výročná správa

STORM
2010

2010

O našej organizácii
• Združenie STORM ako apolitické a neziskové združenie vzniklo
15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Sme záro
veň jediným akreditovaným subjektom MPSVaR SR, ktorý pra
cuje v dvoch krajoch, troch okresoch a v štyroch mestách.

Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Správna rada združenia
je výkonným a štatutárnym orgánom. Jej predseda je zároveň štatutárom
organizácie.
Správna rada:
Predsedníčka : Mgr. Andrea Hugáňová
Podpredsedníčka: Mgr. Zuzana Jankechová
Členka správnej rady: Bc. Zuzana Šťastná
Kontrólna komisia:
Katarína Kotrasová
Bc. Karin Andrášiková

V dôsledku skrátenia a sprehľadnenia informácií nebudeme uvádzať obe formy ro
dovej príslušnosti, avšak pod pojmami terénny pracovník, koordinátor, klient a pod.
myslíme aj jeho ženskú podobu – terénna pracovníčka, koordinátorka, klientka...
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Naša filozofia

Poslania a ciele

• Združenie vychádza z nízkoprahovej filozofie, ktorá zaručuje:
• nízkoprahové naladenie pracov využiť naše služby, keď ich oni práve

• prispieť k riešeniu drogovej prob

níkov, ktorí svojou dostupnosťou,
rešpektovaním klientov, nehodno
tiacim prístupom sprostredkúvajú
služby a vytvárajú most medzi inšti
tucionálnou pomocou a prostredím
ulice

• bezpečie - zámerom programov je

potrebujú

• dodržiavanie systému pravidiel,

s ktorými sú klienti programov jas
ne a zrozumiteľne oboznámenía sú
v súlade s filozofiou združenia

• participáciu klientov, ktorá napo

lematiky, najmä v oblasti primárnej,
sekundárnej a terciárnej prevencie,
s dôrazom na vytvorenie a imple
mentáciu inštitútu prvého kontaktu

• zoskupovať záujemcov o preven

tívnu terénnu prácu

• pripravovať, rozdávať a distri

máha k aktivizácii klientov, pričom
vytvorenie pokojného a bezpečného pracovníci motivujú klientov pre
miesta, ktoré je dôležitým aspektom vziať zodpovednosť za svoje konanie
ovplyvňujúcim vytvorenie kontaktu a správanie
a dôvery s klientom

buovať materiály pojednávajúce
o prevencii drogových závislostí,
HIV/AIDS a infekčných
ochorení v cieľových skupinách

• anonymitu a bezplatnosť štan

záujmovými, mládežníckymi a ob
čianskymi združeniami, charitou,
verejnou a štátnou správou, samo
správou v SR a v zahraničí, s cieľom
vytvárať optimálne podmienky pre
realizáciu projektov

dardných služieb, ktorá je motivá
ciou pre opakovaný kontakt klienta

• dobrovoľnosť, pretože pravidelná

dochádzka nie je podmienkou, ak
ceptujeme rozhodnutie klientov
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• spolupracovať s medicínskymi,
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Cieľom projektu
je zriadiť v Seredi prvé
poradenské a fakultatívne služby
a sociálnu asistenciu v nízkopra
hovom zariadení pre osoby ohrozené
závislosťou a napomáhať klientom
zariadenia znižovať riziká vyplývajúce
z ich spôsobu života na základe filozofie
harm-reduction. Takéto zariadenie
v meste Sereď chýba, a preto je
doporučené aj miestnou
samosprávou.
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Je priestorom
na nadviazanie kon
taktu s cieľovou skupinou ne
organizovaných detí a mládeže
s pomocou voľno-časových aktivít,
s cieľom nadobudnúť dôveru
klientov a poskytnúť im možnosť
využitia sociálnych služieb
v rámci nízkoprahovej
filozofie.

