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PREAMBULA

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.
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Ako to bolo v roku 2004
Anna Hannikerová
riaditeºka
Keì príde ãas hodnotenia, tak sa zam˘‰ºam, ak˘ vlastne ten rok bol.
âím sa vyznaãoval, ako sme ho preÏili, o ão sme sa snaÏili...
Boli v Àom aj chvíle, ktoré nám robili vrásky, no nebolo ich v‰ak toºko,
aby prekryli tie, pre ktoré mám túto prácu rada.
Na‰im hlavn˘m cieºom bolo skvalitÀovanie poskytovanej sociálnej sluÏby. SnaÏili sme sa o to v‰etci. MoÏno nie vÏdy sa nám to darilo, tak ako by sme
chceli.
KaÏd˘ ãlovek, ktor˘ pracuje v sociálnej oblasti, kde je práca ÈaÏká, vyãerpávajúca, ãasovo nároãná a nie celkom dostatoãne finanãne ohodnotená musí maÈ
rád ºudí. Bez tejto základnej a podstatnej ãrty len ÈaÏko môÏe byÈ dobr˘ sociálny pracovník. MôÏe byÈ ‰tudovan˘, môÏe maÈ rôzne v˘cviky, môÏe absolvovaÈ ‰kolenia, ak mu ch˘ba prirodzená schopnosÈ pomáhaÈ...
Kto vyhºadá pomoc a poÏiada o Àu, potrebuje, aby mu bolo dôverované, aby
sa mu verilo, Ïe chce, aj keì to moÏno nedokáÏe na prv˘, druh˘krát.
PoÏadovaná zmena v správaní a postojoch klientov vyÏaduje trpezlivosÈ
a e‰te raz trpezlivosÈ. Toto zázraãné slovíãko, pre nás v‰etk˘ch.
SnaÏili sme sa poskytnúÈ v‰etk˘m klientom podmienky, v ktor˘ch si mohli
zdokonaºovaÈ svoje schopnosti a povinnosti, ktoré ich ãakajú, keì sa vrátia domov.
To, do akej miery sa nám to darilo, môÏu zhodnotiÈ len na‰i klienti. My
ale vieme, Ïe ponúknut˘ program riadne ukonãilo deväÈ klientov, ão je viac
o osem v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
âi ich mohlo byÈ aj viac, keby sme boli moÏno viac trpezliví, je vecou svedomia kaÏdého jedného z nás.
Monika Toporová
sociálna pracovníãka
VÏdy, keì mám písaÈ príspevok do v˘roãnej správy za uplynul˘ rok, mám
problém. Bolo toho tak veºa, Ïe ani neviem, ako zaãaÈ, o ãom písaÈ, aby som vystihla to podstatné. Ale dá sa to povedaÈ aj veºmi struãne. Mám túto prácu rada,
robím ju rada a mám radosÈ, ak sa nám darí. PomáhaÈ ºuìom, ktorí to potrebujú
je mojim hnacím motorom a ak sa dostaví úspech, tak je aj najväã‰ou odmenou.
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Mgr. Viera ·edivá
terapeutka
"Rok 2004 ? Hmm...pre mÀa rok pln˘ zmien, nov˘ch tvárí, nov˘ch kontaktov, nov˘ch kolegov ... Zmenila som zamestnanie - pri‰la som pracovaÈ na
Tomky, najskôr na t˘ÏdeÀ - vyskú‰aÈ, teraz som tu necel˘ rok a te‰ím sa na ten
ìal‰í. Rok 2004 ma presvedãil v‰etk˘m - t˘m, akí sú okolo mÀa ºudia, ak˘ch mám
fajn kolegov (ìakujem, Ïe ste mi pomohli nájsÈ si tu svoje miesto) a urãite aj t˘m
ão práca v resocializácii obsahuje. Veºa kaÏdodennej práce s klientmi, ktorú
dopæÀajú nie kaÏdodenné, no zväã‰a pravidelné aktivity - jarná a zimná terénna
terapia (proste terénka), Komunita cup, v˘roãie, v˘lety, kultúrne akcie...a v‰etko,
ão k ãistému Ïivotu patrí. ByÈ súãasÈou Ïivota komunity priná‰a veºa zaujímav˘ch
