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Boj proti drogám a drogovej závislosti je spoloãensk˘ problém, ktor˘ je potrebné vãas, ur˘chlene a s ão najväã‰ou
zodpovednosÈou rie‰iÈ. K prevencii, osvete a k lieãebnej
starostlivosti nesporne patrí tieÏ resocializácia osôb drogovo závisl˘ch, s cieºom rekon‰truovaÈ u nich model spoloãensky a sociálne pozitívneho správania.

Organizaãná ‰truktúra a pracovné zaradenie v ROAD, n.o.
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PREAMBULA
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Anna Hannikerová
riaditeºka
KaÏd˘ rok je in˘, v˘nimoãn˘ a v nieãom urãite naj...
Tak˘ bol aj rok 2003. S nad‰ením sme sa pustili do prestavby stolárskej dielne,
ktorá po ukonãení bude maÈ veºmi pekné priestory pre pracovnú terapiu. BezpeãnosÈ prevádzky ako aj hygienické podmienky budú spæÀaÈ poÏadované kritéria. Na
poschodí budú ubytovacie priestory.
Potom pri‰la na rad rekon‰trukcia strechy hlavnej budovy, táto akcia mala
pre nás mimoriadnu dôleÏitosÈ, lebo problémy so zatekaním po‰kodzovali objekt uÏ
viac rokov. Dokázali sme poãas roka realizovaÈ okrem potrebn˘ch beÏn˘ch opráv
a údrÏby objektu aj finanãne pomerne nároãné akcie. Jednou z nich bola rekon‰trukcia komunitnej miestnosti. Okrem novej hygienickej maºovky sme poloÏili novú
podlahu a staré opotrebované kreslá sme vymenili za nové stoliãky. Takto upraven˘
priestor spæÀa tak estetické, ako aj hygienické poÏiadavky.
V kuchyni sme vymenili vodovodné batérie a obklad okolo kuchynskej linky.
Samotná kuchynská linka pre‰la renováciou, steny dostali nov˘ hygienick˘ náter
a podlaha novú krytinu. Okolo kuchynskej linky sme poloÏili kameninovú proti‰mykovú dlaÏbu, ktorou sme pokryli aj vstupnú miestnosÈ objektu. Ná‰ objekt je zas
o nieão kraj‰í, hygienickej‰í, estetickej‰í a my máme dobr˘ pocit, Ïe sme to dokázali.
Na‰a pozornosÈ nebola zameraná len na pracovnú terapiu. Zorganizovali
sme 1. Roãník Komunita cup, poloÏili sme základy pre ‰portové dni resocializaãn˘ch zariadení na Slovensku. Nav‰tívili sme viackrát divadlo a kino. SúãasÈou ná‰ho
Ïivota sa stali nedeºné v˘lety, ktoré boli buì na bicykloch , alebo pe‰o. A ak nám
zostal e‰te nejak˘ voºn˘ ãas, tak sme ho urãite trávili na na‰om volejbalovom ihrisku, alebo na futbalovom ihrisku, prípadne na spoloãn˘ch vychádzkach do blízkeho
okolia.
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Niekedy dávno, bolo to tieÏ na Tomkoch jeden z klientov hodnotil svoj
rok.... a medzi in˘m povedal...".mal som ho tak˘ , ak˘ som si zaslúÏil.”Bola som
vtedy t˘m ohromená, zdalo sa mi to v tom momente to najv˘stiÏnej‰ie ão bolo
v danej chvíli povedané. A tak od vtedy vÏdy keì si pripravujem v˘roãnú správu zaãnem t˘m: âo sme si zaslúÏili my na Tomkoch, ão sme Ïili? Rekapitulácia bude iba
ãiastoãná, nedá sa o v‰etkom písaÈ... ch˘bal by papier, ale predsa nieão:
Musím urobiÈ ‰ir‰í záber aÏ od komunity cup: pri‰li nám nové sily, dievãatá i chlapci,
po lúke sa motali ako bez du‰e, práve preto Ïe chceli v‰etkému rozumieÈ, nerozumeli skoro niãomu. Ná‰ abstinentsk˘ dialekt bol pre nich e‰te neznámy...ale snaÏili sa....snaÏili sa tak, Ïe po dvoch t˘ÏdÀoch od hier uÏ stáli na "doskách, ktoré
znamenajú svet" pri príleÏitosti v˘roãia a ja som ich obdivovala zo zatajen˘m
dychom, koºko suverenity, spontánnosti , nápaditosti a umenia sa v na‰ich klientov skr˘va. Rok plynul ìalej, prichádzali noví, opäÈ rozpaãití, e‰te nerozhodnutí,
e‰te stále na odchodoch. Predãasne nám odi‰iel Ivan, Sá‰a, odi‰iel Jakub s Luciou, rozhodli sa pre spoloãn˘ Ïivot- abstinujú do dnes a ja im drÏím palce, aby ich
rozhodnutie bolo správne. Dozrievali sme ale aj do riadnych odchodov : Janka,
Palko, Tomá‰ko,Lucka, Jarko, Mi‰ko, Danka. KaÏd˘ z nich urobil veºk˘ kus práce
na sebe. Poznala som ich od nultej minúty, e‰te keì rozhodnutie abstinovaÈ bolo
malé ako zrnieãko soli, pri odchode vedeli o ãom hovoria, mali zrazu jasnú minulosÈ a náãrt budúcnosti, ale hlavne Ïijú prítomnosti, ktorá má úplne inú formu ako
tá predt˘m. Stojí za t˘m veºa práce, veºa húÏevnatej, niekedy na nervy idúcej práce,
ktorú odvádzajú terapeuti deÀ ão deÀ. Na Hraniãnej sa kaÏdé dva t˘Ïdne stretávajú
dva svety- ten ná‰ tomkársky v zastúpení hlavne Laìky, a ten vonkaj‰í v zastúpení
rodiãov, partnerov priaznivcov, ktorí zohrávajú veºkú rolu v celom procese. Vidím
na zaãiatku zatrpknut˘ch sklaman˘ch, utrápen˘ch ºudí, postihnut˘ch závislosÈou
z tej druhej strany, neskôr ºudí, ktorí urãite nie sú e‰te ‰Èastní, preÏívajú strach,
ale je ho stále menej a menej. Hlavne prichádzajú na to, Ïe pomoc potrebujú sami,
nie len ich deti.

