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OZ Prima má za sebou ďalšie mesiace 

plné aktivít. Šťastlivo sme oslávili 

naše 20. výročie za čo opäť všetkým Vám, 

kolegom, priateľom, známym z celého 

srdca ďakujeme.

Ahojte všetci !Ahojte všetci !

Babie leto za nami, kabáty 

vytiahnuté a v Kauflande už vidno 

vianočné salonky. V Prime taktiež 

nastalo zopár zmien. Náš 

koordinátor Tomáš zmenil prácu a 

teda ho v Kčku od októbra už 

nestretávate. 

Namiesto neho sa k nám vrátila opäť Sabína

 po materskej dovolenke    , ktorá sa na Vás už 

naozaj tešila. Ako ste si všimli, v Kčku už nemožno 

dostať kúpiť oblečenie či topánky - dúfame, že túto 

zmenu neprijmete veľmi negatívne. 

:-)

Pracujeme na rozšírení priestorov Kčka aj pre Vás, 

našich klientov, tak uvidíme ako sa nám to podarí. Od 

septembra sme tu opäť viac pre Vás aj vďaka novému 

projektu „Príležitosť na zmenu“, o ktorom Vám radi 

toho povieme viac osobne.

Majte pekné dni a nech sa Vám Na ceste dobre číta!
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ALKOHOLÁK ALEBO SUCHÁČ ? 

... ktorý kedy použiť ?

KeĎ si predstavíš odber krvi u lekára, najskôr ti 

sestrička dezinfikuje miesto odberu, až potom odoberá 

krv. Následne ti podá suchý, či vatový tampón, ktorý si 

máš pritlačiť na miesto vpichu. Rovnako by mala vyzerať 

správna aplikácia drogy.

alkoholák             sucháčvpich

NA ľudskej koži bežne žijú baktérie, ktoré však nemajú 

čo robiť v krvnom obehu. Použitím alkoholáku pred 

vpichom miesto vpichu dezinfikujeme, čím tieto baktérie 

odstránime a znížime riziko vzniku zápalu v žile, abscesu, 

či iných komplikácií. Po vytiahnutí ihly je vhodné na 

miesto pritlačiť sucháč (vsiakne prípadnú krv a ranka sa 

zacelí) a následne prelepiť náplasťou. 

NIEKTORÍ užívatelia používajú alkoholák po vpichu. 

Okrem toho, že z hľadiska dezinfekcie je to zbytočné, 

alkohol zabraňuje zrážaniu krvi (ranka dlhšie krváca) a 

zbytočne vysúša pokožku, čo môže spôsobiť dlhšie 

hojenie miesta vpichu.

JESEN 2018JESEN 2018

NA CESTENA CESTE



        MIESTO vpichu pretri pred vpichom alkoholákom                                                                                 

 1x (nešúchaj) nastreľ sa 

na miesto pritlač sucháč prelep náplasťou

               po aplikácii miesto poriadne zatlačíš 

sucháčom, nemala by sa ti vytvoriť modrina

             ničí baktérie, nie vírusy (nezničí 

vírus HIV, ani hepatitídu B, C)     

                z ranky neolizuj (baktérie z úst môžu 

narobiť v krvi (ne)peknú šarapatu!)

 nemáš alkoholák, môžeš použiť lieh

     nemáš sucháč, môžeš použiť  papierovú 

vreckovku

                  máme dostatok materiálu, alkoholáky a 

sucháče dostaneš v základnom balíčku a radi ti priložíme 

aj náplaste (leukoplasty) – kľudne nám to pripomeň a ak ti 

niečo nie je jasné, pýtaj sa !
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Obrázok - Zdroj: http://www.edekontaminace.cz/downloads/1284654211_deko_harmreduction_2008.pdf

ALKOHOLÁK

PRED VPICHOM

SUCHÝ 

           TAMPÓN

ZA VPICHOM

znamená predovšetkým 

STAROSTLIVOSŤ a SOLIDARITU. 

