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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. 
 

 



MINIMALIZÁCIA  ZDRAVOTNÝCH  A

SOCIÁLNYCH  RIZÍK

spojených  s  užívaním  drog  a  prácou  v

sexbiznise

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 asistenciaNAŠE CIELE



NAŠE CIEĽOVÉ SKUPINY

UŽÍVATELIA  DROG OSOBY  PRACUJÚCE  V  POULIČNOM

SEXBIZNISE

ĽUDIA  BEZ  DOMOVA

Naši klienti sa zdržiavajú na špecifických miestach s vysokou koncentráciou heroínových,  
pervitínových užívateľov  a komerčných sexuálnych pracovníkov, ktorí nie sú motivovaní
opúšťať svoje lokality z dôvodov sociálnej izolácie a ich pracovných aktivít.



V septembri 1999 sme začali realizovať program street worku.
 
✓ poskytujeme: 
-Sterilné
striekačky
-Zdravotnícky
materiál (alkoholové tampóny, tampóny, injekčnú sterilnú vodu, filtere, ascorbín,
kondómy, sterilné rukavice,
obväzy a leukoplasty) 
-Informačné  materiály
✓ poskytujeme: 
street work pravidelne 3 x týždenne a 2 x týždenne máme otvorené Kontaktné
centrum

PROGRAM TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

V OTVORENOM PROSTREDÍ



✓Distribúcia klientov -  do zdravotníckych a sociálnych inštitúcií – sociálna
asistencia
✓Poradenský servis
✓Informačný a tréningový servis – počas výmeny striekačiek učíme klientov
bezpečnejšiemu braniu drog a bezpečnému sexu, motivujeme ich k zmene
správania
✓Program základnej zdravotníckej starostlivosti počas vykonávania terénnej
sociálnej práce – tento servis poskytujú naši terénni pracovníci priamo na ulici

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠIM KLIENTOM 

ČASŤ I.



SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠIM KLIENTOM 

ČASŤ II.

✓Krízová intervencia  - obsahuje prvky sociálne asistencie
✓Vzdelávací servis – vyrábame pre klientov 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 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.



poradnestvo (sociálne, právne, lekárske, o možnostiach liečby)
ošetrenie
vytváranie a distribúcia informačných materiálov (rady, návody, postupy riešení
daných situácií, napr. vybavenie občianskeho preukazu, ubytovanie, pracovné
ponuky...)
sprevádzanie klientov na vybranú inštitúciu s cieľom poskytnúť podporu a istotu
pri riešení daného problému.

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/tiek a zároveň podporuje ich spoluúčasť na
zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života
 
Formy sociálnej asistencie:
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POČET KONTAKTOV ZA ROK 2019



POČET ROZDANÝCH A VYZBIERANÝCH

IHIEL ZA ROK 2019



V. obvod (1462)
45.5%

II. obvod (1119)
34.8%

mimo BA (395)
12.3%

I. obvod (103)
3.2%

IV. obvod (74)
2.3%

I I .

IV .

V .

I I I .

M IMO  BA

ROZDELENIE KLIENTOV PODĽA

OBVODOV V BA ZA ROK 2019

I .

I I I .  obvod (60 )
0 ,9%

 



