OBČIANSKE
ZDRUŽENIE
PRIMA
2020

PRIMA je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1998,
ako združenie profesionálov a dobrovoľníkov pracujúcich v
oblasti drogových závislostí formou harm reduction (redukcie
škôd spojených s užívaním drog) a v oblasti primárnej prevencie.

MINIMALIZÁCIA ZDRAVOTNÝCH A
SOCIÁLNYCH RIZÍK
spojených s užívaním drog a prácou v
sexbiznise

REDUKCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
HIV; Hepatitída A, B, C; a iné infekčné ochorenia

MOTIVOVANIE KLIENTOV
k bezpečnejšiemu užívaniu drog a
bezpečnejšiemu sexu

KONTAKTOVANIE CIEĽOVÝCH
SKUPÍN

NAŠE CIELE

a ich motivácia k návratu k väčšinovej
spoločnosti - sociálna asistencia

NAŠE CIEĽOVÉ SKUPINY

UŽÍVATELIA DROG

OSOBY PRACUJÚCE V POULIČNOM
SEXBIZNISE

ĽUDIA BEZ DOMOVA

Naši klienti sa zdržiavajú na špecifických miestach s vysokou koncentráciou heroínových,
pervitínových užívateľov a komerčných sexuálnych pracovníkov, ktorí nie sú motivovaní
opúšťať svoje lokality z dôvodov sociálnej izolácie a ich pracovných aktivít.

PROGRAM TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
V OTVORENOM PROSTREDÍ
V septembri 1999 sme začali realizovať program street worku.

✓ poskytujeme:

-Sterilné
striekačky
-Zdravotnícky
materiál (alkoholové tampóny, tampóny, injekčnú sterilnú vodu, filtere, ascorbín,
kondómy, sterilné rukavice,
obväzy a leukoplasty)
-Informačné materiály
poskytujeme:
street work pravidelne 3 x týždenne a 2 x týždenne máme otvorené Kontaktné
centrum

✓

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠIM KLIENTOM
ČASŤ I.

✓Distribúcia klientov - do zdravotníckych a sociálnych inštitúcií – sociálna
asistencia
✓Poradenský servis
✓Informačný a tréningový servis – počas výmeny striekačiek učíme klientov

bezpečnejšiemu braniu drog a bezpečnému sexu, motivujeme ich k zmene
správania
Program základnej zdravotníckej starostlivosti počas vykonávania terénnej
sociálnej práce – tento servis poskytujú naši terénni pracovníci priamo na ulici

✓

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠIM KLIENTOM
ČASŤ II.

✓Krízová intervencia - obsahuje prvky sociálne asistencie
✓Vzdelávací servis – vyrábame pre klientov rôzne vzdelávacie materiály obsahuje prvky sociálnej asistencie
✓Doktor – každý druhý utorok s nami do terénu chodí doktor - obsahuje prvky

sociálnej asistencie, každý prvý utorok je s nami v teréne právnik – právne
poradenstvo
Program sociálnej asistencie - informujeme klientov o iných a následných
službách s ohľadom na ich potreby, ale väčšina z nich nenavštevuje tieto inštitúcie,
pretože sú sociálne izolovaní a nevedia ako komunikovať s týmito inštitúciami,
alebo majú s nimi zlé skúsenosti. Terénni sociálni pracovníci preto navštevujú
spolu s klientmi lekárov, políciu, napomáhajúce inštitúcie.