MUDr. Daniela Cymbalová
odborn˘ garant
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Iba na slovíãko.....

A nad t˘m cel˘m dejom kdesi z nadhºadu pozorujú cel˘ proces na‰a Anka
-Bronka s Monikou/ pre vysvetlenie :pani riaditeºka so svojou asistentkou/ ktoré
sa starajú úplne s prehºadom o v‰etko to ão som predstavila - aby to fungovalo.
V neposlednom rade musím spomenúÈ pani MUDr. Stowasserovu a Mgr. Kuchárovú,
ktoré sa zase starajú o du‰evnú hygienu, odborn˘ rast nás terapeutov.
âo za t˘m? Patrí mi iba poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí sa tohto procesu zúãastnili
a skon‰tatovaÈ, Ïe sme mali dobr˘ , nároãn˘ rok, ale Ïe sme si ho zaslúÏili.
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Ako to bolo v roku 2003
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(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)

Rodinná terénna terapia: 2x do roka
âas: 7 dní (zima, jar)
(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)

Náv‰tevy resocializaãného zariadenia na Tomkoch:
âas: sobota 13,00 - 17,00 hod.
(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)
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Voºná tribúna na Tomkoch: 1x mesaãne
âas: prvá sobota v mesiaci 14,00 - 16,00 hod.
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Svojpomocná skupina: 2 x v mesiaci. Prv˘ pracovn˘ pondelok v mesiaci,
druhé stretnutie nasledujúci pondelok o 14 dní.
Kde: CPLDZ, Hraniãná ul. 2, Bratislava
âas: 18,00 - 20,00 hod.

ROAD TOMKY

Ponuka pre rodiny a priateºov závisl˘ch
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Dariusz Gleb
terapeut
Rok 2003, tak ako aj minulé roky na Tomkoch, uplynul veºmi r˘chlo. MôÏe
sa zdaÈ, Ïe sa podobajú jeden druhému, ale predsa je kaÏd˘ nieãím osobitn˘. Ten
2003 sa v mojej pamäti zapísal ako rok prvého Komunita cup-u. Podarilo sa nám
zorganizovaÈ stretnutie resocializaãn˘ch zariadení, ktoré -dúfam- pomôÏe odstrániÈ
bariéry medzi nami.

