Leto je v plnom prúde a s ním aj ďalšie číslo
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K týmto letným dňom Vám prinášame opäť
trošku čítania a osvieženia v podobe
šťavnatých článkov.

Majte pohodové čítanie a možnosť prispieť do
ďalšieho čísla časopisu v podobe napr. článku
alebo kresby poprípade nápadu na tému, o
ktorej by ste si radi v budúcnosti prečítali stále
platí.

Materiál, ktorý vydávame a naco
ˇ sa používa
Zaujíma Ťa, na čo sa vlastne používa materiál,
ktorý od nás dostaneš na výmene?
Na tomto mieste Ti prinášame krátky prehľad.
Ak sa chceš o niektorom zdravotníckom materiáli
dozvedieť niečo viac, neváhaj sa nás
pri výmene opýtať a radi Ti odpovieme :)
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Základný balíček:
Inzulínky - používajú sa na pichnutie dávky do žily. Sú sterilne
balené a každú použi iba raz. Použité striekačky si príď vymeniť
za čisté na Street alebo do Káčka.
Stericup (kelímok, štupeľ) - v ňom si rozrobíš alebo uvaríš
dávku. Štupeľ s nikým nezdieľaj - majú rôzne farby a tak si
ľahko rozoznáš ten svoj.
Injekčná voda - táto vodička je najvhodnejšia na prípravu
dávky.
Ascorbín (kyselka) - čistý vitamín C. Použi ho ako kyselinu pri
príprave heroínu. Stačiť ti bude úplne malé množstvo - na špičku
noža.
Filtre - keď si naťahuješ dávku do striekačky, prefiltruj si ju
od väčších nečistôt.
Alkoholové tampóny (alkoholáky) - slúžia na dezinfekciu miesta
pred vpichom. Stačí, keď jedným ťahom prejdeš miesto kam si
chceš pichnúť.

Suché tampóny (sucháče) - prilož na miesto po vpichu.

Ako Bolo Na
Prednej
hore ?

Prezervatívy (kondómy, gumy) - pri sexe chránia
pred pohlavne prenosnými chorobami a otehotnením.

Mimo základného balíčka:
Tento materiál nenájdeš v základnom balíčku
- dostaneš ho na vypýtanie.

Alobal - môžeš použiť, ak chceš drogu užiť fajčením.
Želatínové kapsule - alternatívny spôsob užívania – vlož si do
nich drogu a prehltni.
Šňupacia sada (šňupátko) - obsahuje čistý povrch na
narysovanie, čistú slamku na šňupanie, alkoholový tampón,
vreckovku a po novom aj „drvítko“ na rozdrvenie drogy.
Leukoplasty - na drobné poranenia.
Obväz - ak máš ranu, ktorú potrebuješ obviazať, môžeš sa
obrátiť aj na našich zdravoťákov.
Škrtidlo
Lubrikačný gél
Zdravotnícke rukavice

ˇ
Mato

A teraz k veci – ako tu vyzerá taký bežný deň ?
Ráno sa začína o 6:30 budíčkom – na budení sa podieľajú samotní
„obyvatelia“. Následne prebieha rozcvička, výdaj liekov, raňajky a
ranná komunita začínajúca o 8:30, tu sa vyhlasuje program dňa,
vítajú sa noví ľudia, oznamujú sa červené (dobré – za aktivitu
navyše) a čierne (menej dobré – udeľované za nerešpektovanie
pravidiel a slušného správania, za tieto bývajú dôsledky, trebárs
štúdium literatúry navyše a pod.) body.