Je zameraný
na sieťovanie a vytvára
nie preventívnych aktivít
na základných a stredných školách
v Nitre cielených najmä na drogovú
prevenciua prevenciu obchodovania
s ľuďmi. Študentom chceme ponúknuť
bezpečný priestor na otvorenie aktuál
nych tém, vytváranie pozitívneho
sociálneho prostredia v triede a po
silňovanie zdravých sociálnych
zručností.
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níctvom terénnej
sociálnej práce v sekun
dárnej prevencii umožňujeme
a pomáhame aktívnemu užívateľovi
drog a osobe pracujúcej v sex-biznise
získať pravdivé vedomosti o probléme,
motivovať ho k zodpovednejšiemu,
menej rizikovému správaniu k sebe
a svojmu okoliu a tým k dôstojnej
šiemu životu v rámci nízkopra
hovej filozofie harm
reduction.
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Projekty Združenia STORM
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Projekt KROK VPRED
• terénna sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a s osobami
pracujúcimi v sex-biznise

Organizácia celoročne realizuje hlavný projekt KROK VPRED v mestách
Nitra, Sereď, Trnava, Zlaté Moravce, ktorý vychádza z princípov harm
reduction.
Je to súbor takých intervencií, ktoré umožňujú a pomáhajú aktívnemu
užívateľovi drog získať pravdivé vedomosti o probléme, motivujú ho
k zodpovednejšiemu, menej rizikovému správaniu k sebe a svojmu okoliu
a tým k dôstojnejšiemu životu. Je to účinný nástroj na zabránenie vzniku
epidémie HIV a iných krvou prenosných ochorení medzi injekčnými
užívateľmi drog a inými skupinami s rizikovým správaním, či ich sociál
nym okolím.
Pracujeme s aktívnymi užívateľmi drog bez toho, aby sme od nich vyžado
vali ukončenie užívania drog. To znamená, že abstinencia pre nás nie je
jediným akceptovateľným alebo želateľným cieľom. Služby poskytované
klientom sú bezplatné a zabezpečuje sa ich absolútna anonymita.

8

Pracujeme s každým bez ohľadu na rasu, vierovyznanie či sociálny
stat us človeka, ktorý sa nachádza na rôznych stupňoch injekčného
užívania. Zároveň sa snažíme znížiť škody nevyhnutne spojené s injekč
ným užívaním drog.
V rámci filozofie, na ktorej sa naša činnosť zakladá, tvrdíme, že niektoré
spôsoby užívania drog sú menej nebezpečné ako ostatné. Terénna sociálna
práca nám umožňuje pracovať s klientom priamo v jeho najprirodzenej
šom prostredí.

Služby ponúkané klientom
• špecializované poradenstvo - sociálne, zdravotné, právne
• distribúcia injekčných striekačiek a iného materiálu na bezpečnešiu
a plikáciu drog a bezpečnejší sex
• situačná a krízová intervencia
• motivačné rozhovory
• sociálna asistencia
• testovanie na protilátky HIV, syfilis, hepatitída B, C
• základné zdravotné ošetrenie
• distribúcia informačno-edukačných materiálov a časopisu
STORMík
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230 x v teréne, 2262 kontaktov s klientom počas roku 2010
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Mesto Nitra

Mesto Trnava

66 x výjazd v teréne
800 kontaktov s klientmi
3 noví zaregistrovaní klienti
15 727 ks prijatých použítých
injekčných striekačiek
18 179 ks vydaných sterilných
injekčných striekačiek.

96 x výjazd v teréne
378 kontaktov s klientmi
10 nových zaregistrovaných
klientov
5045 ks prijatých použítých
injekčných striekačiek
5360 ks vydaných sterilných
injekčných striekačiek.
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Mesto Sereď

66 x výjazd v teréne
1086 kontaktov s klientmi
22 nových zaregistrovaných
klientov
40 738 ks prijatých použítých
injekčných striekačiek
44 687 ks vydaných sterilných
injekčných striekačiek

Mesto Zlaté Moravce

8 x výjazd v teréne
10 kontaktov s klientmi
0 nových zaregistrovaných klientov
0 ks prijatých použítých injekčných
striekačiek
0 ks vydaných sterilných injekčných
striekačiek
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• Cieľovú skupinu projektu tvoria hlavne mladí ľudia s priemerným ve

kom 25 rokov. Pomer mužov ku ženám je približne 9:1. V mestách Sereď
a Trnava, kde existuje pouličná prostitúcia kontaktujeme ženy pracu
júce v sexbiznise. Mnohé z nich sú zároveň aj užívateľky drog. Najčastejšie
užívanou drogou v Nitre je Subutex, v meste Sereď a Trnava najmä heroín
a pervitín.

• Terénna sociálna práca sa počas roka vykonávala najmä prostredníctvom
nášho automobilu. Priestory auta využívame aj pri ošetrovaní a poraden
stve poskytovanom terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Vďaka nemu sme
schopní kontaktovať aj osoby pracujúce v sexbiznise na výpadovke mesta
Sereď.