Jej pripnutím prejavujeme svoj záujem o tých, ktorí žijú s 

HIV, sú chorí na AIDS a tých, ktorý na túto chorobu 

zomreli.

Predstavuje aj NÁDEJ. Nádej, že hľadanie liečby na 

zastavenie utrpenia bude úspešné, a že zlepší kvalitu života 

ľudí žijúcich s vírusom HIV.

Symbolizuje  PODPORU tým, ktorí žijú s HIV. Je aj 

symbolom podpory vzdelávania tých, ktorí nie sú infikovaní 

vírusom HIV.

1.december a červená stužka1.december a stužkačervená 

na celom svete venovaný boju proti AIDS. Cieľom je upriamiť 
pozornosť verejnosti na problematiku HIV a AIDS, zamerať sa 
na prevenciu ale aj odbúravať stereotypy o ochorení a brániť 

stigmatizácii HIV pozitívnych ľudí.
Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sa stala  

stužka. Vznikla v New Yorku v roku 1991 umelcami (združených 
vo Visual AIDS Artists Caucus), ktorých mená zostali v 
anonymite bez nároku na honorár a autorské práva. 

 farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako 
symbol lásky a citu.

červená

Červená

Prvý december je od roku 1988

Červená stužka

Zdroj: 

https://ecdc.europa.eu, http://www.who.int/, 

http://www. stuzka.czcervena

Na neposlednom mieste je podporou tým, ktorí prišli o 

priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku

AIDS.

1.december a stužkačervená 

Vyjadruje podporu 

maximálneho úsilia o nájdenie 

účinnej liečby,liekov alebo 

očkovacích látok, ktoré môžu 

zamedziť šíreniu infekcie 

HIV.

36,9
59 52

2016 29 444
4

2017 2016

 miliónov je počet ľudí na svete, ktorí žijú s HIV*
Z toho % dospelých a % detí žijúcich s HIV užíva dostupnú 

a účinnú liečbu*

V Európe sa v roku  nakazilo vírusom HIV  osôb, z 
toho  % v dôsledku injekčného užívania drog **

(* štatistiky WHO ku koncu r. ,** správa ECDC za r. )
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a upchatý nos v receptoch starých mám  

 odporúčajú dať kvapku citrónovej šťavy do 

každej dierky. Ja som to ešte neskúsila, tak 

budem rada, keď mi dáte info či tento tip zabral.

T p  p o i h í ki y r t c r p e

je to tu zas. Nádcha, kašeľ, teplota. 
Je nám proste nanič. Čo nám môže 
zabrať, keď nechceme užívať lieky ? A

ázvorový čaj dávam na prvé miesto. Je   

 to môj spoločník celú zimu. Chvíľu 

povarte zázvor. Keď trošku čaj 

vychladne pridajte med a citrón. 

asekajte cesnak a zalejte citrónovou šťavou.  

 Jedzte po lyžičkách. Cesnak má protizápalové 

účinky. Pokiaľ vás bolí len hrdlo, do vlažnej vody si 

dajte lyžičku soli a klokatajte.  
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N
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proti trestnému rozkazu môžeš podať opravný 

prostriedok, ktorý sa volá 

odpor možno podať v zákonnej 

 (vo výnimočných prípadoch, 

ak je táto lehota zmeškaná z dôležitých dôvodov, 

je možné požiadať o tzv. navrátenie lehoty 

a podať odpor aj po uplynutí tejto lehoty)

odpor sa podáva 

v odpore , že podávaš odpor, 

pretože nesúhlasíš s tým, čo je v trestnom rozkaze 

uvedené, môžeš uviesť dôvody, pre ktoré odpor 

podávaš, nie je nevyhnutné detailne opisovať 

dôvody podania odporu

odpor

lehote 8 kalendárnych 

dní od jeho doručenia

na súde, ktorý trestný rozkaz vydal

je potrebné uviesť

Čo-môžem-robiť-ak-súd-vydá

TT RRozkazrestný 

Trestný rozkaz

spoľahlivo 
preukázaný vykonanými dôkazmi povahu 

odsudzujúceho rozsudku

 je jedným z druhov rozhodnutí, ktorý môže 
vydať samosudca bez prejednania veci na hlavnom 

pojednávaní, a to vtedy, ak je skutkový stav 
. Trestný rozkaz má 

. 