Mgr. Marta ·paleková
terapeutka
Na Tomky som pri‰la v polovici novembra ... hneì som i‰la na moju prvú
terénku, kde som sa zaãala stávaÈ súãasÈou komunity. Potom pri‰la spoloãná príprava na prvé ãisté Vianoce a Silvester pre na‰ich klientov a ja som bola pri tom.
Bolo to pre mÀa nieão nové, zaujímavé a veºmi obohacujúce. Bola som príjemne
prekvapená, ak˘ch mil˘ch a stra‰ne fajn ºudí som tu stretla. NuÏ a t˘m sa rok 2003
pre mÀa skonãil, teraz sa uÏ len te‰ím na cel˘ rok 2004, ktor˘ budem na Tomkoch.
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Rudolf Cserge
terapeut
Slová "voºná tribúna" niekomu niã nehovoria. Pre na‰ich klientov a ich
rodiãov kaÏdú prvú sobotu v mesiaci je to moÏnosÈ zaãaÈ napravovaÈ na‰trbené
rodinné vzÈahy, ktoré poãas fetovania a pitia nabrali poriadnu ‰trbinu.
Pri prv˘ch stretnutiach nie je núdza o v˘ãitky typu” v Ïivote ti to neodpustím"
smerujúce na adresu na‰ich klientov od rodiãov, ale i súrodencov.
Nechcem sa zaoberaÈ Ïiadnou ‰tatistikou ani priebehom jednotliv˘ch voºn˘ch tribún,
chcem poukázaÈ na dôleÏitosÈ t˘chto stretnutí.
Veºa rodiãov poriadne nechápe, ão sa to porobilo s ich deÈmi. Niektorí sa snaÏia
zjednodu‰ovaÈ situáciu, iní zasa prepadajú beznádeji. Práve poãas dvoch hodín,
ktoré sú vyãlenené na tieto stretnutia sa snaÏíme spoloãn˘mi silami nájsÈ cestu,
ako ìalej.
MôÏem zodpovedne povedaÈ, Ïe väã‰ina na‰ich klientov práve na voºnej tribúne
pochopilo váÏnosÈ toho, ako hlboko zasiahli svojich najbliÏ‰ích a ão v‰etko spôsobili. Naopak veºa rodiãov lep‰ie pochopilo ão to závislosÈ vlastne znamená a ão
v‰etko spôsobuje.
Voºnú tribúnu nemoÏno prezentovaÈ ako zaruãen˘ v‰eliek na napravovanie rozbit˘ch
rodinn˘ch vzÈahov. Je to len jedna z moÏností, ktorú odporúãame v na‰om resocializaãnom programe. Do ponuky na‰ej organizácie patria aj spoloãné terénne rodinné terapie a tieÏ kluby pre rodinn˘ch príslu‰níkov.
Tak˘to ucelen˘ program dáva väã‰í predpoklad na spoloãné zvládnutie závislosti,
ktorá postihla celú rodinu.

Okrem toho bol rokom uÏ 7. v˘roãia vzniku na‰ej resocializácie. Priniesol zmeny
v rámci ná‰ho terapeutického tímu: rozlúãka s Andrejkou, ktorá odi‰la nabraÈ nové
skúsenosti do Ameriky, privítanie novej kolegyne Marty, ktorá pri‰la nabraÈ nové
skúsenosti na Tomky (vitaj Marta )... .Slovom, rok bohat˘ na udalosti.
V roku 2003 sme sa rozhodli zrekon‰truovaÈ na‰u stolársku dielÀu. Väã‰inu stavebn˘ch prác sme realizovali sami pod dozorom odborníkov. Rekon‰trukciu
sme zaãali 14.4.2003 a to t˘m, Ïe sme plní nad‰enia zaãali búraÈ steny a následne rozoberaÈ strechu. Po zosilnení základov a vybetónovaní základovej dosky sme uÏ
stáli pevne na zemi a zaãali robiÈ opak búrania - murovaÈ steny. Postupne sme sa
pustili do prác vo v˘‰kach a skonãili sme ako maãky - na streche. Spolu sme zatiaº
odpracovali 841 h a uÏ sa te‰íme na ìal‰ie pokraãovanie, o ktorom napí‰eme v budúcom roku.
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Monika Toporová
sociálna pracovníãka
Rok 2003 bol rokom zmien. Roz‰íril sa nám kolektív o jednu terapeutku,
ão je cítiÈ aj v komunite. Ja som absolvovala v˘cvik v poradenstve pre oblasÈ závislostí, ktor˘ bol veºmi zaujímav˘. Som rada, Ïe sa tu stále nieão deje.
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riadne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
predãasne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
v zariadení
z toho abstinuje