Kľúčovou v liečbe je skupinová psychoterapia (spravidla od 9:00 do
10:30), teda stretnutia ľudí s podobnými problémami a zážitkami,
táto je zameraná na zdieľanie skúseností za účelom zvládania
svojej závislosti. Terapky bývajú tematické, teda terapeuti
ponúkajú diskusné témy (ako zvládať craving – túžbu po droge, ako
vydržať v komunite a nevzdať to, ako sa vrátiť do sveta „tam
vonku“ a pod.), ale samozrejme prioritu majú aktuálne potreby
pacientov, ich prežívanie.
Doobeda ešte pacienti stihnú napríklad pracovnú terapiu, následne
je obed, poobede od 13:00 do 14:00 bývajú edukačné skupiny s
psychoterapeutom zamerané napr. na zvládanie stresu, nácvik
odmietania, prípadne vzdelávačky o tom, ako funguje závislosť, či
terapia prostredníctvom tvorby
rôznych umeleckých diel. Následne
býva polhodinová relaxácia.
Od 15:30 do 17:30 mávajú pacienti
osobné voľno, v ktorom sa venujú
prevažne športom, písaniu denníkov,
čítaniu kníh, nováčikovia sa zaúčajú
do režimu fungovania, v tom im
pomáhajú starší klienti, ktorí ich dostávajú na zodpovednosť.
Následne je od 18:00 do 18:30 večera a potom ďalšie osobné voľno
do 21:45, ktoré uzatvára večierka.

Dnes Ti prinášame pár zaujímavostí z našich potuliek po Slovensku.
A keďže sme „ihlári“, túlame sa po vskutku zaujímavých miestach,
akými je nepochybne aj Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o.,
Predná hora.

Toto zdravotnícke zariadenie sa venuje liečbe závislostí. Je
rozdelené na štyri oddelenia, pričom na 1. oddelení sú prevažne
pacienti so závažnými psychickými a/alebo fyzickými dôsledkami,
ktoré môže prinášať závislosť. 2. oddelenie je špecializované na liečbu
nelátkových závislostí – venuje sa predovšetkým gamblerom. Na 3.
oddelení sú ľudia závislí na alkohole a na 4. ľudia závislí na nelegálnych
drogách.
„Cieľom liečby je zmena
doterajšieho životného štýlu
závislého na abstinentský a jeho
udržanie.“

Vstup do liečby je dobrovoľný, no
majú tam aj ľudí, ktorí majú nariadenú
liečbu zo strany súdu. Do liečby je
možné nastúpiť bezplatne po schválení zo strany zdravotnej
poisťovne – návrh na liečbu podáva ošetrujúci psychiater. Ideálne je
teda nemať dlh na zdravotnom poistení, alebo ho prinajmenšom začať
splácať. Dĺžka liečby je tri mesiace. Liečba je komplexná, o pacientov
sa stará tím lekárov (psychiatri, internisti, neurológovia, praktickí
lekári pre dospelých), psychoterapeutov a ošetrovateľov. Rovnako je
fajn pred týmto druhom liečby absolvovať základný detox v nemocnici
– prekonať fyzické absťáky.
Isto ste si všimli, že uvádzame presné časy - nie je to náhoda – dbá
sa tu na presnosť, trénuje sa dochádzka načas. Pacienti v priebehu
liečby prechádzajú postupne do rôznych fáz od tej prijímacej,
kde sa všetko učia, cez terapeutickú až po výstupnú, kedy sa
pripravujú na odchod a ďalšie fungovanie po liečbe. Zaujímavé boli
aj skupiny zamerané napr. duchovne, tieto viedol terapeut, ktorý
je zároveň kňazom. Mali sme zážitok aj zo skupiny, v ktorej sa
hovorilo o možnostiach následnej dlhodobejšej liečby v
terapeutických komunitách.

Na férovku – vnímali sme, že je
náročné takúto liečbu podstúpiť,
no mali sme možnosť zažiť ľudí,
ktorí sa v priebehu liečby skutočne
posúvali a bolo v nich cítiť
vzrastajúcu sebadôveru a odvahu.
A super vec je, že tu pracovníci nezatvárajú dvere, zlyhanie v
abstinencii tu vedia pochopiť a pracujú aj s ľuďmi, ktorí sa v
zariadení ocitajú opakovane.

Prednej
Takto Bolo Na hore
Ak Ťa článok zaujal a možno nad cestou liečby občas rozmýšľaš,
pokojne sa s nami môžeš porozprávať. Radi Ti odpovieme, poradíme,
poskytneme kontakt, vieme Ťa dokonca sprevádzať aj v procese
vybavovania nástupu na liečbu.