Čo môžeš robiť, ak súd vydal trestný rozkaz ? 

Najideálnejšie je, keď sa cítite dobre a 
bez bolestí. Vyhýbanie sa kontaktu s 
chorými ľuďmi, správne umývanie rúk 

(pokiaľ to nie je možné, aspoň 
dezinfekcia gélom).  

Nezabúdajte jesť ovocie a teplo sa 
obliekať. 

Keď sa budete chcieť ohriať pri čaji 
alebo káve, čakáme vás a 

od do hod. v Káčku. 
utorky piatky 

17 20 

T p  p o i h í ki y r t c r p e
N d h , k š ľ, e l tá c a a e t p o a

yslá kapusta obsahuje množstvo minerálnych 

 látok a stopových prvkov. Nevylievajte ani 

vodu z kapusty, aj v nej je množstvo vitamínov.

eď posypete cibuľu cukrom a necháte odstáť, 

 vyrobíte zázrak. Túto šťavu, ktorú cibuľa pustí 

môžete po lyžičke pokojne piť aj celú zimu.

iť veľa tekutín aspoň 3 litre. Ideálne sú 

 čaje. Môžete vyskúšať čaj z majoránky, 

lipového kvetu, mäty alebo zo skorocelu. 

Lenka

K

K
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ak oprávnená osoba podá odpor včas, samosudca 

, na ktorom sa bude

rozhodovať o vine, o druhu a výške trestu; 

trestný rozkaz sa zruší

 pri prejednávaní veci na hlavnom 

pojednávaní neplatí zákaz zmeny k horšiemu, to znamená, 

že 

, preto si dobre 

premysli, či budeš odpor podávať

odpor , ak si sa 

, preto si 

ak oprávnená osoba nepodala odpor, trestný 

rozkaz sa stane 

 uplynutím 

lehoty na podanie 

odporu

nariadi 

vo veci hlavné pojednávanie

upozornenie:

trest stanovený v rozsudku môže byť prísnejší ako 

bol v zrušenom trestnom rozkaze

nemožno podať výslovným vyhlásením

vzdal svojho práva podať odpor

vždy dobre prečítaj všetky dokumenty, 

ktoré podpisuješ

právoplatným a 

vykonateľným

V prípade, ak potrebuješ pomôcť s napísaním odporu proti 
trestnému rozkazu, obráť sa na nás, radi Ti pomôžeme. 

Rýchly nástup účinku je 

daný vstrebávaním časti 

podanej látky do žíl, ktoré 

vedú priamo do dolnej 

dutej žily.Tak sa látka 

dostane do krvného obehu 

bez toho aby prechádzala 

pečeňou.V oblasti ritného 

otvoru je navyše rad 

nervových zakončení, je 

teda možné mať pôžitok 

počas aplikácie a aj po nej.

Veľmi jednoducho.

Priprav si lubrikačný gél 

alebo najlepšie vazelínu 

(je mastná, lacnejšia a 

nevstrebáva sa).

Striekačku bez ihly 

opatrne vsuň do zadku, 

ideálne je byť v predklone.

Hlavne sa neboj a uvoľni sa.

Je dôležité mať uvoľnené 

svaly. Pomaly vstrekni 

dávku. Pri správnom postupe 

trvá asi 30 sekúnd než sa ti 

droga dostane do krvného 

obehu. Je potrebné 

dodržiavať hygienu a 

zásady bezpečného 

užívania. Ak by si mal/a 

oblasť konečníka poškodenú 

a drogu si zarábaš v 

kontakte s infikovanými 

vecami (filter, voda, štupel) 

hrozí prenos Hepatitídy 

(A,B,C). Riziko prenosu HIV 

a Hepatitídy C je nižšia ako 

u aplikácie do žily. 