✓

Sociálna asistencia je jeden z možných programov, ktorý pomáha klientom, ktorí
nie sú dostatočne sociálne zruční a nie sú schopní sami vyhľadať adekvátnu pomoc
na riešenie ich problému.
Vychádza z aktuálnych potrieb klientov/tiek a zároveň podporuje ich spoluúčasť na
zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života
Formy sociálnej asistencie:
poradnestvo (sociálne, právne, lekárske, o možnostiach liečby)
ošetrenie
vytváranie a distribúcia informačných materiálov (rady, návody, postupy riešení
daných situácií, napr. vybavenie občianskeho preukazu, ubytovanie, pracovné
ponuky...)
sprevádzanie klientov na vybranú inštitúciu s cieľom poskytnúť podporu a istotu
pri riešení daného problému.
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POČET KONTAKTOV ZA ROK 2020

POČET ROZDANÝCH A VYZBIERANÝCH
IHIEL ZA ROK 2020

ROZDELENIE KLIENTOV PODĽA
OBVODOV V BA ZA ROK 2020
mimo BA (252)
8.7%

II. obvod (800)
27.6%

I.
II.
III.
IV.
V.

IV. obvod (88)
3%

MIMO BA
V. obvod (1656)
57.1%

III. obvod (60)
0,9%

ROZDELENIE KLIENTOV PODĽA
POHLAVIA ZA ROK 2020

Muži
40.2%

Ženy
59.8%

POČET KONTAKTOV PODĽA SOCIÁLNEJ
ASISTENCIE ZA ROK 2020
psychologické poradenstvo (36)
5.6%

poradenstvo ohľadom závislosti a liečenia (35)
5.4%

právne poradenstvo (98)
15.1%

sociálne poradenstvo (280)
43.3%

sociálna asistencia 48)
7.4%

ošetrenie v teréne (110)
17%
telefonické poradenstvo (16)
2.5%

ROZDANÝ MATERIÁL ZA ROK 2020
STRIEKAČKY IN

84 861

RUKAVICE

5 271

STRIEKAČKY OUT

125 666

LUBRIKAČNÉ GÉLY

42

ASCORBÍN

8 675

OBVÄZ

2 924

ALKOHOLOVÉ TAMPÓNY

61 318

LEUKOPLAST

18 793

SUCHÉ TAMPÓNY

50 656

STERICUP

4 688

FILTRE

42 760

VODA

23 505

KONDÓM

18 487

ROZDANÝ MATERIÁL ZA ROK 2020
349

RÚŠKO

4 660

KAPSULE

1 021

HYGIENICKÉ
VRECKOVKY

427

ŽENSKÝ KONDÓM

33

TEHOTENSKÝ TEST

17

HYGIENICKÉ VLOŽKY

31

HYGIENICKÉ VLOŽKY

31

ŠKRTIDLO

46

DEZINFEKCIA

519

97

ANTIBAKTERIÁLNE
OBRÚSKY

160

ALOBAL

ŠŇUPSET

TESTOVALI SME SPOLU 15X
•0x mobilný streetwork
•15x kontaktné centrum
6xHIV negativ, 6 xHCV (1x reaktivny a 5x
negatívny výsledok, 1x syfylis (1x negatívny výsledok,) 4x CRP test
Testovanie prebieha anonymne, z kvapky krvi z prsta a výsledok je známy okamžite.
Je len orientačný, ale jeho negativita je presná na 100%

NA ZÁVER...

✓ Za rok 2020 sme mali 230 služieb.
✓ V roku 2020 je v evidencii 1899 klientov, z toho 653 žien a 1246 mužov.
✓ V roku 2020 sme mali 5878 kontaktov.
✓ Za rok 2020 sme mali 582 klientov.
✓ Za rok 2020 sme mali 67,52% návratnosť vyzbieraných ihiel.
✓ Za rok 2020 sme zlikvidovali 335 kg infekčného odpadu.

V roku 2020 sme spolupracovali:

NA ZÁVER...