Rišo

Alternatívne užívanie:

ˇ
Fajcenie
Každodenné intravenózne (ihlou)
užívanie drogy spôsobuje
odstupom času nepríjemnosti,
ktoré nie sú ľahko riešiteľné. Ide
o agresívne vpravenie drogy do
organizmu. Dlhodobé opakované
užívanie drogy narúša stenu žíl a
tým postupne dochádza k
zatvrdnutiu steny žily. Stým sa
spája ochorenie ako napríklad
žilová trombóza, ktorá ak nie je
včasne liečená môže viesť až ku
strate končatiny. Okrem toho,
aby toho nebolo málo, si pri
vpichu môžeš zaniesť infekciu,
ktorá v tele narobí neskutočnú
šarapatu.

„ak žily cítia mučenie,
dovolenkou je fajčenie“

Ako ste si mohli všimnúť a mnohí ste sa aj zapojili – kvízovanie v Káčku
sa rozbehlo naplno. Každý mesiac mávame nový kvíz na rôzne témy.
Doteraz ste si mohli otestovať svoje vedomosti o HIV/AIDS,
marihuane, pervitíne, alkohole, ošetrení rán či právnych otázkach.

Príkladom infekcie a vírusu, aby
sme boli v obraze, môže byť
absces (v oblasti vpichu sa
vytvorí dutina, ktorá sa postupne
zaplňuje hnisom), sepsa (infekcia
zanesená vpichom, pri ktorej sa
organizmus nie je schopný účinne
brániť- otrava krvi),
endokarditída (zápal vnútornej
výstelky srdca) alebo aj strašiak
v podobe Hepatitídy C a HIV.

Ďalším zo sprievodných javov pri

injekčnom užívaní sú modriny,
ktoré sa v týchto letných
obdobiach ťažko skrývajú.

A

k máš pocit, že tvoje žily by si zaslúžili mať letnú dovolenku,
dovoľ nám ponúknuť ti iný spôsob ako užiť tvoju dávku. Týmto
spôsobom je fajčenie. Fajčiť môžeš nasledujúce: Marihuana, Hašiš,
Herba, Heroín, Crack, Pervitín, Ópium a Morfium.

N

a fajčenie potrebuješ iba fajku alebo obyčajnú žiarovku.
Účinok drogy pri fajčení má rýchly nástup, preto buď prosím opatrný
pri jej dávkovaní.

Ďakujeme veľmi pekne, že sa takto aktívne zapájate do kvízovania, že
vás naše kvízy bavia a budeme v nich preto aj naďalej pokračovať.
V júnovom kvíze ste si mohli otestovať vaše vedomosti o tom ako dobre
poznáte našu Primu ako organizáciu. A taktiež sme sa vás pýtali čo sa Vám
na Prime páči, čo oceňujete, za čo by ste Primu pochválili, ale aj čo by ste
prijali zmeniť, rozšíriť v rámci služieb/aktivít, čo by ste viac potrebovali.
Radi by sme teraz vyhodnotili aké boli Vaše odpovede.
Na prvú otázku za čo by ste Primu pochválili ste ocenili hlavne prístup
ku klientom, kamarátstvo, anonymitu, poradenstvo, ochotu pomôcť či
ústretovosť. Viac krát ste pochválili našu právničku, zdravotníkov a
psychológov. Za celý tím Primy ĎAKUJEME.
V otázke čo by ste radi rozšírili, čo by ste viac potrebovali, ste boli viacerí
spokojní s tým aké služby Prima ponúka, aktuálne Vám to postačuje. Nové
nápady sa týkali najmä spoločných voľnočasových aktivít mimo služieb
Primy v priestoroch nášho Káčka (spoločná večera, premietanie filmov v
Káčku).
V lete nadviažeme na Vaše nápady a návrhy čo by ste
radi doplnili v Prime. Preto sa bude ďalší letný
kvíz/anketa týkať toho aké konkrétne voľnočasové
aktivity by sme mohli spoločne mimo služieb v Káčku
zorganizovať a aké druhy kníh by sme prijali doplniť v
našej káčkovej knižnici.