Pri podaní tekutej látky 

môžeš mať nutkanie k 

vykonaniu veľkej potreby.

Inak ako ihlou - rektálne 
Ide o aplikáciu do konečníka (latinsky 

rectum).Táto metóda by mala umožniť rýchly 
nástup drogy a euforické pocity v oblasti 

konečníka. Vieš prečo ?

Pár faktov: 

Ako aplikovať ?



... pokračovanie
 rozhovoru z minulého

 čísla Na ceste

Vypočutie 

RETEST-áka
Vypočutie 

RETEST-áka
... pokračovanie

 rozhovoru z minulého

 čísla Na ceste

R: Ako to prebieha, keď k Vám človek nastúpi na liečbu ? 

Skús nám povedať ako to prebieha od nástupu... 

Ako to celé funguje ?

M:Ten

Človek

Samozrejme

Nemá

To

Počas

Taktiež

Každý

 program je spravidla na 18 mesiacov, vo výnimočných a dôvodných 

prípadoch ho ešte vieme predĺžiť na 24 mesiacov, je rozdelený do šiestich fáz.

Prvá fáza je karanténa, trvá maximálne štyri mesiace. 

 býva výraznú časť tohto obdobia 

v zariadení, podrobuje sa terapii – ranné komunity, 

večerné komunity, absolvuje terapeutické skupiny počas dňa. 

 klient v prvej fáze chodí von, prevažne na spoločné 

akcie, má však značne obmedzený kontakt s rodinou 

a so svojím najbližším okolím, priateľmi. 

 mobilný telefón pri sebe, s rodinou môže telefonovať, 

ale ide o „technickú komunikáciu“, teda ide skôr o vybavovanie 

potrebných záležitostí (Prišlo rozhodnutie z úradu ? Potreboval 

by som letné oblečenie...). 

 však neznamená, že človek nevidí svoju rodinu, pravidelne 

raz do mesiaca máme aj stretnutie s rodičmi a blízkymi, 

títo prichádzajú do zariadenia a majú možnosť sa 

stretnúť, voláme to rodinné komunity. 

 tejto fázy sa človek zameriava na seba, na svoju 

závislosť, vznik závislosti, ako ďalej chce riešiť svoju 

závislosť, motivácia, prijatie samého seba ako závislého. 

 je tam nácvik pracovných zručností, klient si tam prejde kuchyňou, 

varí pre všetkých ostatných klientov pod dohľadom dietnej sestry, tá ho to 

učí. Učia sa tam bežné veci, najmä sebaobslužné, udržiavanie poriadku. 

 deň je aj priestor na voľný čas, klientov však vedieme k tomu, aby si 

ten čas nejakým spôsobom napĺňali, lebo vylihovanie a ničnerobenie častokrát 

nie je vhodné. V čom je naše zariadenie zaujímavé je, že od nás klienti chodia 

do zamestnania. 

p
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Keďže vstrebávanie trvá 

asi 30 sekúnd je potrebné 

len chvíľu vydržať. 

Väčšinou tento pocit 

prejde, ak zotrvá pokojne 

vykonaj potrebu bez 

obavy, že by účinok 

nenastúpil. Ak striekačku 

zasunieš čo najhlbšie bude 

to účinnejšie. Z konečníka 

ti nič len tak nevytečie 

stačí zaťať vonkajší 

zvierač ten ovládame 

vôľou. 

 Rektálna aplikácia nie je 

obľúbenou metódou 

hlavne preto, že sa jedná 

o citlivé a intímne miesto. 

Pritom účinok sa najviac 

podobá aplikácii ihlou. 

Jej najväčšou výhodou je, 

že si šetríš svoje žily. 

Inak

akoihlou

A
    hojte, 

:-)

mnohé a mnohí z Vás si zarábajú tak, že poskytujú 

sexuálne služby. 