48
41
63
40
15
15

Úspe‰nosÈ

klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
76,19%

ROK 2003
Zaãiatoãn˘ stav
Nástupy
Riadne ukonãenie
Predãasne
Koneãn˘ stav

11
25
1
20
15

klientov
klientov
klient
klientov
klientov
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Rok 2003 bol siedmym rokom poskytovania sociálnych sluÏieb pre drogovo závisl˘ch mlad˘ch ºudí a druh˘m rokom fungovania zmie‰anej komunity. Roz‰írením komunity o dievãenskú ãasÈ získala resocializácia na komplexnosti. Vytvorili sme prirodzené prostredie pre obe skupiny. Nástupom dievãat bolo potrebné
vytvoriÈ podmienky pre ergoterapiu aj pre dievãatá. Dievãatá aj chlapci spoluÏitím
a spoloãnou prácou získavajú sociálne zruãnosti.
Museli sme sa vyrovnaÈ so situáciou, Ïe sme nemohli vyuÏívaÈ drevársku
dielÀu na ergoterapiu, nakoºko táto bola v rekon‰trukcii. V ãase, keì e‰te nebola
v rekon‰trukcii stolárska dielÀa, klienti vyrobili do kuchyne stôl, lavice, stôl pod
poãítaã a niekoºko drobností. Chovom domácich zvierat ako sú sliepky, kaãice,

Prehºad aktivít v rámci prevencie a poradenstva
v oblasti drogovej závislosti:
V roku 2003 sme zorganizovali tri rodinné terénne terapie. Ponúknutá
úãasÈ bola v‰etk˘m rodiãom klientov od druhej fázy vy‰‰ie.
Prvá bola v mesiaci máj. Konala sa v rekreaãnom zariadení Fúgelka a trvala 4 dni/
19 úãastníkov.
Druhá terénna terapia bola v júli v rekreaãnej oblasti Sekule s ubytovaním
pod stanmi 3 dni/22 úãastníkov.
Tretia terénna terapia bola v mesiaci december na chate âertov a trvala 6 dní/23
úãastníkov.
KaÏdú prvú sobotu v mesiaci sme mali v Tomkoch "Voºnú tribúnu", ktorej
sa zúãastÀovali rodiãia klientov od druhej fázy vy‰‰ie. VyuÏívaním sprostredkovacej
metódy, kde bol terapeut len v roli mediátora sa rie‰ili problémy nahromadené
v období závislosti.
Svojpomocnej skupine sme venovali uÏ tradiãne zv˘‰enú pozornosÈ. Cielená práca s rodiãmi klientov je dôleÏitá hlavne tam, kde rodiãia nie celkom dobre
chápu závislosÈ a jej ‰pecifiká ako chorobu. Za sledované obdobie sme s rodiãmi
mali 20 skupín po cca 2 hodiny. Celkom sa zúãastnilo 276 rodiãov a rodinn˘ch príslu‰níkov.
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Resocializáciou pre‰lo od roku 1996 do 31.12.2003 126 klientov
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Prehºad klientov v resocializaãnom zariadení ROAD, n.o. v roku 2003

