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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

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

Redukcia infekčných ochorení – HIV, hepatitída A, B, C a

iné infekčné ochorenia

Motivovanie klientov a klientiek k bezpečnejšiemu užívaniu

drog a bezpečnejšiemu sexu

Kontaktovanie cieľových skupín a ich motivácia k návratu k

väčšinovej spoločnosti - sociálna asistencia



Naše cieľové skupiny

Ľudia 

pracujúci v 

pouličnom 

sexbiznise

Užívatelia a 
užívateľky 

drog

Ľudia bez 

domova

Kontaktujeme klientov a klientky v ich prirodzenom prostredí, nakoľko

väčšina týchto ľudí nie je prepojená na služby s vyšším prahom.



Program terénnej sociálnej práce

v otvorenom prostredí
V septembri 1999 sme začali realizovať program streetworku

 Poskytujeme: 

• sterilné striekačky

• zdravotnícky materiál (alkoholové tampóny, suché tampóny,  
injekčnú sterilnú vodu, filtre, ascorbín, kondómy, sterilné 
rukavice, obväzy 
a leukoplasty) 

• informačné materiály

 Poskytujeme streetwork pravidelne 3x týždenne a 2x týždenne 
máme otvorené Kontaktné centrum   



Služby poskytované našim 

klientom a klientkám časť I.

• Distribúcia klientov a klientiek - do zdravotníckych a sociálnych 

inštitúcií – sociálna asistencia

• Poradenský servis

• Informačný a tréningový servis – počas výmeny striekačiek učíme 

klientov a klientky bezpečnejšiemu užívaniu drog a 

bezpečnejšiemu sexu, motivujeme ich k zmene správania

• 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.
• Krízová intervencia - obsahuje prvky sociálnej asistencie

• Vzdelávací servis – vyrábame pre klientov a klientky 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 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 je jeden z možných programov, 
ktorý pomáha klientom a klientkám, 

ktorí/é 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.

Sociálna asistencia



Formy sociálnej asistencie

• poradenstvo (lekárske, sociálne, právne, o možnostiach

liečby)

• ošetrenie

• vytváranie a distribúcia informačných mareriálov (rady, 

návody, postupy riešení daných situácií, napr. vybavenie

občianskeho preukazu, ubytovanie, pracovné ponuky…)

• sprevádzanie klientov/tiek do vybraných inštitúcii s cieľom 

poskytnúť podporu a istotu pri riešení daného problému



Počet kontaktov za rok 2016



Počet rozdaných a vyzbieraných 

ihiel za rok 2016



Rozdelenie klientov a klientiek 

podľa obvodov v BA za rok 2016



Rozdelenie klientov a klientiek 

podľa pohlavia za rok 2016



Počet kontaktov v rámci sociálnej 

asistencie za rok 2016



Rozdaný materiál za rok 2016



Rozdaný materiál za rok 2016



Testovali sme 56x 

• 16x mobilný streetwork

• 40x kontaktné centrum 

• HIV 25x: mobilný streetwork – 6x/K-centrum – 19x

• Hepatitída C 18x: mobilný streetwork – 5x/ K-centrum 13x

• Syfilis 14x: mobilný streetwork – 6x/ K-centrum – 8x

Testovanie prebieha anonymne, z kvapky krvi z prsta a výsledok je známy

okamžite. Je len orientačný, ale jeho negativita je presná na 100%

52 testov skončilo s výsledkom negatívny, jeden test na HCV v kontaktnom

centre skončil s výsledkom pozitívny, jeden test na syfilis na mobilnom

streetworku skončil s výsledkom reaktívny a dva testy boli neplatné.



Na záver ...

• Za rok 2016 sme mali 241 služieb.

• V roku 2016 je v evidencii 1389 klientov a klientiek, z toho 

507 žien a 882 mužov.

• V roku 2016 sme mali 5706 kontaktov.

• Za rok 2016 sme mali 573 klientov a klientiek.

• Za rok 2016 sme mali 56,7% návratnosť vyzbieraných ihiel.