• Terénna práca bola v jednotlivých mestách vykonávaná v dňoch:

V Nitre - pondelok a vo štvrtok vo večerných hodinách
V Seredi - v utorok a v piatok vo večerných hodinách
V Trnave – v pondelok a vo štvrtok vo večerných hodinách
Zlaté Moravce – posledná streda v mesiaci v dopoludňajších hodinách

• V rámci projektu KROK VPRED sme realizovali subprojekt STORMík,
časopis pre klientov na aktuálne témy, ktoré ich zaujímajú a do ktorého
majú možnosť aj sami prispievať.
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Mgr. KATARÍNA
CHOVANCOVÁ

• terénna sociálna pracovníčka

Mgr. MICHAELA PÍŠOVÁ
• terénna sociálna pracovníčka

• terénna sociálna pracovníčka

s

• terénna sociálna pracovníčka

s

• terénna sociálna pracovníčka

• terénna sociálna pracovníčka

Bc. PAVOL ŠČASNÝ

Bc. EMÍLIA MACOVÁ

• terénny sociálny pracovník

• terénna sociálna pracovníčka
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Mgr. KRISTÍNA
KORŠŇÁKOVÁ
• terénna sociálna pracovníčka

• asistent koordinátorky projektu
Krok Vpred Trnava
• terénny sociálny pracovník

Mgr. MARTINA
MAKUCHOVÁ

KATARÍNA KOTRASOVÁ

s

Bc. MAGDALÉNA
HALÁSOVÁ

Mgr. PAVEL NOVÁK

s

• asistentka koordinátorky projektu
Krok Vpred
• terénna sociálna pracovníčka

Mgr. MARTINA
MESIARKINOVÁ

• koordinátorka projektu Krok
Vpred Trnava
• terénna sociálna pracovníčka

s

Bc. ZUZANA ŠŤASTNÁ

s

• terénna sociálna pracovníčka

Mgr. ZUZANA
JANKECHOVÁ

s

Bc. KARIN ANDRÁŠIKOVÁ

s

• štatutárna zástupkyňa
Združenia Storm
• koordinátorka projektu
Krok Vpred Nitra, Sereď
• terénna sociálna pracovníčka

s

Mgr. ANDREA HUGÁŇOVÁ

s

s

s

Pracovný tím projektu KROK VPRED 2010

s Nitra s Trnava
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Projekt CIRKUS
• Nízkoprahový klub pre deti a mládež
Projekt Nízkoprahový klub Cirkus funguje od 13. Septembra 2007 a vzni
kol z potreby ponúknuť mladým ľuďom na sídlisku Klokočina bezpečnú
alternatívu trávenia voľného času.
Program je zameraný na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov
u detí a mládeže. Nízkoprahové zariadenie (klub) je priestorom na nadvia
zanie kontaktu s cieľovou skupinou, pomocou voľno časových aktivít.
Prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, povzbudzovaním a oceňovaním
vedú pracovníci nízkoprahového klubu klientov k samostatnosti, zodpo
vednosti a sebadôvere.
Zariadenie dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využí
vania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konflik
tov. Zároveň chráni ulicu pred deťmi (vandalizmus, drobná kriminalita) a
deti pred vplyvmi ulice (drogové experimenty). Poskytuje informácie, spre
vádzanie pomocou kontaktnej práce, krízovej intervencie a základného po
radenstva a tým pomáha riešiť klientom krízové a záťažové situácie, zapájať
komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.
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Ciele projektu
• Vykonávať kontaktnú sociálnu

čas detí, mládeže a tým predchádzať
pouličnému vandalizmu, agresivite
a nude).

prácu počas otváracích hodín
s klientmi a tiež snaha o kontak
tovanie ďalších neorganizovaných
skupín detí a mládeže.