ROAD TOMKY

kapacita:
12 miest- chlapãenská komunita,
4 miesta dievãenská komunita

morky a zajace sme si spestrili jedálny lístok.
Rie‰ili sme aj problémy, ktoré sa okrem závislosti a zdravého Ïivotného
‰t˘lu t˘kali aj vzÈahov˘ch otázok medzi oboma pohlaviami. Mali sme prípady, kde
predãasn˘ odchod bol motivovan˘ citov˘mi väzbami. Okrem ergoterapie, skupinovej
terapie a individuálnej terapie bola dostatoãná pozornosÈ venovaná voºnoãasov˘m
aktivitám.
Zakúpili sme bicykle, ktoré sme cel˘ ãas vyuÏívali na pravidelné spoloãné
nedeºné v˘lety. Posledné v˘lety v okolí boli aÏ do 20 km. Úpravou ãasti zadného
dvora si klienti vybudovali volejbalové ihrisko, ktoré bolo takmer denne vyuÏívané.
V mesiaci jún sme zorganizovali I. roãník Komunita cup. ·portové hry sa konali od
piatku do nedele. Osem komunít si meralo sily v ‰tyroch odvetviach. Podujatia sa
zúãastnilo vy‰e 100 ºudí.
V priebehu roka sme nav‰tívili dvakrát divadlo, jeden deÀ sme strávili v RZ
Retest Bratislava a niekoºko krát sme boli v kine. Zúãastnili sme sa Hier tretieho sektora a plesu abstinentov, spoloãne sme preÏili Vianoce a privítali nov˘ rok.
Klienti v spolupráci s terapeutmi pripravili kultúrny program pri príleÏitosti siedmeho v˘roãia vzniku resocializácie.
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Prehºad ãinnosti
Poskytovanie sociálnych sluÏieb
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Dali sme o sebe vedieÈ:
 Média: Slovensk˘ rozhlas, Slovenská televízia
 Písali o nás: Domino, Slovenka, Práca, Sme,
 Telefonick˘ kontakt 21 hod. /130 ºudí
 Osobn˘ kontakt 156 hod. /52 ºudí
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Klubová ãinnosÈ klientov, ktorí skonãili pobyt v resocializácii bola v tomto
roku rozdelená do dvoch oblastí. Prvou bola úãasÈ na AN kluboch organizovan˘ch
kaÏd˘ utorok v CPLDZ Hraniãná, Bratislava a na ‰tvrtkov˘ Klub ãist˘ch.
Finanãné zabezpeãenie chodu zariadenia bolo na poÏadovanej úrovni,
odborn˘ tím terapeutov mal vytvorené optimálne podmienky, aby svoju ãinnosÈ
mohol vykonávaÈ zodpovedne a na poÏadovanej odbornej úrovni.
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31 527
83 269
82 400
193 169
37 873
248 664
3 816 367
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393 777
46 141
54 286
3 790
6 900
64 414
7 384
11 350
134 537
16 510
82 801
84 122
63 600
456 404
60 293
1 653 156
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1 904 000
300 000
259 252
20 000
25 000
720 261
101 000
230 000
3 816 367
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V˘davky
Potraviny
Drogéria
Sety, lieky, zdr. materiál
Noviny, ãasopisy, knihy
Kuchynské potreby
ÚdrÏba a pracovná terapia
Kancelárske potreby
Nájomné
PHM a ostatné cestovné
Autopotreby, servis
Opravy a udrÏovanie
Spotreba energie
Terénna terapia
Rekon‰trukcia a modernizácia objektu
SluÏby
mzdy a odvody
ostatné v˘davky: správne poplatky, penále, zákonné poistenie áut,
poistenie budovy
Spotreba
·portové hry a ‰portové potreby
Leasing
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 31.12.2003
Bankové úãty - stav k 31.12.2003
V˘daje celkom

40 637
14 037
202 000
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Prehºad príjmov a v˘davkov v roku 2003
Príjmy
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 1.1.2003
Bankové úãty - stav k 1.1.2003
Príspevky na financovanie kapitálov˘ch v˘davkov
Prevádzkové dotácie
VÚC Trnava
VÚC Bratislava
Protidrogov˘ fond
Mâ PetrÏalka
Magistrát hl.mesta Bratislava
Príspevky klientov
Sponzorké dary, 1% dane
MPSVaR
Príjmy celkom
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ROAD TOMKY
ROAD TOMKY

Peter:
Rok 2003 ... Tu na Tomkoch bol pre mÀa zlomov˘. Tu som nadobudol presvedãenie, Ïe sa chcem meniÈ.
Jaro:
Môj rok na Tomkoch, zaãína t˘m vlastne ... to je moja ‰kôlka, kde sa uãím chodiÈ
a rozprávaÈ a som rád, Ïe som si vybral Tomky.
P.S.: Nikdy nie je neskoro.