chvíº, je fajn sledovaÈ pokroky klientov, ich postupné malé krôãiky k zmene, je prí-
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Mgr. Marta ·paleková
terapeutka
"Ani neviem ako r˘chlo mi tento rok ubehol, odi‰iel Ivan, pri‰la moja
kamarátka Vierka, mali sme II. roãník Komunita cup, 8. v˘roãie, leto vystriedala
jeseÀ a pri‰la zima. No naozaj to bol r˘chly rok, pln˘ radosti, bolesti, smiechu ale
aj plaãu. V‰etkého o ãom Ïivot je.
V minulom roku som zaãala robiÈ individuálnu terapiu s klientmi, ktorí skonãili
Tomky. Som rada, Ïe mám moÏnosÈ ich sledovaÈ a byÈ s nimi aj v ich Ïivote vonku
a nielen tu na Tomkoch.
NuÏ a ão dodaÈ na záver, ìakujem kolegom a klientom za fajn rok a dúfam, Ïe rok
2005 bude rovnako dobr˘ ak nie lep‰í."
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Rudolf Cserge
terapeut
Smútok. Zamyslenie. ªútosÈ. Neviem ako pomenovaÈ mojich pár riadkov
v tejto v˘roãnej správe . Celé na‰e úsilie smeruje k tomu, aby kaÏd˘ klient riadne ukonãil resocializáciu a následne sa plnohodnotne zaradil do Ïivota. A tu sa
chcem pozastaviÈ pri slovíãku riadne. Riadne znamená, Ïe na konci ná‰ho spoloãného úsilia klient odchádza a dostáva symbol ukonãenia "striebornú retiazku", ktorá
mu má pripomínaÈ aké úskalia závislosÈ priná‰a .
Pripli sme na ruky uÏ päÈdesiat retiazok poãas môjho pôsobenia v resocializaãnom zariadení ROAD. Dve z nich v‰ak uÏ nemajú moÏnosÈ pripomenúÈ " nieão
nie je v poriadku".
MoÏno taká malá v˘zva pre v‰etk˘ch majiteºov tomkárskych retiazok "pozor" retiazka má ‰ancu iba ak je na zemskom povrchu a nie pod ním.
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jemné môcÈ túto zmenu porovnaÈ po 12 mesiacoch - chvíºa, keì sa zmysel celej
na‰ej práce v plnej miere naplní. Aj práve dnes taká chvíºa nastala - jeden z klientov odchádza po absolvovaní celého pobytu. NuÏ, ão k tomu dodaÈ - veºa ‰Èastia
Filip.
Dariusz Gleb
terapeut
Rok 2004...... . ako obyãajne - r˘chly, dynamick˘, bohat˘ na udalosti.
Nastúpili ìal‰ie zmeny v terapeutickom teame, odi‰iel Ivan, pri‰la Vierka.
Terénky, Komunita Cup, 8. v˘roãie a okrem toho kaÏdodenná práca s klientmi, zdieºanie spolu s nimi ich radosti a sklamania, v˘hry a prehry, úsmevy a sæzy.
V tomto roku Tomky ukonãilo 9 klientov a kaÏd˘ z nich urobil so sebou kus roboty. Dostali od skupiny to v‰etko, ão je potrebne k ãistému Ïivotu, ale to ako budú
ÏiÈ vonku je uÏ len na nich. Veºa ‰Èastia!
Ponuka pre rodiny a priateºov závisl˘ch
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.
Voºná tribúna na Tomkoch: 1x mesaãne
âas: prvá sobota v mesiaci 14,00 - 16,00 hod.
(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)
Rodinná terénna terapia: 2x do roka
âas: 7 dní (zima, jar)
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(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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Prehºad ãinnosti
Poskytovanie sociálnych sluÏieb