• Za rok 2016 sme bezpečne zlikvidovali 306 kg infekčného

odpadu



Na záver ...
V roku 2016 sme spolupracovali:

• ako ščítací komisári v rámci projektu “Sčítanie ľudí bez domova na území

Bratislava” v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislava

• na projekte “preventívna  električka proti HIV”, preventívna akcia k medzinárodnému

dňu boja proti HIV v spolupráci s Domom Svetla Slovensko a SloMSA-Slovak 

Medical Students'Association

• s Linkou Detskej istoty, n.o. na maratóne "21km pre deti - Bežíme deťom na 

pomoc" 

• na realizácii Medzinárodného dňa detí s Mixklubom (Destský fond) na Pentagone

• na čistení pentagonu s MIX Klubom (Destský fond) a MČ Vrakuňa

• na upratovaní s Ulitou na Kopčanoch

• na podujatí “Obývačka na ulici” s Mixclubom (Destský fond) a Odyseusom

• na realizácii PRIDE Bratislava

• na poujatí “DELL dobrovoľníci”

https://www.facebook.com/slomsa.slovakia/


Na záver ...
V roku 2016 2016 sme sa prezentovali:

• v rámci aktívnej spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR sme prezentovali OZ 

Prima a privítali návštevu Kontaktného centra  v súvislosti s predsedníctvom

Slovenskej republiky v  Európskej únii - "Neformálne stretnutie národných

protidrogových koordinátorov" k téme "Integrovaný prístup k zdravotnej a sociálnej

starostlivosti užívateľov drog”

• na vzdelávaní Group Pompidue Európskej komisie (Fínsko, Švédsko)

• na odbornom vzdelávaní pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

• na odbornom vzdelávaní pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

• na odbornom vzdelávaní pre Ministerstvo spravodlivosti SR

• na UPJŠ v Košiciach (Ústav psychológie zdravia) 

• na dvoch AA (vedecko-vedeckých) konferenciách SPAY (Bratislava a Varšava)

• na študijnej ceste do Nórska

• na medzinárodnej supervíznej konferencii ČIS (Česko)

• na konferencii a tlačovej konferencii o HIV v spolupraci s GlaxoSmithKline

Slovakia o príprave a podpore anonymného testovania



Na záver ...
V roku 2016 sme sa zúčastnili i konferncií a vzdelávaní:

• Konferencia Snižovaní škod a drogy Praha Sananim

• Letná škola Harm Reduction

• Fórum základných práv, zamerané na ochranu utečencov, inklúziu a digitálny vek vo Viedni

V roku 2016 sme sa medializovali v TA3 a  RTVS 

V roku 2016 sme realizovali primárnu prevenciu na stredných školách v Bratislave: SPSE Zochova, 

ubytovňa Fortuna, SOŠ Sklenárova, 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská

V roku 2016 sme privítali na exkurziách a praxiach šdudentov vyskokých škôl: 

• Katolícka univerzita V Ružomberku

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

• Univerzita Komenského v Bratislave

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave

• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Erazmus)

V roku 2016 sme realizovali stáže v Čechách a stáže českých kolegov  u nás z organizácií Laxus a  

Semiramis z.ú.



Na záver ...
V roku 2016 sme podporili Koalíciu pre deti (Konfencia Eurochild a problémové situácie Galanta či 

Ombudsmanka pre deti)  a Platformu MVO z oblasti drog

V roku 2016 sme sa prijali vecné a finančné dary:

Zmysle Života,n.o,  Nadácia TA3, OZ RISEN, Mgr. Jana Števáková, Pivovary Topvar,a.s.,  

Ulita,o.z., Žufaňa Bistro, SANIMAT SK s.r.o., ZOOT Slovensko, Dell, s.r.o. a víkendovej Zóna bez

peňazí Bratislava, Soitron,s.r.o.,  FIDAT, s.r.o.,  Mgr. Katarína Debnárová - notárka.

V roku 2016 sme sa boli podporení: 

• Nórske fondy -Úrad vlády SR Projekt „Ženy na ulici“  - 52 966 Eur (2015 -2016)

• Ministerstvo zdravotníctva SR  - 21 137,15 Eur

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - SR 7 472 Eur

• Bratislavský samosprávny kraj  - 20 750 Eur

• Ministerstvo zahraničných vecíSR - 15 000 Eur

V roku 2016 sme nezabudli aj na radosti našich klientov a pripravili sme pre nich MDŽ, 1.apríl, 

Vianoce a vydali 3 čísla časopisu Na ceste a rad informáčných materiálov
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