Marcel

Budeme sa tešiť na vaše nápady

Zuzana

<

ZAUJÍMAVOSTI O TATRÁCH
<

<

<

<

VONKU PRAZÍ SLNKO, STÁLE JE NÁM TEPLO.
PODME SA SCHLADIT ASPON MYŠLIENKAMI NA
TATRY A DESIATIMI ZAUJÍMAVOSTAMI O NICH.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) odhaduje, že sexuálne
prenosným ochorením trpí každý
25 človek na svete.
Najčastejšie ide o chlamýdie, kvapavku a syfilis. Do tejto štatistiky
ešte neboli započítané ochorenia HIV, hepatitídy a herpetické
infekcie. Inak by boli čísla ešte viac katastrofické.
Na Slovensku je situácia podstatne lepšia, ale aj tu zdravotníci
zaznamenali za minulý rok stúpajúci počet ochorení. V r. 2018 bolo v
SR zaznamenaných 102 nových prípadov infekcie HIV. To je najviac
za posledných 34 rokov. Najviac ich bolo opäť práve v
Bratislavskom kraji. Najmladší muž mal 20 a najstarší 73 rokov.
V roku 2018 bolo v SR 447 nových prípadov syfilisu, z toho 301 u
mužov a 146 u žien. Medziročne tak stúpol počet nových ochorení o
15 %. Prípady syfilisu boli hlásené zo všetkých krajov SR a najvyššia
chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom a Bratislavskom kraji.
Alarmujúce je, že 29 prípadov bolo u detí do 15 rokov a celkovo
najvyšší výskyt prípadov bol vo vekovej kategórii 15-19 ročných.
Gonokokových infekcií (kvapavka) bolo minulý rok celkom 290 a teda
menej ako po iné roky. Celkovo sa nakazilo 227 mužov a 63 žien.
Najúčinnejšou prevenciou pred
pohlavnými ochoreniami stále zostáva
kondóm. Pravidelným testovaním je
možné zachytiť ochorenie včas aj keď je
bez príznakov. Vďaka modernej liečbe sú
dnes všetky ochorenia pri včasnom
odhalení dobre liečiteľné a okrem HIV aj
vyliečiteľné.
Andrej

1

Pôvodná prvá lanovka na Hrebienok jazdila od roku 1908
do roku 1967. Pozemná lanovka Starý Smokovec Hrebienok prekonávala výškový rozdiel 254 m.

*

v roku 1956 bol postavený prvý lyžiarsky
2 Na Hrebienku
vlek dlhý 750 metrov na Slavkovskú vyhliadku.

*

Člnkovanie na jazere Štrbského plesa má viac ako 130-ročnú
3 tradíciu,
tento unikát bojoval aj o jeden zo siedmich divov sveta.
*
Najdlhšia turistická trasa, Tatranská magistrála sa tiahne
4 južnými
svahmi Vysokých Tatier a je dlhá vyše 70 kilometrov.
*
bodom Slovenska je Gerlachovský štít, ktorý meria
5 Najvyšším
2655 m. Na vrchol môžete vyliezť iba s certifikovaným
sprievodcom.

6

*

Chata pod Rysmi je najvyššie položenou horskou chatou
Slovenska, stojí vo výške 2.250 m n. m.

7

*
V roku 2004 zničila víchrica 12 600 hektárov lesa.
*
na chrbte na jednu
8 Vysokohorskí nosiči vynesúvynášku
70 – 110 kg.

*
1977 sa dvom geológom podarilo objaviť dôkazy, že
9približneV roku
pred 200 miliónmi rokov sa na tomto území pohybovali a
žili 2,5 metrové dinosaury a Tatry boli v tom období ostrovom.
16. storočie môžeme považovať za objavovanie Tatier spojené *s
prvými pokusmi o turistické vychádzky. Stála za nimi žena,
kežmarská hradná pani Beata Laská, ktorá vystúpila až
k Zelenému plesu.