Povedala som si, že možno by bolo fajn zistiť a spísať 

nejaké pikošky, ktoré ste o vašej práci ešte nevedeli alebo 

aj vedeli   

V Českej republike      funguje od roku 2015 sexuálna 

asistencia. Ide o platenú službu, ktorú vykonávajú zaškolené 

asistentky a asistenti. Pomáhajú ľuďom s hendikepom, 

duševným postihnutím, seniorom a inak znevýhodneným ľuďom 

pracovať s ich sexualitou. Práca sexuálnej asistentky zahŕňa 

napríklad pomoc pri masturbácií, pomoc 

postihnutému páru pri pohlavnom 

styku, dotyky, erotické masáže, 

pohlavný styk alebo iné sex. praktiky 

na ktorých sa s klientom dohodne.

PIKOŠKY     

ZO       SVETA       SEXBIZNISUY Y

Y
    ojem Sex-biznis označuje dobrovoľnú 

prácu. Nehodnotí a neodsudzuje.

ojem Prostitúcia označuje nedobrovoľnú 
činnosť – napríklad nútená prostitúcia, 

detská prostitúcia. 

P
P

K

Y
2. jún je medzinárodný deň ľudí pracujúcich v sexbiznise. V 

tento deň v roku 1975 okupovalo 100 žien pracujúcich v 

sexbiznise kostol v meste Lyon vo Francúzsku. Strávili tam 8 

dní a chceli tak poukázať na zlé pracovné podmienky, 

diskrimináciu a porušovanie ich práv. Tento protest je 

považovaný za začiatok hnutia na ochranu práv osôb 

pracujúcich v sexbiznise. Globálnym symbolom hnutia sa v 

roku 2001 stal červený dáždnik – červená farba predstavuje 

krásu a dáždnik je symbolom odolnosti voči útokom.

Zdroje:
http://www.freya.live/cs/vse-o-sexualite/sexualni-asistence#co%20je%20sa

http://www.nswp.org/event/international-sex-worker-day-1

http://www.swannet.org/en/content/today-international-sex-workers-day-0

http://pridekosice.sk/2016/06/02/cervena-je-farba-duhy/

Na Novom Zélande je sexbiznis dekriminalizovaný. Znamená to, 

že je poskytovanie sexuálnych služieb legálne rovnako ako iné 

typy práce. Pracovníkov/čky napr. 

chráni zákonník práce, je viac dbané 

na bezpečnosť pri práci 

aj na ich ľudské práva.

Majte sa pekne,       ika.



Obrázok 1  Zdroj: 
http://www.edekontaminace.cz/downloads/1284654211_deko_harmreduction_2008.pdf 

 

My

Asi

Postihy

Začneme

 nemáme v zariadení nejakú farmu, tým, že sme mestské zariadenie. Keď 

klienti prejdú do druhej fázy pobytu (zhruba po štyroch mesiacoch) tak samy 

si hľadajú robotu, tá by nemala byť na smeny, mal by končiť do 17:00, aby 

bol do 18:00 späť v zariadení, aby mohol absolvovať skupinu a komunitu, 

nemala by to byť práca, ktorá by ho ohrozovala v jeho abstinencii (krupier, 

barman a pod.). Máme aj zamestnávateľov, s ktorými dlhodobo 

spolupracujeme, niektorých klientov tam odporúčame. Tým, že sa človek 

zamestná, začne si človek sám platiť resocializáciu, začne si splácať svoje 

dlhy, môže si šetriť. Je u nás tolerované fajčenie. 

R: To sme v druhej fáze...

  tie fázy nebudem všetky menovať, potom ten klient s každou fázou 

dostáva viac kompetencií, ale zároveň aj viacej povinností, preberá postupne 

viac zodpovednosti za fungovanie komunity, dostáva sa postupne do pozície 

„richtár“ ako jeden z najstarších členov komunity, zabezpečuje 

starostlivosť o komunitu. Napríklad udeľuje sankcie 

mladším klientom v prípade porušenia pravidiel, 

ponúka im aj pozitívne ocenenia. Každý nový 

klient, ktorý príde, má prideleného „staršieho                                                                              

brata alebo sestru“, ktorý/ktorá sa o neho 

stará, zaujíma, vysvetľuje mu fungovanie. 