Trnavsk˘ samosprávny a Bratislavsk˘ samosprávny kraj,
Protidrogov˘ fond, Magistrát hl.m. Bratislava,
Miestny úrad m. ã. PetrÏalka a RuÏinov
NPOA, NOS- OSF, Hodina deÈom,
Spolupracujúce Holandské nadácie,
AJ OZAP, a.s., Dobré jablká - Dunajská LuÏná, Drogéria-Spuchlák, Eurotel, a.s.,
Grand Press, a.s., Poºnohospodárske druÏstvo Prievoz, Slov-Matic, s.r.o., Medishop,s.r.o., JUDr. Pavol Erben, Dagmar Sajdáková, Nadácia Markíza, Nadácia
Rozum a cit, p. Ivan ·imoviã, p. ·tefan Zima, p. Gabriel Hladík, p. Peter Kosteln˘ - Lesná správa, MUDr. Koncová, p. Chudík - starosta obce Borsk˘ Svät˘ Jur,
MUDr. ªubomír Havlík, Senické a Skalické pekárne, Veºkosklad ovocia a zeleniny,
práãovÀa - Malacky, po‰ta Borsk˘ Svät˘ Jur, p. Zuzana Kocúriková, , elektroservis
Draho‰, p. Laco Just, Zlaté Moravce, Pneuservis , Moravsk˘ Svät˘ Ján...
ëakujeme v‰etk˘m, ktorí podporili na‰u ãinnosÈ a prispeli nám 1% zo
svojich daní.

ëAKUJEME!

ROAD TOMKY

Lucka:
Pri‰la som v septembri. Nikdy som v resocializácii nebola. Bola som prekvapená,
Ïe sa toºko hovorí o drogách. PreÏila som tu prvé ãisté Vianoce, Silvester, ‰ibaãku po siedmich rokoch. KaÏd˘ deÀ je in˘. Stále sa dozvedám o sebe nové veci
a zároveÀ mám aj ºudí, ktor˘m na mne naozaj záleÏí a majú ma radi.

Finanãná alebo materiálna podpora v roku 2003
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Danka:
Som rada, Ïe som mala moÏnosÈ ísÈ sem na Tomky. AÏ tu som pochopila, ako sa dá
nebraÈ drogy. Nauãila som sa sledovaÈ a spoznávaÈ samú seba. T˘m pádom mám
moÏnosÈ meniÈ aj veci, ktoré ma predt˘m vÏdy dohnali len k fetu ...

ROAD TOMKY

ROAD TOMKY

Mi‰ko:
Zaãínam tu siedmy mesiac. A v Ïivote som nezaÏil poãas môjho fetovania niã lep‰ieho ako Tomky. ZaÏil som tu nádherné Vianoce a Silvester s najbliÏ‰ím priateºmi. A samozrejme ãist˘ ...

ROAD TOMKY

Alenka:
Na Tomky som do‰la v októbri minulého roku. Predstavovala som si z toho tu rodinn˘ tábor. DosÈ dlho mi trvalo, k˘m som to zaãala braÈ váÏne. Dnes je máj a som
fakt rada, Ïe som tu. I keì boli ÈaÏké chvíle ... Funguje to.

ROAD TOMKY

Tomá‰:
Tomky mi dali veºa pohºadov na Ïivot. Koneãne som ako ãlovek. Mám radosÈ
z maliãkostí a chuÈ bojovaÈ s drogami aj keì niekedy to je dosÈ ÈaÏké ale keì závisl˘ chce v‰etko sa dá.

Zrealizované projekty v roku 2003 finanãne podporili
• Prevádzka resocializaãného zariadenia na Tomkoch
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Protidrogov˘ fond
NPOA
Miestny úrad m. ã. PetrÏalka
• Zabezpeãovanie sociálnej prevencie a poradenstva v oblasti drogovej závislosti
Bratislavsk˘ samosprávny kraj
• Rekon‰trukcia nehnuteºnosti
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Spolupracujúce Holandské Nadácie
• Rodinná terénna terapia
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Magistrát hl. m. Bratislava
Protidrogov˘ fond
NOS - OSF
Hodina deÈom

ROAD TOMKY

Rok 2003 ... ako ho vnímali niektorí klienti