10
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LETNÉ „ŠANTENIE“ NIE VŽDY KONCÍ
V SEPTEMBRI

:-)

Máme tu leto, pehy na nose a
spotené ešte aj prsty na nohách
Leto je časom koncertov pod holým
nebom, festivalov, žúrov do rána a
náhodných známostí. Leto však
môže priniesť aj niečo, s čím sme
tak úplne nepočítali...
Experimentovanie s novými drogami
je akousi klasikou letných
festivalov. Karol stretne Peťa,
ktorý stretol Janku... Dáme si Ečko,
Lsd alebo iné fajnoty, ešte si
šňupneme zdieľaným šňupátkom
trochu pervitínu a festival sa
premení na mega trip. Pri
experimentovaní s drogami si mnohí
neuvedomujú, že vete typu: „Kamoš
povedal že to nie je silné, daj si to
celé“ by sme naozaj nemali veriť. Ak
skúšaš drogy a ešte k tomu od
rôznych zdrojov, nikdy nemôžeš
vedieť ako to celé vypáli.

:-)

Krásne leto bez „darčekov“
vám praje vaša Sabína !

Y

Odporúčame ti, aby si si dal najskôr
iba štvrtinu alebo polovicu, aby si si
bol istý, že to bude bezpečné.
Ďalšou fajn radou (ak skúšaš nové
veci) je, aby si to skúšal s niekým,
kto má daných skúseností viac,
počká nejaký čas s tebou, a ak ti
niečo nesadne vie ti hneď pomôcť.
Pri zdieľaní ihiel alebo „nevinných
neškodných“ šňupátok môže zase
dôjsť k prenosu infekčnej choroby
(HIV, HepC) a to je letný darček,
ktorý asi nikto z nás nechce, no
najmä je to darček na celý život. To
isté platí pri letných známostiach,
ktoré sú nabité hormónmi a chuťou
sa tak nejak viac zblížiť. Úplne
chápem že pusa na líčko nie je
vyvrcholením večera, no nezabúdaj
na ochranu (odložená v kabelke či
peňaženke nepomôže). Ak ti teda
nestačí citrónová limča k lepšej
zábave a božtek na líčko, mysli na
to, že zdravie máš len jedno.

Pri práci v sexbiznise
klientka Andrea
˘
odporúCa...
PRÁCA

1. Vždy si prezriem miesto na ulici, kde budem stáť. Miesto, kde
som s klientom si vyberám také, aby bolo tiché, osvetlené a
intímne, no zároveň bezpečné pre mňa a zároveň, aby sa v ňom
zákazník cítil kľudne.
2. Miesto si vyberám vždy ja, nikdy nie klient, pretože aj u
stáleho zákazníka, hoci ho poznám, nepoznám ho natoľko dobre,
aby mu „nepraskol mozog“ a môže mu prepnúť a spôsobiť mi zo
života bolesť a žiaľ.
3. Vždy začínam pracovať tak, aby som bola osvetlená a bolo ma
aj vidno. Aj ja sa obzerám dookola, či je všetko v poriadku. Nikdy
nezačnem pracovať na mieste, kde je úplná tma alebo mi to
miesto jednoducho nesedí.
4. Vždy sa snažím mať úplne nabitý mobil a nejaké eurá (napr. na
taxi, či MHD).
5. Snažím sa dávať znamenie jednej mojej kolegyni. Nechávame
si staré tričko na mieste, ktoré nám taktne hovorí „išla som na
kšeft“.
6. Nikdy nestojíme spolu dve na jednom mieste, lebo keď je nás
viac, klienti nám nechcú zastaviť. Preto sa s kolegyňou síce
rozídeme, ale tak, aby sme na seba videli a nevideli zároveň.
Takto sa „špehujeme“ a keď chceme zistiť, či sme jedna/druhá v
poriadku, máme so sebou píšťalku a občas si zapískame. Dlhé
písknutie znamená, že tá druhá potrebuje pomoc.

NASTAV SI HRANICE/BEZPECNOST
˘
˘

1. Obkukám si zákazníka, prehodím s ním zopár slov a keď moja
psychológia zafunguje, že zákazník je v pohode, dohodneme sa na
cene. Vždy mám na pamäti, že klient si platí moje služby, nie
mňa, ja som jeho pani a platí sa dopredu.

Ošetrí ťa lekár ak máš dlhy na poistnom?
Možno si sa ocitol/a v situácii, že ťa lekár nechcel ošetriť z dôvodu dlhov na
zdravotnom poistení. Má na to právo? Ako môžeš postupovať v takejto situácii? Ak
si dlžníkom na poistnom, lekár ti poskytne tzv. neodkladnú starostlivosť.