- na Európskom týždni testovania (máj a november)
- na benefičnom behu LDI “21km pre deti”
- na kampani Noc vonku s OZ Vagus
- na monitoringu ľudí bez domova MČ Staré mesto s STOPA SLOVENSKO
- na kampani Invisible Visibility so STOPA SLOVENSKO a Art with Benefits
- na kampani European and street homelessness s STOPA SLOVENSKO
- poskytovaní HR služby v Domci s OZ VAGUS
- na tvorbe štandardov drogových služieb s LS Predná Hora
- na upratovaní s Ulitou
- na zbierka Hodina deťom
- na PRIDE Bratislava
- projekt INTEGRATE (testovanie na infekčné ochorenia) SZU
- na realizácii Krátky prieskum v nízkoprahových službách NMCD
- na tvorbe Národnej monitorovacej správy o drogách na Slovensku
- Zlividovali sme 305 kg infekčného odpadu.

Distribuovali sme:
•testy 18ks
•dezinfekcia 79 litrov
•rúška 5404
•rukavice 5900
•respiratory 130
•dezinekcia malá 256
•ochranné okuliare 7
•návleky 6
•oblek 1
•telomer 6

OPATRENIA COVID-19

A desiatky a desiatky rúšok, ktoré pre nás šili láskaví ľudia...

V roku 2020 sme spolupracovali:

NA ZÁVER...

projekt INTEGRATE (testovanie na infekčné ochorenia) SZU
na realizácii Krátky prieskum dostupnosti liečby NMCD
na tvorbe Národnej monitorovacej správy o drogách na Slovensku
Giving Tuesday - Výzva 55
Letné tábory Kultúrne zariadenia Petržalka
Gaučová výzva
Mesačnica
mestská knižnica Doľný Kubín - Svetový deň boja proti drogám - webinár
Dymová hora Epos257 a inštalácia Bývanie je (nám) drahé

NA ZÁVER...
V roku 2020 sme sa medializovali :

✓Deník N, Teleráno Markíza, STV, SRO, Za plotom.sk, heroes.sk, TASR, Dnes24, novenivy.sk,
TA3, podnikast.com, Bubliny, mojeumenie.sk, teraz.sk

✓webové stránky, FB a Instagram OZ PRIMA
✓Online kampaň Nie som doba
✓kampaň “Zastavme neviditeľnosť”
✓kampaň “Song for you”
✓podporili sme mediálne občiansky aktivizmus - Voľby 2020, výzvu pre ochranu
zraniteľných skupín

NA ZÁVER...
V roku 2020 sme sa boli podporení finančne:
Ministerstvo zdravotníctva (20000- Eur)
Bratislavký samosprávny kraj (22343,- Eur)
Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR (7400,- Eur)
Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR (2 000,- Eur)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (10 000,80- Eur)
Magistrát Hl. mesta SR Bratislava (23 936,- Eur)
Portal Ľudia ľuďom (865,- Eur)
Nadácia Orange (2 350- Eur)
Plzenský Prazdroj (14000,- Eur)
IQOS (5000,- Eur)
Partners group (300,- Eur)
Kvetka Fedorová (50,- Eur)

a vecnými darmi:
Kto pomôže Slovensku, LIDL Slovensko, Dedoles, isexshop.sk FabericSK a veľký rad ľudí/kamarátov, ktorí pomáhali,
ako sa len dalo...

NA ZÁVER...
Pre klientov a občanov sme poskytovali aj služby:
mapovanie rizikových lokalít v Bratislave - COVID19 - street
projekt výmeny časopisov s OZ Storm
projekt Fixpoint (umiestneie dvoch znerných nádob na sídlisku Kopčany)
projekt dobrovoľníctva
distribúcia Šňupsetov
zdravotná služba CRP testovanie
projekt rekoštrukcie Káčka - nadácia Orange
V roku 2020
sme neazabudli aj na radosti našich klientov a pripravili sme pre nich MDŽ
a Vianoce v Káčku (koľko lásky sa zmestí do jednej krabice), a vydali 2 čísla časopisu Na ceste a
rad informáčných materiálov
ZÍSKALI SME - Ombusmanské ďakujem

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA
PODPORU A POMOC PRI
REALIZOVANÍ PROJEKTOV
STREETWORK A KONTAKTNÉ
CENTRUM
Občianske združenie PRIMA

