
ROK 2018

OZ Prima



OZ 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.



Naše ciele 

Minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s 
užívaním drog a  prácou v sexbiznise nie len u našich 
klientov, ale tiež u väčšinovej populácie

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

Motivovanie klientov k bezpečnejšiemu užívaniu drog a 
bezpečnejšiemu sexu

Kontaktovanie cieľových skupín a ich motivácia k návratu 
k väčšinovej spoločnosti - sociálna asistencia



Naše cieľové skupiny

Užívatelia drog

Osoby pracujúce v pouličnom sexbiznise

 Ľudia bez domova

Klientov kontaktujeme 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, filtere, ascorbín, kondómy, sterilné
rukavice, obväzy a leukoplasty)

- Informačné materiály

Poskytujeme streetwork pravidelne 3 x týždenne a 2x 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 užívaniu drog
a bezpečnejšiemu sexu, motivujeme ich k zmene
správania

Program základnej zdravotníckej starostlivosti počas
vykonávania terénnej sociálnej práce – tento servis
poskytujú naši terénni sociálni pracovnici zdravotníci



Služby poskytované našim 
klientom časť II.

Krízová intervencia - obsahuje prvky sociálnej asistencie
Vzdelávací servis - vyrábame pre klientov rôzne vzdelávacie

materiály - obsahuje prvky sociálnej asistencie
Doktor - každý utorok s nami do terénu chodí doktor -

obsahuje prvky sociálnej asistencie, každý druhý 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

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 a zároveň podporuje 
ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k 

zvýšeniu kvality ich života.



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 do vybranej inštitúcie s cieľom poskytnúť
podporu a istotu pri riešení daného problému



Počet kontaktov za rok 2018
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Počet rozdaných a vyzbieraných 
ihiel za rok 2018
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Rozdelenie klientov podľa obvodov 
v BA za rok 2018
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Rozdelenie klientov podľa pohlavia 
za rok 2018
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Počet kontaktov v rámci sociálnej 
asistencie za rok 2018
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Rozdaný materiál za rok 2018
Materiál Počet

Striekačky IN 52409

Striekačky OUT 70773

Ascorbín 4077

Alkoholové tampóny 26377

Suché tampóny 17145

Filtre 12785

Voda 19491

Kondóm 10013

Rukavice 109

Lubrikačné gély 85

Obväz 289

Leukoplast 2719

Stericup 2302



Rozdaný materiál za rok 2018

Alobal 170

Kapsule 200

Ženský kondóm 0

Hygienické vložky 25

Škrtidlo 40



Testovali sme 36x 

• 4x mobilný streetwork

• 32x kontaktné centrum 

14x HIV negativ, 6 x HCV negativ, 2x HCV pozitiv

1x HCV pozitiv, 4x syfylis neplatný výsledok

7x syfylis negatív,2x syfylis pozitív

Testovanie prebieha anonymne, z kvapky krvi z prsta a výsledok je známy
okamžite. Je len orientačný, ale jeho negativita je presná na 100%. 10 testov
skončilo s výsledkom

negatívny, 3 testy na HCV v kontaktnom cestre skončili s výsledkom pozitívny,
dva testy na HCV na mobilnom streetworku skončili ako reaktívne.



Na záver ...

Za rok 2018 sme mali 250 služieb

V roku 2018 je v evidencii 1646 klientov, z toho 590 žien a 1056 mužov

V roku 2018 sme mali 3075 kontaktov

Za rok 2018 sme mali 352 klientov

Za rok 2018 sme mali 74% návratnosť vyzbieraných ihiel

Zlikvidovali sme 130 kg infekčného odpadu



Na záver ...

V roku 2018 sme sa prezentovali:

- na vzdelávaní Group Pompidue Európskej komisie (Taliansko, Portugalsko)

- na konferencii AA (vedecko-vedeckých) SPAY (Bratislava)

V roku 2018 sme sa zúčastnili i konfernciách a vzdelávaní:

- konferencia Križovatky X

-YODA workshop v Poľsku, na Ukrajine a Čiernej Hore

- Adiktologické dni na Prednej Hore

- na okrúhlom stole “Bez Modrín” v Bratislave

- na konferencii Biele miesta v Trnave

- motivačné rozhovory - vzdelávanie v Trenčíne



Na záver ...
V roku 2018 sme realizovali primárnu prevenciu v ubytovni Fortuna v klube
Fortunáčik

V roku 2018 sme sa medializovali:

- Giving Tuesday, FSEV UK BA FEST, s programom “Rešpektuj 18” (v Bratislave a
v Nových Zámkoch), na portáli Dámska Jazda (Rozhovor OZ PRIMA s Jiřím
Pavlátom “Efektívna liečba HIV existuje, na Slovensku je však nedostupná”),
SME (rozhovor “Zákony mnohých neodrádzajú. Pomohla by dekriminalizácia
drog?), ale i na portáloch Daruj.sk a OSN

V roku 2018 sme privítali na exkurziách a praxiach študentov vyskokých škôl:

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave

a pracovníkov DEPAUL Slovensko a Domov sv. Jána z Boha



Na záver ...

