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V dôsledku skrátenia a sprehľadnenia informácií nebudeme uvádzať obe formy rodovej
príslušnosti, avšak pod pojmami kontaktný pracovník, koordinátor, klient a pod.
myslíme aj jeho enskú podobu – kontaktná pracovníčka, koordinátorka, klientka a pod.

Zdruenie STORM
Zdruenie STORM vdy tvorili a budú tvoriť ľudia aktívni, zodpovední a
pracovití, ktorí veria myšlienke nízkoprahovosti a filozofii zniovania rizík.
Nízkoprahová filozofia programov sa odráa najmä v naladení pracovníkov,
rešpektovaní klientov, vo vytváraní bezpečného priestoru, v dodriavaní
systému pravidiel, anonymity, bezplatnosti a v podpore klientov k participácii
a aktivizácii.
Pracovníci zdruenia zároveň uplatňujú aj princípy Harm Reduction. Princípy
sú flexibilne prispôsobované na konkrétne cieľové skupiny s dôrazom
kladeným na pragmatizmus, humanistické hodnoty, zameranie sa na
minimalizáciu škôd, vyváenie nákladov a prínosov a na prioritu okamitých
cieľov.
Najvyšším orgánom zdruenia je členská schôdza. Výkonným a štatutárnym
orgánom zdruenia je správna rada. Jej predseda je zároveň štatutárom
organizácie.
Personálne obsadenie Správnej rady na konci roku 2016
predseda Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.
podpredseda Mgr. Pavol Ščasný
členka Správnej rady Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.
Personálne obsadenie Kontrolnej komisie
členovia Kontrolnej komisie
Mgr. Petra Olšanská
Mgr. Katarína Debnáriková, PhD.

Program STEREO sa venuje primárnej
prevencii v základných a stredných
školách prostredníctvom skupinovej
interaktívnej práce a aplikovania
filozofie Harm Reduction.
Pracovníci programu prinášajú do škôl
informácie a nové vedomosti. Tie sa
týkajú látkových, nelátkových závislostí
a pridruených tém dotýkajúcich sa
problémov nielen mladých ľudí, ale aj
celej spoločnosti (pohlavné choroby,
obchod s ľuďmi, šikanovanie a pod.).
Svojimi intervenciami sa pokúšajú
korigovať nesprávne informácie a
odstraňovať mýty, ktoré sú neustále
prítomné na strane iakov, ale aj
pedagógov.
2016
1 ZŠ Dvorníky s dlhodobou spoluprácou
5 stretnutí
15 iakov

"Každý by mal mať šancu na dobrý život a je pritom jedno
akú farbu pleti má." chlapec z Dvorníkov

Nízkoprahový program pre deti a
mláde CIRKUS pôsobí na sídlisku
Klokočina u takmer 10 rokov.
Svoje sluby poskytuje
neorganizovaným skupinám
mládee, ktoré trávia svoj voľný
čas v uliciach sídliska.
Cieľom programu je aktívne
reagovať na potreby mladých a
vytvárať im bezpečný priestor, kde
sa môu realizovať a byť sami
sebou.
2016
129x otvorený klub
8x špeciálne aktivity (spanie, letný
tábor, výlety)
1948x kontaktov s klientmi
100 individuálnych klientov
37x poradenstvo
68x prevencia
70x doučovanie
V roku 2016 sme prispôsobovali
aktivity téme ľudských práv a
slobôd. Vyvrcholením bola
vzdelávacia exkurzia do
Osvienčimu.

„Doteraz som videl koncentračný tábor len vo filmoch. Ani si
nechcem predstavit, aké hrôzy tam museli tí ľudia zažívať.
Dúfam, že v tomto sa história nebude opakovať.“ klient z Nitry

Cieľom programu je
sprístupniť, čo najširšiu
ponuku sluieb a intervencií
SPOaSK medzi uívateľov,
drog, osoby pracujúce v sexbiznise v ich prirodzenom
prostredí.
2016
4364x rôznych intervencií
47 197 ks zlikvidovali
pouitých injekčných
striekačiek
295 sluieb v teréne
504 ks časopisu STORMík
Vďaka špeciálnemu projektu
Krok k ľudskosti sme klientov
mohli vzdelávať v téme ľudských
práv a povinností. Celkovo sme
pripravili a distribuovali 6
rôznych info letákov a pripravili
35 krátkych článkov v časopise.

Od 90 tych rokov sme stále počúvali o nejakých ľudských
právach. Ale realita je však často iná. Je super, že aj teraz o tom
hovoríte ľudom a prakticky pomáhate. Oni nevedia, čo to je, aké
majú práva." klient z Trnavy

Program ZÓNA ponúka sluby
nízkoprahového kontaktného centra
určeného pre injekčných uívateľov drog,
osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a
blízke osoby v meste Sereď.
Pracovníci poskytujú pomoc klientom,
ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo
zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať
škody vznikajúce z rizikového správania
a motivovať ich k pozitívnej zmene.
2016
24 700 ks bezpečne zlikidovaných
pouitých injekčných striekačiek
195x poradenský rozhovor
45x dlhodobá práca s motiváciou
579x infoservis
67x ošetrenie
Špeciálne sme sa programe ZÓNA
venovali téme násilia v kontexte uívania
drog a pomoci klientkám, ktoré násilie
preívajú.

"Veľmi mi pomohlo, že som sa mohla
rozprávať o tejto téme. Dostala som
informácie a teraz je to na mne, čo spravím
ďalej." klientka zo Serede

Zdruenie STORM u viac ako 8
rokov organizuje preventívne
prednášky na školách a edukatívne
aktivity pre verejnosť.
Preventívne aktivity sú zamerané na
témy ako obchodovanie s
ľuďmi, prevencia vírusu HIV a
ochorenia AIDS, ktoré je spojené so
sviečkovým pochodom a venujú sa aj
prevencii pohlavne prenosných
chorôb a experimentovania s
drogami.
2016
710 zapojených iakov či študentov
24 škôl v Nitrianskom i Trnavskom
kraji
36 skupín
50 účastníkov sviečkového pochodu
1 kvíz o problematike HIV
1 letný festival

„Človek si je za svoje správanie zodpovedný sám, avšak
to neznamená, že nepotrebuje pomoc či podporu pokiaľ
sa ocitne v náročnej situácii. Môže sa to stať komukoľvek.“
študent na prednáške

finančné hospodárenie

ďakujeme

Všetky naše aktivity sme mohli realizovať najmä vďaka
partnerom. Ďakujeme nielen za finančnú podporu, ale aj za
záujem a ochotu pomáhať.

kontakty
Všetky naše aktivity chceme aj v roku 2017 udrať a rozvíjať. Ak vás
zaujali a máte záujem sa dozvedieť o nich, budeme radi. Nájdete nás na:
Zdruenie STORM
Nedbalova 17
949 01 Nitra
IČO 37868314
DIČ 2021697348
www.zdruzeniestorm.sk
zdruzenie.storm@gmail.com
FB Zdruenie STORM

pobočky
Nedbalova 17, 949 01 Nitra
K. Čulena 12, 917 01 Trnava
Garbiarska 18, 926 01 Sereď
stereo.storm@gmail.com
cirkus.storm@gmail.com
krokvpred.storm@gmail.com
zona.storm@gmail.com
echo.storm@gmail.com

Ak vás naše programy zaujali a chcete podporiť ich realizáciu, môete
tak spraviť cez
bankový účet 2626772597/1100 Tatra banka,
poukázaním 2% z vašich daní
prostredníctvom darovacej zmluvy
alebo dobrovoľníckou prácou.

ďakujeme za vašu podporu!
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