• Poskytovať voľno časové aktivity

ako prostriedok ku kontaktnej
• Poskytnúť deťom a mladým ľu
práci, poradenstvu, prevencii, mo
ďom bezpečný, akceptujúci a pod
tivačným rozhovorom, situačnej
porný priestor, ktorý im pomôže
i krízovej intervencii, kontaktu s in
nadviazať plnohodnotné vzťahy,
štitúciami, sociálnej asistencii a sku
rozvíjať sociálne a životné zručnosti, pinovej práci a tak pomáhať mládeži
a zároveň bude podnecovať ich tvo riešiť krízové situácie.
rivosť a fantáziu, umožniť mladým
• Vzdelávať a dovzdelávať pracov
ľuďom vyjadriť a realizovať svoje
níkov zariadenia v aktuálnych obla
potreby.
stiach, tak aby boli kompetentní
• Preventívne pôsobiť na mládež,
naďalej poskytovať kvalitné a potre
zabraňovať a obmedzovať sociálno- bné služby pre klientov a zároveň
patologické javy páchané cieľovou
pripravovať nových pracovníkov
skupinou alebo na nej, dopomôcť pre prácu v zariadení.
k bezpečnosti v meste (vyplniť voľný
19

• Spolupracovať s organizáciami,

ktoré tiež pracujú s deťmi a mláde
žou, či komunitou (školy, iné níz
koprahové zariadenia, pedagogicko-psychologické poradne a pod.)
a vyvíjať kroky k aktivitám, ktoré
môžu pomôcť k medializácii zaria
denia a projektu.

• Spolupracovať s Asociáciou

nízkoprahových zariadení na
Slovensku, ktorá zastrešuje všetky
nízkoprahové zariadenia, sieťuje ich
a vytvára podmienky na skvalitne
nie ponúkaných služieb, medializá
ciu a vzdelávanie.

• Zapájať rodinných príslušníkov a
komunitu do programu.
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Štatistika 2010
služieb poskytnutých klientom
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Klubové aktivity realizované v roku 2010
• Filmové večery – zatiahnuté ro

lety, plátno, pukance a veľa dobrých
filmov.

• Rozprávajme sa o dospeláckych

Výlet na Čachtický hrad – jeho
hradnú pani sme síce nestretli, ale
preliezli sme kompletne všetky jeho
tajné zákutia a skalné komnaty.

témach – internet, drogy, gambling, • Pyžamová párty – spojená s pre
sex, cigarety – s klientmi sme disku spaním v klube, pretože klub v noci
tovali o všetkých možných nástra
má úplne iné čaro.
hách a potešeniach.
• Opekačka trošku inak (bez alko
• Stretnutie s idolom – DJ Ikon a holu) – grilované pochúťky, veľa
Zlá strava- nitrianska raperská for smiechu a dobrej nálady.
mácia potešila klientov svojou hud
• Akcia Stromy a my – v okolí klu
bou a originálnymi textami.
bu sme vysadili spolu s klientmi, ro
• Prejav svoj talent – tvorivé kluby dinami, organizáciami a členmi ko
na rôzne témy (priateľstvo, výroba
munity spolu 20 stromov a desiatky
darčekov k sviatkom, maľovanie
kríkov, skrášlili sme okolie a spojili
na hrnčeky, tričká, sklo, tvár...)
komunitu na vydarenej akcii.

• Spoznávame západ Slovenska
(výlety po hradoch a zámkoch)
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Mgr. MICHAELA PÍŠOVÁ
• kontaktná pracovníčka s mládežou
• profesiou sociálna pracovníčka

Mgr. EVA MAJOVÁ

• koordinátorka projektu Cirkus
(od apríla 2010)
• kontaktná pracovníčka s mládežou
• profesiou sociálna pracovníčka

s

s

Mgr. KATARÍNA
CHOVANCOVÁ

• kontaktná pracovníčka s mládežou
• profesiou sociálna pracovníčka

Bc. MARTIN VALENTÍNY

• koordinátorka projektu Cirkus
(do marca 2010)
• kontaktná pracovníčka s mládežou
• profesiou sociálna pracovníčka
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• kontaktný pracovník s mládežou

Bc. KRISTÍNA HOZÁKOVÁ

STANISLAVA KERNOVÁ

• kontaktná pracovníčka s mládežou

• kontaktná pracovníčka s mládežou

Bc. KARIN ANDRÁŠIKOVÁ

BARBORA HURTIŠOVÁ

• kontaktná pracovníčka s mládežou

• kontaktná pracovníčka s mládežou

s

s

Mgr. MARTINA
MESIARKINOVÁ

s

• štatutárna zástupkyňa o.z. Storm
• kontaktná pracovníčka s mládežou
• profesiou sociálna pracovníčka

s

Mgr. ANDREA HUGÁŇOVÁ

s

s

Pracovný tím projektu CIRKUS 2010

Mgr. LINDA ULICKÁ
• psychologička
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Projekt STEREO
• Primárna prevencia drogových závislostí a kriminality na stred
ných školách