V roku 2018 sme podporili: Koalíciu pre deti, Platformu HR, Ulitu o.z., OZ
Odyseus, OZ Storm, Zbierku Hodina deťom, Storm o.z., Dom svetla Slovensko,
Mládež ulice o.z., Stopu Slovensko o.z., Komunitné centrum Plavecký Štvrtok -
Človek v ohrození, Detské domovy Maurícius, Dedina mládeže, Banská Bystrica,
Kolíňany, OZ Brána do Života, OZ Náruč Žilina, Centrum včasnej intervencie
Žilina, SPOaSK Úrad práce Senec, Senica, Skalica, Levice a Malcky, Checkpoint
HIV

Kampane: Wave proti násiliu na ženách v EU, Kampaň “Európska výzva
testovania a Medzinárodný sviečkový AIDS MEMORIÁL”, Európsky týždeň
testovania (máj a november), Kampaň/Iniciatíva “HIV nie je trestný čin” - “Chase
the virus not people” (EHRA), Basement festival v Komárne (testovanie),
Svetový deň boja proti AIDS a SHAME PÁRTY, Medzinárodný deň detských
liniek, Medzinárodný deň nezvestných detí, Česko-slovenský zjazd NA, Globálnu
kampaň za Kazachstan zameraný za zachovanie OTS služieb (EHRA) Protest
DSS za finančnú stabilizáciu, Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného
na ľuďoch pracujúcich v sexbiznise



Na záver ...
V roku 2018 sme boli podporení: 

Ministerstvo vnútra/Okresný úrad (1152,- Eur)

Ministerstvo práce/Implementačná agentúra (181037,39- Eur)

Úrad vlády SR (15000,- Eur)

Pontis - Mercedes (3117,70- Eur)

Pontis - Západoslovenské elektrárne (2000,- Eur)

Volkswagen(1000,- Eur)

Kooperativa Nadácia pre deti Slovenska (1500,- Eur)

Ministerstvo zdravotníctva (19850- Eur)

BSK (2500,- Eur)

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny (8460 ,- Eur)

Nadácia pre deti Slovenska (4200,- Eur)

Dôvera Nadácia pre deti Slovenska (1000,- Eur)

Magistrát (7000- Eur)

Granvia (16 000,- Eur)

Ministerstvo vnútra/Okresný úrad (1500,- Eur)

Ministerstvo vnútra (3360,- Eur)

Topvar (7000,- Eur)



Na záver ...

Pre klientov a občanov sme začali poskytovať nové služby:

• otvorenie novej lokality Podunajské Biskupice

• vlastný zber infekčného odpadu a upratovanie okolia Kontaktného centra na
Kopčanoch (Upratovanie na Kopčanoch a Blšák na Kopčanoch)

• mapovanie rizikových lokalít v Bratislave

• spolupráca s pánom Marošom Slobodom – optika zadarmo

• projekt “Príležitosť na zmenu”

• projekt “Bezpečne na Kopčanoch” - neformálne vzdelávanie (Nadácia detí Slovenska)

• projekt „Komunita pre deti“ – neformálne vzdelávanie (Nadácia pre deti Slovenska)

• projekt “Chráňme verejné zdravie” - testovanie (Nadácia Dôvera)

• projekt “Otestuj sa s PRIMOU - neformálne vzdelávanie

• projekt dobrovoľníctva



Na záver ...

V roku 2018 sme sa prijali vecné a finančné dary:

Mgr. Jana Števáková, Pivovary Topvar, a.s., SANIMAT SK, LIDL, OMD, PhDR.
Anna Árpová, Soitron,s.r.o., Slovenská humanitná rada o.z., Mgr. Katarína
Debnárová - notárka, rodina Szabóových, reštaurácia Maranello (príprava čaju a
kávy pre klientov počas služieb v teréne)

V roku 2018 sme nezabudli aj na radosti našich klientov a pripravili sme pre
nich: Medzinárodný deň ochrany osobných údajov, MDŽ, Svetový deň
umývania rúk, Deň ľudských práv, Svetový deň duševného zdravia,
Medzinárodný deň nenásilia, Svetový deň slobody, Medzinárodný deň boja proti
fašizmu a antisemitizmu, Deň WHO, Svetový deň boja proti AIDS, Mikuláša,
Medzinárodný deň ľudskej solidarity, Medzinárodný deň za ukončenie násilia
páchanom na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise Vianoce v Káčku, a vydali 4 čísla
časopisu Na ceste a rad informačných materiálov.



...ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA ICH 
PODPORU A POMOC PRI 

REALIZOVANÍ PROJEKTOV 

STREET WORK A KONTAKTNÉ 
CENTRUM ...

...ľudia z OZ Prima.