Čo je to neodkladná starostlivosť a kedy je poskytovaná?
Je to najmä v týchto prípadoch:
- pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje
tvoj život alebo niektorú zo základných životných
funkcií (tzn. vedomie, dýchanie, činnosť srdca),
- bez rýchleho poskytnutia starostlivosti by bolo vážne ohrozené tvoje
zdravie, máš náhlu a neznesiteľnú bolesť, zmeny správania a konania,
- napr. aj starostlivosť poskytovaná pri pôrode a ďalších prípadoch
stanovených zákonom (napr. pri podozrení na rýchlo sa šíriacu a
život ohrozujúcu nákazu). Jej súčasťou je napr. aj neodkladná
preprava do zdravotníckeho zariadenia.
To, či sa jedná o neodkladnú starostlivosť posudzuje ošetrujúci lekár.
Aké máš možnosti ďalšej starostlivosti a liečby pri dlhoch na poistení?
Ak máš dlhy na poistnom, lekár ti môže poskytnúť plnú starostlivosť aj
vtedy, ak ti poisťovňa schváli splátkový kalendár. V praxi to znamená, že s
ňou uzatvoríš dohodu o splátkach, a
pokiaľ zaplatíš prvú a ďalšiu splátku
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a budeš dohodu ďalej plniť, budeš
mať právo na úhradu všetkých
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R
ZD
predloží poisťovni). Nárok na plnú
úhradu za starostlivosť máš rovnako
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nariadená ochranná liečba. Ak teda
Mirka
potrebuješ ošetrenie a máš dlhy na
poistnom, pokojne sa na nás obráť,
poradíme ti, ako môžeš postupovať.

2. Verím svojej intuícii – keď sa mi zákazník podľa
rozprávania nepozdáva a nechcem silou – mocou Andrea
zarobiť, radšej aj keď nemám zarobené, odporúCa...
˘
nenasadnem s ním do auta.
3. Keď nasadnem do auta, v prvom rade si ho nenápadne obzerám, či
tam zákazník nemá niečo, čím by mi mohol ublížiť. Vždy mám vo
zvyku zahrať sa na „herečku“, už počas jazdy sa pritúlim ku
zákazníkovi a pritom si obzerám nenápadne jeho dvere, či tam nemá
nejaký nežiaduci predmet (zbraň), ktorým by mi mohol ublížiť.
4. Nikdy nechodím s klientom dozadu do auta. Ak by mu náhodou
preplo, spredu sa lepšie uteká, ako zozadu. Čo je pre mňa ďalšou
dôležitou vecou, snažím sa očami špehovať, či v aute nemá zákazník
zabudovanú kameru. Stali sa mi totiž nepríjemnosti, že som sa ocitla
na youtube a to poníženie nikomu neprajem.
5. Nikdy nechodím do auta, kde sú dvaja muži. Mám strach zo
situácie pri dvoch, že jeden z nich mi môže ublížiť a druhý sa k nemu
pridá.
6. Nikdy nezabúdam, že som sama sebe pani a mám zvyk sa so
zákazníkom slušne a diplomaticky dohodnúť.
7. Na svoju obranu nosím náramok, ktorý má sponu, kde je
zabudovaný kaser.
8. Malá rada: Vždy si zhŕňaj podprsenku iba pod prsia, aby zákazník
nevidel, že v nej máš ukrytý kaser, ktorý ti môže pomôcť na
sebaobranu.
Ak nemáš peniaze na kaser, určite si vieš zaobstarať čierne mleté
korenie, štipľavú papriku, soľ a ocot a malú fľaštičku s
rozprašovačom – môžeš to použiť
namiesto kasera. Keď sa mi stalo, že
som to na zákazníka použila, tak
kaser by mi hneď vytrhol z ruky, no
nad touto fľaštičkou rozmýšľal a
práve to mi zachránilo život.
Strekla som mu tú
gebuzinu do ksichtu a zdrhla som.

OVCO – LEV

Upozorňujem, že tieto riadky som nikde neprečítal, ani sa nenaučil a
dávam do éteru z hlavy to, čo mám na jazyku.