Muži
53.7%

Ženy
46.3%

ROZDELENIE KLIENTOV PODĽA

POHLAVIA ZA ROK 2019



sociálne poradenstvo (400)
53.1%

právne poradenstvo (103)
13.7%

lekárske poradenstvo (80)
10.6%

sociálna asistencia (55)
7.3%

ošetrenie v teréne (54)
7.2%

psychologické poradenstvo (40)
5.3%

poradenstvo ohľadom závislosti a liečenia (12)
1.6%

telefonické poradenstvo (10)
1.3%

LEKÁRSKE  PORADENSTVO

PORADENSTVO  OHĽADOM

ZÁVISLOSTI  A  L IEČENIA

PRÁVNE  PORADENSTVO

SOCIÁLNA  ASISTENCIA

OŠETRENIE  V  TERÉNE

TELEFONICKÉ  PORADENSTVO

SOCIÁLNE  PORADENSTVO

PSYCHOLOGICKÉ

PORADENSTVO

POČET KONTAKTOV PODĽA SOCIÁLNEJ

ASISTENCIE ZA ROK 2019



STRIEKAČKY  IN

STR IEKAČKY  OUT

ASCORBÍN  

ALKOHOLOVÉ  TAMPÓNY

SUCHÉ  TAMPÓNY

FILTRE

VODA

58  879

90  220

7  723

62  825

44  395

30  423

24  273

14  074KONDÓM

ROZDANÝ MATERIÁL ZA ROK 2019

RUKAVICE

LUBRIKAČNÉ  GÉLY

OBVÄZ

LEUKOPLAST

STERICUP

165

83

1  784

14  313

2  614



ALOBAL

KAPSULE

ŽENSKÝ  KONDÓM

HYGIENICKÉ  VLOŽKY

ŠKRTIDLO

ŠŇUPSET

226

515

4

7

71

292

ROZDANÝ MATERIÁL ZA ROK 2019



TESTOVALI SME SPOLU 33X

•19x mobilný streetwork
•14x kontaktné centrum 

 
11x HIV negativ, 9 x HCV (8x reaktivny a 1x negatívny výsledok, 6x syfylis (5x
negatívny výsledok, 1x reaktívny) 7x CRP test
 
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 centre
skončili s výsledkom pozitívny, 2 testy na HCV na mobilnom streetworku skončili
ako reaktívne.



✓ Za rok 2019 sme mali 248 služieb.
✓ V roku 2019 je v evidencii 1713 klientov, z toho 609 žien a 1104 mužov.
✓ V roku 2019 sme mali 3280 kontaktov.
✓ Za rok 2019 me mali 352 klientov.
✓ Za rok 2019 sme mali 65,26% návratnosť vyzbieraných ihiel.

NA ZÁVER...



NA ZÁVER...
V roku 2019 sme spolupracovali:  
 
- na Európskom týždni testovania (máj a november)
- na benefičnom behu  LDI “21km pre deti”
- na kampani Noc vonku  s OZ Vagus
- na monitoringu ľudí bez domova MČ Staré mesto s STOPA SLOVENSKO
- na kampani Invisible Visibility s STOPA SLOVENSKO
- na kampani European and street homelessness s STOPA SLOVENSKO
- poskytovaní HR služby v Domci s OZ VAGUS
- na tvorbe štandardov drogových služieb s LS Predná Hora
- na upratovaní s Ulitou
- na zbierka Hodina deťom
- na PRIDE Bratislava
- projekt INTEGRATE (testovanie na infekčné ochorenia) SZU
- na realizácii Krátky prieskum v nízkoprahových službách NMCD
- na tvorbe Národnej monitorovacej správy o drogách na Slovensku
 
- Zlividovali sme 305 kg infekčného odpadu.



NA ZÁVER...
✓ V roku 2019 sme sa prezentovali:
- na konferencii AA (vedecko-vedeckých)SPAY (Bratislava) 
- na Prednohorských dňoch na Prednej Hore
- na Trhu dobrovoľníctva
- na -konferencii MZ SR Zdravie a migrácia
- konferencii a tlačovej besede Invisible Visibility s STOPA SLOVENSKO
- pracovné stretnutie INTEGRATE v Barcelóne
 
✓ V roku 2019 sme sa zúčastnili i konferenciách a vzdelávaní:
- Krokový seminár AA
- Ľudia bez domova  OZ Proti prúdu
 
- na exkurziách a stážach:
- Viedeň v Check it (testovanie drog)
- Brno v Podané ruce (HR organizaria)
- OLUP Predná Hora
- CPLDZ Hraničná ulica, Bratislava
- Retest, Bratislava
 
- na vzdelávaní:
- Finančná gramotnosť DSS a OZ SKRAB
- Práca s páchateľom NKS pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch 
 
- na podujatí: Ombusmanské ďakujem



NA ZÁVER...

