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Sme 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.

Pracujeme s klientmi, ktorí 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.

Občianske združenie PRIMA



Medzi služby, ktoré poskytujeme patrí 
•Street work-pravidelne 2x týždenne a 3x týždenne máme otvorené kontaktné centrum,
•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.



•Výmena použitých striekačiek,
•Zdravotnícky materiál (alkoholové tampóny, tampóny, injekčnú sterilnú vodu,
filtre, ascorbín, kondómy, sterilné rukavice, obväzy a leukoplasty),
•Informačné materiály,

•Krízová intervencia,
•Vzdelávací servis – vyrábame pre klientov rôzne vzdelávacie materiály, 
•Doktor – možnosť ošetrenia, testovania,



Formy sociálnej asistencie :                                                
•poradenstvo (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 - 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



V rámci svojej činnosti poskytuje OZ PRIMA aj možnosť realizácie preventívnych aktivít a
prednášok v zmysle neformálneho vzdelávania mládeže. 

Preventívne aktivity realizujú naši kolegovia, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti – sociálni
pracovníci a psychológovia, ktorí svoje vedomosti nadobudli počas svojej praxe a zároveň
počas viacerých interných vzdelávaní pod vedením PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD. MBA,
MPH, ktorá pôsobila pri Rade Európy ako expertka v oblasti redukcie požiadavky po droge.

Preventívne aktivity a vzdelávania



Preventívne aktivity robíme vždy vo dvojici muž – žena, aby naša prítomnosť bola rodovo
senzitívna. Naše aktivity uskutočňujeme aj mimo Bratislavy, všetko je o dohode a
požiadavke od školy/centra pre rodiny s deťmi/nízkoprahového klubu. 

Rovnako poskytujeme vzdelávanie pre pedagógov či iných odborných zamestnancov z
humanitných odborov pracujúcich s deťmi v téme prevencie sociálno-patologických javov.

Preventívne aktivity a vzdelávania



Venujeme sa celému spektru tém : 
•prevencia užívania drog - pervitín, marihuana, heroín,
mdma, lsd, lisohlavky a iné,
•alkoholu, 
•tabakových výrobkov - cigarety, iqos, nikotínové sáčky



Zároveň sme schopní pokryť aj iné spektrum tém, ktoré
spadajú do kontextu sociálno-patologických javov, napr. tzv.
novodobé (nelátkové) závislosti/ ich riziká - 

•sociálnych sieťach 
•mobilnom telefóne

•na internete

 •kybergrooming

•kyberšikana



zistiť s akými postojmi a názormi prichádzajú účastníci, ponúknuť im možnosť bližšie
spoznať problematiku užívania drog a tým zvýšiť ich kompetencie v tejto oblasti;

analyticky posúdiť ako účastníci vedia reflektovať svoje schopnosti, zručnosti,
vedomosti v oblasti užívania drog a problematike sociálno-patologických javov,
usmerniť ich v práci v tejto oblasti

vzbudiť záujem sa v oblasti sociálno-patologickej problematiky ďalej rozvíjať, vzdelávať
a reagovať tak na potreby svojho okolia, hlavne detí a mládeže;

Pre odborných pracovníkov ponúkame školenia a tréningy s týmto zameraním:



viesť účastníkov k tomu, aby sa nebáli otvorene komunikovať so svojimi zverencami o
problematických a veľmi osobných témach a problémoch ako napr. sex, problémy v
intímnom živote, a aby tak získali dostatok informácií, ktoré im umožnia chrániť seba a
svoje zdravie

využiť vedomosti účastníkov v oblasti komunikácie s mladými ľuďmi v kontexte témy
drogy a sex a v práci s mládežou, aby boli schopní využívať niektoré z nástrojov
komunikácie.
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