Fungujeme na princípoch oceňovania a sankcií, sú 

tam postihy, ak sa niečo nevykoná v súlade s 

pravidlami.

R: Postih teda stanovuje komunita?

  sú vopred definované, klient vopred vie, čo za  čo hrozí, komunita 

rozhoduje o tom, či je to primerané. V zariadení je absolútny zákaz užívať 

drogy a alkohol, rovnako agresivita je na vylúčenie, rovnako sexuálne vzťahy 

medzi členmi komunity. 

R: Čo sa deje, keď sa blíži koniec pobytu?

  sa venovať téme, kam by chcel ísť klient po absolvovaní 

komunity. Môže ísť v zásede kam chce, čo ešte poskytujeme – máme 

spoluprácu s Bránou do života, domom na pol ceste, mnoho našich klientov 

ešte odchádza k nim. Zažijú si tam klientov, ktorých si zažili v komunite, čo 

je v niečom veľmi príjemné, nemusia byť niekde samy. Brána im poskytuje 

ďalšiu terapeutickú starostlivosť. Inak si v zásade hľadajú bývanie samy. 

Častokrát po odchode z komunity nejakú dobu ešte ostávajú klienti pracovať 

v zamestnaniach, v ktorých sa zamestnali počas pobytu, to je rovnako veľká 

výhoda. 

M:

M:

M:

Vám od septembra 2018 ponúka možnosť sociálnej 

asistencie - sprevádzania - na úrady, k lekárom, na 

políciu, atď. 

Chcel by si si vybaviť dlžnosti, osobný bankrot, 

nevieš k akému lekárovi ísť alebo potrebuješ 

občiansky ?

 

Ozvi sa nám na telefónnom čísle 

0948 352 330 

alebo 

0948 620 251 

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond
Európsky fond 
regionálneho rozvoja

OPERAČNÝ
PROGRAM
ĽUDSKÉ
ZDROJE

OZ Prima 

J

Ak

Máme

Snažíme

Nemáš za čo.

 končia niektorí klienti naraz, zvyknú si hľadať spoločný podnájom, 

aby to pre nich nebolo finančne také náročné, dlhodobý trend však je, 

že klienti do nás odchádzajú do spomenutej Brány do života. Niektorí 

odchádzajú aj späť domov k rodinám, ale nie je to veľmi časté. V 

neskorších fázach pobytu majú totiž možnosť navštevovať svoje rodiny 

napríklad na víkend, mnohí klienti to fakt majú ako návštevy a rozlišujú 

to, nechcú sa po skončení liečby vrátiť domov, nechcú byť príťažou pre 

rodinu. 

R: Máte bežne klientov, ktorí k vám prichádzajú z ulice ? Či si títo 

musia niečím prejsť, aby sa k Vám mohli dostať ?

  menej klientov, ktorí sú osamelí, bez podpory 

rodiny, bez zázemia. My riešime skôr motiváciu 

klientov. Je pre nás niekedy náročné pracovať s 

klientmi, ktorí majú dvojité diagnózy, teda okrem 

diagnózy závislosti aj inú psychiatrickú diagnózu, tu 

veľmi prihliadame na odporúčanie psychiatra, ktorý 

by mal prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutie 

odporučiť/ neodporučiť človeka na liečbu do 

terapeutickej komunity. Priznávam, že v tejto oblasti sme 

možno náročnejší, v našej komunite totiž kladieme dôraz na 

terapeutickú prácu. Naši klienti chodia do Centra pre liečbu 

drogových závislostí, majú tam svojho psychiatra, chodia 

tam na testy.

R: Čomu sa tešíš vo svojej práci?

  sa klientom hovoriť, že náš program je náročný, ale 

pre mňa je to vždy o tom, že minimálne na to obdobie rok a pol 

má ten človek možnosť vyskúšať si robiť veci inak. Môže sa tam 

naučiť mnoho vecí, ktoré sa tam od neho budú vyžadovať, po odchode si 

tieto môže začleniť do svojho fungovania. Môže zažiť bezpečnejší a 

kvalitnejší život, je to zmena.

