ako dokážu byť naše úrady 
zrozumiteľné

Zdroj obrázku: 
http://halbot.haluze.sk/images/2007-
03/3130_REFORMA.jpg



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ PODPORY 

MINISTERSTVA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR A

PROTIDROGOVÉHO FONDU.

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
!!!POZOR zmena!!! od 12.12.2007 v podchode na Trnavskom Mýte
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul. 

Každú nedeľu
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Testovanie * na protilátky syfilisu a HIV a výmena ihiel prebieha:
Každú nedeľu

21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici

Každý pondelok
11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každú stredu
   11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch
* testovanie len keď je prítomný zdravotník/čka
Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom 

CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ POMOCNÁ RUKA NÁJDEŠ V KOŠICIACH

Každý utorok: 16.00 – 18.00 na Terase (Zuzkin park)
Každý piatok: 19.00 – 21.00 Okolie Hlavnej železničnej stanice (OKRUH: chodník 
k Pošte 2 – park – autobusová stanica –  železničná stanica)
Spoznáš nás podľa veľkého čierno-modrého batohu a bandasky s nápisom Čistá ihla. 

(Pracovníkom/čkám môžeš zavolať na 0915 423 279 - len v čase výmeny)
Výdajňa

Pon, St, Pia, Sob: 16.30 – 19.00    CPLDZ (okno) Skladná 2 , Košice