✓ V roku 2019 sme realizovali primárnu prevenciu v ubytovni Fortuna v klube Fortunáčik a na Strednej škole
elektrotechnickej Zochová ul., Bratislava
 
✓ V roku 2019 sme sa medializovali 
- s programom “Rešpektuj 18” (v Bratislave 3x, Žiline, Veľkom Šariši a v Nových Zámkoch)
- Deník N, Kontakty SRO- Regina, Silná zostava STV, Časopis Markíza 2x, Teleráno Markíza, IP podcast Drogy, IP podcast
Diskusia Gauč - (Ne)závislá mladá Bratislava, Festival Pohoda Diskusia k 30 rokom občianskeho aktivizmu, ale aj na
portáloch Daruj.sk a OSN
- webové stránky, FB a Instagram OZ PRIMA
- Kampaň Daruj spacák
- Kampaň HIV nemá tvár - kampaň, tlačová beseda a výstava fotografií
- na podpore Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
- podporili sme mediálne občiansky aktivizmus - protesty za Kuciaka a Violu
 
✓ V roku 2019 sme privítali na exkurziách a praxiach študentov vysokých škôl: 
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, 
- Erazmus+ - Intership Bratislava (Slovinsko),
- ale aj Primátora Hl. mesta SR Bratislavy a následne jeho krízový terénny tím



NA ZÁVER...

V roku 2019 sme sa prijali vecné a finančné dary:
 
Pivovary Topvar,a.s., SANIMAT SK, Soitron,s.r.o.,Yeme, Magistrát Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bartislavy, BeAbout, Pumpa Slovnaft, Martin Kaššovic, MBA,
Mgr. Katarína Debnárová - notárka, reštaurácia Maranello (káva a čaj pre klientov).



NA ZÁVER...

V roku 2019 sme sa boli podporení: 
 
Ministerstvo práce/Implementačná agentúra  (181037,39- Eur)  
Nadácia Volkswagen (802,- Eur)
Ministerstvo zdravotníctva (20000- Eur)
Bratislavký samosprávny kraj (22343,- Eur)
Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR (7400,- Eur)
Magistrát Hl. mesta SR Bratislava (20500,- Eur)
Nadácia Granvia (16000,- Eur)
Nadácia VUB (990,- Eur)
Nadácia Orange (1250,- Eur)
Nadácia EHP (2800,- Eur)
Slovenská zdravotnícka univerzita (802,- Eur)
OLUP Predná Hora (500,- Eur)
Ministerstvo vnútra SR/Okresný úrad (1580,- Eur)
Plzenský Prazdroj (12000,- Eur)



NA ZÁVER...
Pre klientov a občanov sme začali poskytovať nové služby: 
 
- vlastný zber infekčného odpadu a upratovanie okolia Kontaktného centra na Kopčanoch (Upratovanie na Kopčanoch a 
Blšák na Kopčanoch)
- mapovanie rizikových lokalít v Bratislave
- projekt “Príležitosť na zmenu” - rozšírenie psychologického a právneho poradenstva a sociálnu asistenciu
- projekt zakúpenia nového služobného auta Nadácia Granvia
- projekt výmeny časopisov s OZ Storm
- projekt “Ukáž mi cesta na trh práce”  s nadáciou VW
- projekt “Spoločne za krajšie sídlisko s nádáciou VUB
- projekt “Chráňme spolu verejné zdravie” - testovanie (Nadácia EHP)
- projekt “Otestuj sa s PRIMOU - neformálne vzdelávanie
- projekt Fixpoint (umiestneie dvoch znerných nádob na sídlisku Kopčany)
- projekt dobrovoľníctva
- distribúcia Šňupsetov
- zdravotná služba CRP testovanie
- projekt rekoštrukcie Káčka - nadácia Orange
 
V roku 2019 sme neazabudli aj na radosti našich klientov a pripravili sme pre nich  Valentína, MDŽ, Svetový deň
hygieny rúk, Veľkú noc, Svetový deň boja proti AIDS,Vianoce v Káčku, a vydali 3 čísla časopisu Na ceste a rad
informáčných materiálov.



ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA

PODPORU A POMOC PRI

REALIZOVANÍ PROJEKTOV

STREETWORK A KONTAKTNÉ

CENTRUM
Občianske združenie PRIMA