 

R: Pre túto chvíľu Ti ďakujem veľmi pekne.

 

M:

M:

M:

pervitínu sa často objavuje tzv. 

, pri ktorej sa človek cíti 

. Je napríklad presvedčený, že 

ho niekto neustále sleduje a za každým 

tmavým rohom na neho niekto čaká. Môže 

vidieť veci a počuť rôzne zvuky (hlasy), 

ktoré nie sú reálne – zdá sa mu, že autá 

neustále blikajú a trúbia, alebo že na neho 

zhora padajú siete, ktoré ho uviažu. 

Akútny stav „toxickej psychózy“  zvyčajne 

odznieva v priebehu 2  týždňov po 

vysadení pervitínu. 

„toxická 

psychóza“ silne 

ohrozený (paranoja), je vzťahovačný, má 

halucinácie a môže sa správať aj 

agresívne

 „Toxická psychóza“ „Toxická psychóza“
Užívanie drogy, 

ako toxickej látky 
pre telo človeka, 

môže vyvolať 
prechodné či 

trvalé psychické 
poruchy.  

Pri dlhodobom užívaní

Sám človek, ak má psychotickú poruchu, si nepomôže. Realita, 

ktorú vidí je pre neho skutočná a nikto mu je nedokáže vyvrátiť. 

Ak chceš človeku s psychotickou poruchou pomôcť, je dôležité 

byť s ním  a zároveň mu nevyhovárať jeho stav.

Je dôležité, aby sme 
si či už na sebe 

alebo ľuďoch vo 
svoje okolí, 

všímali popísané 
prejavy. Pretože, 

ak sa „toxická 
psychóza“ objavuje 

často a 
opakovane, môže 

to viesť k 
trvalému 

poškodeniu 
psychiky človeka. 

Čo s tým ?Čo s tým ?

Snaž sa ho najskôr hlavne skľudniť a neskôr s ním hovor o tom, 

aby vyhľadal odbornú pomoc, ideálne psychiatrickú. Ak však 

nastane situácia kedy človek ohrozuje či už seba alebo svoje 

okolie, je potrebné ihneď zavolať záchranku. Je dôležité byť v 

takom prípade opatrný a reagovať citlivo, kľudne pre zachovanie 

bezpečia a čakať na príchod lekárov. ZuzanaZuzana
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM 

HĽADAJ:

BIELY VAN PEUGOT BOXER, 

MODRÝ OPEL ASTRA

STREDA: 11:00-13:00 PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE

STREDA: 20:00-21.30 TRNAVSKÉ MÝTO NA PEŠO

NEDEĽA: 20:30-21:30 PANÓNSKA, PRI AUTO POINT 

               22:00-23.30 TRNAVSKÉ MÝTO PRI TRŽNICI 

CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU - 

STAVBÁRSKA, PENTAGON 

PONDELOK: 10:00 - 12:00 h, 13:00 - 15:30 h

UTOROK: 14:00 - 17:30 h

ŠTVRTOK: 12:30 - 15:30 h

Sedia dvaja chlapi vo väzení a jeden sa pýta druhého: 

- Za čo sedíš? 

- Za ozbrojený prepad banky. A ty? 

- Ále… ja kvôli sliepkam. 

- Kvôli sliepkam? 

- Hej. Svine jedny vyhrabali svokru.

Ide chlap z krčmy okolo cintorína a spadne do čerstvo vykopanej jamy a 

zaspí. Ráno sa vracia z krčmy druhý chlap a tiež ide okolo tej jamy. 

Vtedy sa prvý chlap prebudí a kričí: "Pomoc, pomoc, je mi zima!"

Druhý chlap sa nakloní, pozrie dole a zareve: "Tak prečo sa odhrabáváš ???“

Ako voláte psa bez nôh? Je jedno ako na neho voláte, aj tak nepríde.