Príbehy od klienta

Štefana

ZMENA
Zmena je to, nad čím rozmýšľam, keď nevládzem, keď mám
krízu. Viem prestať na chvíľu, ale časom vždy príde výhovorka,
alebo situácia, keď dojdem späť. Napríklad nevydržím vonku,
bolí ma zub, alebo na rozmýšľanie, alebo kvôli krásnemu pocitu.
Keď ťa bolí zub a dáš si, je pravdou, že prestane, ale bolesť
dojde tak či tak, a ešte väčšia. Ilúzia.

Droga – ovca – otrok.
Lev – vodca sám sebe a kruhu rodiny.

Rozmýšľaš trocha lepšie a zistíš, že premýšľaš ružovo a nad
toľkými vecami, že na záver zistíš, že vieš o 50% menej.

D/AMANT
Jeden žobrák mal pri sebe diamant veľký asi ako 10 rokov
ničnerobenia a míňania. Sedel pri strome, kľudne, nesnažil sa ho
predať. Prešiel okolo jeden milionár, ktorý si všimol, ako sa z
diaľky ligotal. Pristúpil a spýtal sa, prečo ho nepredá. Žobrák sa
naň zahľadel a pousmial sa. „Načo mi je bohatstvo a všetko to
naháňanie, keď šťastie pociťujem aj bez toľkých „čísiel“? Dám
vám ho, ak chcete, nezištne.“

Pocit?
Čo je krajšie?
Flash drogy alebo vôňa vlasov bábätka?
Alebo keď zistíš, že si istú dobu abstinent a že
pociťuješ to, čo triezvi, že patríš medzi nich.
Čo je krajšie?
Dúha?
ZMENA
Alebo kryštál?
Horký, špatný?
Ranná káva, raňajky s rodinou, v práci alebo piko o štvrtej na
chodbe v Pentagone s vymletými hlavami?

?
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Milionár si ho po dlhom premýšľaní
vzal neveriacky, čo na ňom vidí
ten blázon žobrák. Po istom čase, keď sa vracal
domov, zamyslel sa, na čo mu vlastne je taká vec, diamant.
„Načo sa ja, milionár mám naháňať, keď žobrák dosiahol pocit
šťastia?“.
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Bol raz jeden ovco-lev, ktorý vyrastal medzi ovcami. Bol to lev,
ktorý si myslel, že je ovca. Jedného dňa napadol stádo oviec lev.
Všetky ovce sa rozutekali, samozrejme ovco-lev neutiekol. Skryl
sa a tajne obdivoval kráľa prírody. Lev si ovco-leva všimol a
prišiel k nemu. Ovco-lev sa ho zľakol a prosil ho o život. Lev sa
usmial a nakázal mu, nech sa pozrie do rieky. „Vidíš? Ty si lev,
kráľ prírody!“
.
Tiež sa pozrite do zrkadla. Vidíte toho leva?
Premenili ste sa práve
z ovce na leva.

oz prima
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Existujú tri typy ľudí: Ľudia, čo
vedia rátať a ľudia, čo nevedia.

Vtip o utopencovi:
Čľup a bolo po ňom...

Chlapík zbadá dedka, ktorý šúcha za
sebou pravú nohu. Pýta sa ho:
- Od vojny, od vojny?
- Nie... od hovna, od hovna...
- Drahý, nevadí ti, že mám malé prsia?
- Nie... A kde ich máš?
Hovorí dievča chlapcovi:
- Ty si taký múdry, taký vynachádzavý a zábavný. Ako len
veľa toho vieš, všetkému rozumieš, je s tebou veselo...
- Ááále... ja som normálny! To iba ty si taká jebnutá...
Syn ráno príde do kuchyne za otcom a hovorí vystrašeným
hlasom:
- Ocko, ocko, mne sa v noci snívalo, že ma znásilnil capko!
Otec sa pohladí po brade a hovorí:
- Tak capko, vravíš...
Anička na pokračovanie :)
Anička sa húpala, a po chvíli spadla.
Viete prečo?
Nemala ruky..