Začiatkom roku 2010 sme začali realizovať projekt Stereo na nitrianskych
stredných školách. Formou interaktívnych skupinových stretnutí priná
šame študentom nielen potrebné vedomosti, ale najmä možnosť vytvoriť si
vlastný, autentický náhľad potrebný pri predchádzaní sociálno-patologic
kým javom.
Vytvorili sme originálny preventívny program zložený z ôsmych blokov,
týkajúcich sa primárnej prevencie, obohatený o interaktívne aktivity a hry.
Každý blok sa zaoberá inou témou, pričom štruktúra ostáva nezmenená.
Jednotlivé bloky sa zaoberajú témami ako alkohol, cigarety, halucinogény,
stimulanty, depresandy, iné (tanečné a prchavé) drogy, gambling, PC hry a
závislosť od internetu.
V súčasnej dobe sme spustili pilotné programy na dvoch stredných školách
s prvými ročníkmi. Spolu pracujeme so 61 študentmi.
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Ciele projektu

Naša budúcnosť

• poskytnúť pravdivé a odborné

• projekt KONTAKTNÉ CENTRUM

informácie o drogových
závislostiach

Našou víziou je zriadiť kontaktné centrum pre užívateľov drog a osoby
pracujúce v sex-biznise v meste Sereď.

• povzbudzovať študentov v rozvoji

• projekt CIRKUS

sociálnych zručností

• konfrontovať názory väčšiny

• motivovať študentov k zodpoved

s názormi jednotlivcov a poukázať
na rozdiely vo vnímaní drog
prostredníctvom oceňovania

nému správaniu sa k sebe i k svojim
kamarátom

Pracovný tím projetu STEREO 2010
• Mgr. Andrea Hugáňová
• Mgr. Katarína Chovancová
• Mgr. Martina Mesiarkinová
• Bc. Karin Andrášiková

Našou snahou je začať aktívne pracovať v teréne s deťmi a mládežou, čím
by sa presunuli stacionárne služby ešte bližšie ku klientom do ich prirodze
ného prostredia – na ulicu. Taktiež chceme otvoriť v blízkej budúcnosti
nízkoprahový klub pre deti a mládež aj v meste Trnava.

• projekt STEREO
Plánujeme rozšíriť pôsobnosť aj na ďalšie stredné školy v meste Nitra.
Všetky služby a projekty chceme tak ako doteraz realizovať s maximálnym
ohľadom na klientov a v súčinnosti s nimi. Ideálom bude vybudovanie siete
programov, prostredníctvom ktorých by sa klienti dokázali pohybovať
v súlade so svojimi požiadavkami a potrebami.

29

30

Projekty sa realizovali vďaka podpore
• Vyšší územný celok Trnava a Nitra
• Úrad vlády SR – GS VMDZKD
• MPSVaR SR
• Mesto Trnava, Nitra, Sereď
• Nadácia Intenda
• Nadácia SPP
• Nadácia pre deti Slovenska-Fond Hodina deťom
• Nadácia ORANGE
• Spoločnosť BIX
• Fakultná nemocnica v Nitre
a v Trnave – kožné oddelenie, 
psychiatrické oddelenie,
infekčná klinika, spaľovňa
• Moja Nitra

• Mestská polícia v Nitre,

v Seredi, v Trnave
• Slovenský Červený Kríž,
územný spolok Nitra
• Centrum komunitného
rozvoja Nitra
• Komunitné centrum
• Národné referenčné centrum
pre HIV/AIDS, Bratislava
• Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
• Trnavská univerzita v Trnave
• Materské centrum Klokanček
				

A iní...

Všetkým donorom a partnerom, vďaka ktorým naše projekty
fungujú... ĎAKUJEME
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Projekt sa realizoval vďaka
podpore z Nadácie Intenda

Tento projekt sa
uskutočnil vďaka
podpore Nadácie SPP

Kontakty
Združenie STORM
združenie. storm@gmail.com
Murgašova 4, Nitra, 949 78
IČO: 37868314
DIČ: 2021697348
ČÚ: 2626772597/1100
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS
klubcirkus@gmail.com
Nedbalova 17, Nitra, 949 01

