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PRIMA 

je mimovládna organizácia, 

ktorá vznikla v roku 1998, 

ako združenie profesionálov, 

profesionálok a 

dobrovoľníkov, dobrovoľníčok 

pracujúcich 

v oblasti drogových závislostí 

formou harm reduction 

(redukcie škôd spojených s 

užívaním drog) a v oblasti 

primárnej prevencie.



Naše ciele 

o Minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog

a  prácou v sexbiznise nie len u našich klientov a klientiek, ale tiež u väčšinovej

populácie

o Redukcia infekčných ochorení – HIV, hepatitída A, B, C  a iné infekčné ochorenia

o Motivovanie klientov a klientiek k bezpečnejšiemu užívaniu drog a 

bezpečnejšiemu sexu

o Kontaktovanie cieľových skupín a ich motivácia k návratu k väčšinovej

spoločnosti - sociálna asistencia



Naše cieľové skupiny

Kontaktujeme klientov a klientky v ich prirodzenom prostredí, nakoľko 
väčšina týchto ľudí nie je prepojená na služby s vyšším prahom. 

Ľudia pracujúci v 
pouličnom sexbiznise

Užívatelia a užívateľky 

drog
Ľudia bez domova



Program terénnej sociálnej práce 
v otvorenom prostredí

V septembri 1999 sme začali realizovať program street worku

o Poskytujeme: 

• Sterilné striekačky

• Zdravotnícky materiál (alkoholové tampóny, suché tampóny, injekčnú 

sterilnú vodu, filtre, ascorbín, kondómy, sterilné rukavice, obväzy a 

leukoplasty) 

• Informačné materiály

o Poskytujeme streetwork pravidelne 2 x týždenne a 2 x týždenne máme 

otvorené Kontaktné centrum



Služby poskytované našim 

klientom a klientkám časť I.

o Distribúcia klientov a klientiek - do zdravotníckych a sociálnych inštitúcií –

sociálna asistencia

o Poradenský servis

o Informačný a tréningový servis – počas výmeny striekačiek učíme klientov

bezpečnejšiemu braniu drog a bezpečnejšiemu sexu, motivujeme ich k zmene

správania

o Program základnej zdravotníckej starostlivosti počas vykonávania terénnej

sociálnej práce – tento servis poskytujú naši terénni pracovníci a pracovníčky 

priamo na ulici



Služby poskytované našim 

klientom a klientkám časť II.
o Krízová intervencia - obsahuje prvky sociálnej asistencie

o Vzdelávací servis – vyrábame pre klientov a klientky rôzne vzdelávacie materiály -

obsahuje prvky sociálnej asistencie

o 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

o Program sociálnej asistencie - informujeme klientov a klientky 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 a 

pracovníčky preto navštevujú spolu s klientmi a klientkami lekárov, políciu, 

napomáhajúce inštitúcie.



Sociálna asistencia

Sociálna asistencia je jeden z možných programov, 

ktorý pomáha klientom a klientkám, ktorí nie sú

dostatočne sociálne zruční/é

a nie sú schopní/é 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

o poradenstvo (lekárske, sociálne, právne, o možnostiach liečby)

o ošetrenie

o vytváranie a distribúcia informačných mareriálov (rady, návody, 

postupy riešení daných situácií, napr. vybavenie občianskeho

preukazu, ubytovanie, pracovné ponuky…)

o sprevádzanie klientov/tiek na vybranú inštitúciu s cieľom

poskytnúť podporu a istotu pri riešení daného problému
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postupy riešení daných situácií, napr. vybavenie občianskeho

preukazu, ubytovanie, pracovné ponuky…)

o sprevádzanie klientov/tiek na vybranú inštitúciu s cieľom

poskytnúť podporu a istotu pri riešení daného problému



Počet kontaktov za rok 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII.

KONTAKT



Počet rozdaných a vyzbieraných 
ihiel za rok 2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII.

IN

OUT



Počet kontaktov za rok 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII.

KONTAKT



Rozdelenie klientov a klientiek 
podľa obvodov v BA za rok 2013
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Rozdelenie klientov a klientiek

podľa pohlavia za rok 2013
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Počet kontaktov v rámci sociálnej asistencie 

za rok 2013
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Rozdaný materiál za rok 2013



Na záver ...

• Za rok 2013 sme mali 253 služieb.

• V roku 2013 je v evidencii 890 klientov a klientiek, z toho 384 žien a 506 

mužov.

• V roku 2013 sme mali 4105 kontaktov.

• Za rok 2013 sme mali 486 klientov a klientiek.

• Za rok 2013 sme mali 52,32% návratnosť vyzbieraných ihiel.

• V roku 2013 sme sa zúčastnili na 3 festivaloch a podujatiach v rámci

projektu sms promile, zameraného na prevenciu vedenia motorového

vozidla pod vplyvom alkoholu.



... ĎAKUJEME VŠETKÝM 

ZA ICH PODPORU A POMOC 

PRI REALIZOVANÍ PROJEKTOV 

STREET WORK A  

KONTAKTNÉ CENTRUM...

... ľudia z OZ Prima.