Doktor mal výčitky svedomia, lebo mal pohlavný styk s pacientkou. 

Na pravom ramene sa mu objavil čert a hovorí: 

"nič si z toho nerob, tak to teraz robí každý." 

Tak si trošku odfúkol, ale v tom sa mu objaví na ľavom ramene anjel a hovorí: 

"..ale ty si zverolekár!" 

Manželka vraví manželovi : Jano nepi už toľko lebo 

na Vianoce uvidíš holú piču ! 

Jano odpovie: Nie nie ja nemusím, ja už ju vidím.

Manželka hovorí svojmu drahému manželovi:”Predstav si, že ten náš drzý 

sused chcel, aby som sa s ním vyspala.”Manžel:”No dúfam, že si odmietla 

drahá žena moja?!”Manželka:” To je pochopiteľné,že áno, povedala som mu, 

že som šťastne vydatá, slušná žena a naviac, že päťdesiat euro je veľmi 

málo.”

Rozprávajú sa dvaja kamaráti pri pivečku: “Jožo, si predstav frajerka 

mi povedala, že sa mám viac venovať jej rodine…“ Jožo: ,,A čo si 

spravil?“ ,,Pretiahol som jej sestru“

Opitý muž stojí v kúpeľni pred zrkadlom, zlostne si vytrháva chlpy medzi 

nohami a rozhadzuje ich okolo seba. Príde do kúpeľne manželka a prekvapene 

sa pýta: -Drahý, čo to robíš ? Muž nahnevane odvetí: -Keď sa nechce 

postaviť, nebude sa ani váľať po mäkkom…

  Vtipy 

od Mata

 

 

Časopis  vyšiel v náklade 100 kusov. 

Časopis neprešiel jazykovou úpravou a je nepredajný.

Za podporu ďakujeme:

firme Soitron ¤ firme Bioskop  Fundación 

Secretariado General Gitano v Madride  Združeniu 

Storm  OZ Kon – Tiki  OZ Proti prúdu  OZ Road  

Záchrannej službe MUDr. Balka  Magistrátu Hlavného

mesta SR Bratislava  SKOI  EAPN  Národnému 

osvetovému centru v Bratislave  Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Národnému referenčnému centru pre HIV a AIDS  

BordernetWork  Portál edekontaminace.cz.

¤

¤

¤ ¤ ¤ ¤

¤

¤ ¤ ¤

¤

¤

¤

¤

Za finančnú podporu ďakujeme:

Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,

Bratislavskému samosprávnemu kraju, 

Nadácii pre deti Slovenska,  

Ministerstvu vnútra, 

Ministerstvu zdravotníctva

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a 

pracovníkom/čkám terénnych programov a 

kontaktných centier.

SLOVNAFT:

17:00 - 18:40 h - Slovnaft parkovisko

PANÓNSKA:

19:00 - 19:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

19:30 - 20:00 h - stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom

Tvoje číslo
STREET

Kód klienta
K-čko

////////////////// //////////////////

ČASY a MIESTA

KDE SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY

SLOVNAFT:

14:00 - 15:20 h - Slovnaft parkovisko

PANÓNSKA:

16:00 - 16:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

16:30 - 17:00 h - pri predajni Fiat za nadjazdom

Kde: Kopčianska 88

Kedy: 17:00 - 20:00 h

PONDELOK a ŠTVRTOK:

SOBOTA:

KONTAKTNÉ CENTRUM - KÁČKO:
- výmena, oblečenie, káva, čaj, internet

Káčko spoznáš podľa červeného svetla nad dverami

STREETWORK
- výmena priamo na ulici, doktori, právnička... 

V teréne nás spoznáš podľa AUTA - zlatý Fiat Scudo 

s logom pavučiny a nápisom Prima

UTOROK a PIATOK:

POTREBUJEŠ RADU ?
Náš telefón: +421

+421   

Každý pracovný deň: 10:00 – 17:00 h

(stačí prezvoniť, zavoláme ti späť)

948 352 330

948 620 251
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