Keď bola žena tehotná, strelili jej
dvakrát do brucha. Doktor jej povedal,
že keď budú mať jej deti 12, vycikajú
TIP
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Keď má dcéra 12, príde za mamou a
hovorí:
A A
,,Mami,mne sa stalo niečo
neuveriteľné. Vycikala som náboj.,,
Mama na to:
,,To je dobre.,,
O chvíľu príde syn a hovorí:
,,Mami mne sa stalo niečo neuveriteľné.,,
Mama: ,,Vycikal si náboj?,,
Syn: ,,Nie. Keď som si honil zastrelil som spolužiačku.,,
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Príde chlapík na WC kde už dvaja močia. Postaví sa medzi nich.
Pozrie sa do ľava a vidí ako jeden močí na dva prúdy.
Pýta sa ho: "Čo sa Vám preboha stalo?"
"Ale mám po operácii a toto sú trvalé následky."
Chlapík sa pozrie doprava kde vidí 12 prúdov a pýta sa: "Čo, tiež po
operácii?"
"Ale nieee, sakra zasekol sa mi zips"
Čo je maximálna obezita?
Keď si ľahneš na pláž a Greenpeace ťa začnú ťahať do mora.
”Prečo ste zabili svoju manželku?”
”Pretože mi stále dávala nejaké rady.”
”Dúfam, že dobré rady.”
”Áno, hovorila mi: Ak chceš mať kľud, tak ma zabi.”
V lietadle sa prechádza slečna letuška a servíruje alkohol.
Zastaví sa u arabského cestujúceho a pýta sa: "Čo si dáte na
pitie?"
Arab odpovie: "Ďakujem, radšej nič. Za chvíľu budem riadiť."

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a
pracovníkom/čkám terénnych programov a
kontaktných centier.
Za finančnú podporu ďakujeme:
Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,
Bratislavskému samosprávnemu kraju,
Nadácii pre deti Slovenska, Ministerstvu vnútra,
Ministerstvu zdravotníctva, Implementačnej agentúre
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a iným.

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.
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM

HĽADAJ: BIELY VAN PEUGOT BOXER, MODRÝ OPEL ASTRA
STREDA: 11:00 h - 13:00 h PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE
- mobilná služba
20:00 h - 21.30 h TRNAVSKÉ MÝTO
- pešia služba
NEDEĽA: 20:30 h - 21:30 h PANÓNSKA CESTA
(pri Auto point)
22:00 h - 23.30 h TRNAVSKÉ MÝTO pri tržnici
- mobilná služba
KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU
NIKU PRE KLIENTOV: tel.: 0904 655 146
CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU STAVBÁRSKA, PENTAGON
PONDELOK: 12:30 h - 15:30 h
ŠTVRTOK: 12:30 h - 15:30 h
KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU
SAŠKU PRE KLIENTOV:

tel.: 0948 721 025

ČASY a MIESTA
KDE SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY

STREETWORK

Výmena priamo na ulici. Do terénu s nami chodia zdravoťáci a právnička.
Spoznáš nás podľa AUTA - zlatý Fiat Scudo
s logom pavučiny a nápisom Prima.

INFOŠKA:

PONDELOK a ŠTVRTOK:
17:00 h - 18:40 h - Slovnaft parkovisko
19:00 h - 19:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska
19:30 h - 20:00 h - stojíme pri Fiate (Panónska)

SOBOTA:
14:00 h - 15:40 h - Slovnaft parkovisko
16:00 h - 16:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska
16:30 h - 17:00 h - stojíme pri Fiate (Panónska)

v blízkej dobe
meníme naše
autíčko
Fiat Scudo
za nové
Fiat Talento.
tak isto bude
označené logom
PRIMA.

POTREBUJEŠ RADU ?
Náš telefón: + 421 948 620 251
Každý pracovný deň:
09:00 h – 17:00 h (stačí prezvoniť, zavoláme ti naspäť)

KONTAKTNÉ CENTRUM - KÁČKO:
Výmena, káva, čaj, internet

UTOROK a PIATOK:
Časopis vyšiel v náklade 100 kusov.
Časopis neprešiel jazykovou úpravou a je nepredajný.

Kopčianska 88
17:00 h - 20:00 h

Kód klienta
Tvoje číslo
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