Prehºad klientov v resocializaãnom zariadení ROAD, n.o. v roku 2004
Resocializáciou pre‰lo od roku 1996 do 31.12.2004 144 klientov
56
49
75
45
13
13

Úspe‰nosÈ

klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
74,3%

Zaãiatoãn˘ stav
Nástupy
Riadne ukonãenie
Predãasne ukonãilo
Koneãn˘ stav

15
18
9
11
13

klientov
klientov
klient
klientov
klientov
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Rok 2004 bol ôsmym rokom poskytovania sociálnych sluÏieb pre drogovo
závisl˘ch mlad˘ch ºudí, ich rodinn˘ch príslu‰níkov a ostatn˘ch, ktorí potrebujú
pomoc a majú záujem vedieÈ o závislosti viac.
Pravidelná supervízia nám pomáhala objektívne vidieÈ v˘sledky na‰ej práce
a motivovaÈ nás v jej skvalitÀovaní.
Pravidlá - Parlament, podºa ktor˘ch komunita funguje, boli priebeÏne
upravované tak, aby sa prispôsobovali meniacim sa podmienkam. Hlavné zmeny sa
t˘kali predov‰etk˘m skrátenia pobytu v resocializácii na 12 mesiacov, predæÏenia
pobytu mimo zariadenia na 3 mesiace, ak bol klient poslan˘ domov pre pasivitu,
prípadne sám opustil komunitu.
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ROK 2004
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riadne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
predãasne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
v zariadení
z toho abstinuje
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kapacita:
12 miest- chlapãenská komunita,
4 miesta dievãenská komunita
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Vytvorili sme podmienky k nástupu lieãby hepatitídy C uÏ poãas pobytu.
Pre klienta je v˘hodou, ak sa lieãba zaãne v terapeutickej komunite.
Pre riadne ukonãenie bolo potrebné zaradenie sa do beÏného Ïivota, ão
znamená návrat do ‰koly, nástup do zamestnania a vyrie‰ené b˘vanie.
ReÏim, pracovná terapia, ale aj voºnoãasové aktivity boli dôsledne dodrÏiavané tak, aby sa pre klientov stali samozrejmosÈou aj po skonãení spoloãného
Ïivota v komunite.
Pracovná terapia bola zameraná predov‰etk˘m na údrÏbu domu, záhrady,
drobnochovu a prácu v lese.
Voºnoãasové aktivity boli zamerané na kultúru a ‰port. Nav‰tívili sme divadlo Aréna, predstavenie Rómeo a Júlia a niekoºkokrát sme nav‰tívili aj miestne
kino.
Pravidelne sme ‰portovali, hrali futbal a volejbal. UÏ tradiãne klienti pripravili kultúrny program a obãerstvenie k 8. v˘roãiu zaloÏenia na‰ej komunity.
B˘valí klienti, ale aj tí súãasní, ich rodiny, a v‰etci, ktorí nám prajú a fandia
strávili s nami deÀ naplnen˘ spokojnosÈou a radosÈou.
Zorganizovali sme za úãasti 12 komunít z celého Slovenska a âeskej republiky II. roãník Komunita cup. Tri ‰portové dni boli okrem podávania ‰portov˘ch
v˘konov aj príleÏitosÈou na nadviazanie nov˘ch priateºstiev, a potvrdenia si správnosti rozhodnutia - ÏiÈ Ïivot bez drogy. Poãas ‰portovania sa na‰iel ãas aj na pracovné stretnutie terapeutov. Poãas leta sme boli stanovaÈ, prijali sme aj pozvanie
komunity Metanoia a spoloãne sme preÏili veãer pri ohníku a opekaní.
Zorganizovali sme dve rodinné terénne terapie, jednu na jar v Zázrivej
a druhú v zime na chate âertov. Rokmi overené, viac pracovné, ako oddychové terapie sú súãasÈou ponuky ná‰ho programu sociálnej prevencie a poradenstva. Rodiãia
a rodinní príslu‰níci spolu s klientmi a terapeutom v roli mediátora rie‰ia nahromadené problémy z obdobia aktívnej závislosti. Rekon‰trukcia vzÈahov, ekonomické, morálne, zdravotné a pracovné problémy boli hlavnou náplÀou oboch terénnych
terapií.





Prehºad aktivít v rámci prevencie a poradenstva
v oblasti drogovej závislosti:
Poãas roka vyhºadalo pomoc osobne, alebo prostredníctvom telefónu 124 obãanov, do resocializácie nastúpilo 18 obãanov. Individuálnu terapiu vyuÏilo 55 klientov.
Klub klientov sa konal 2x v t˘Ïdni, jeden krát pod dohºadom odborného garanta a jedenkrát formou NA klubu.

Kluby pre rodinn˘ch príslu‰níkov(42x3 hod.)126 hod./528 osôb



Priemerná úãasÈ na klube rodiãov bola 12,5 osôb. Klub rodiãov a rodinn˘ch príslu‰níkov je otvoren˘, prístupn˘ kaÏdému so záujmom o drogov˘ problém.



Voºná tribúna(12x5 hod.) 60 hod./180 osôb



V priemere na jednu voºnú tribúnu sa zi‰lo 15 rodinn˘ch príslu‰níkov. Po roku
hodnotenia tejto ãinnosti sa dá jednoznaãne kon‰tatovaÈ, Ïe je prínosom v práci
s rodiãmi ako aj s klientmi.

Rodinná terénna terapia
 Zázrivá
 Chata âertov

4 dni/ 37 úãastníkov
6 dní/ 34 úãastníkov
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Klub abstinujúcich závisl˘ch v roku 2004 nav‰tívilo 663 b˘val˘ch klientov,
uskutoãnilo sa 51 stretnutí, priemerná úãasÈ na jednom klube bola 13 klientov.
Okrem t˘chto stretnutí sa b˘valí klienti zúãastnili dÀa otvoren˘ch dverí v deÀ
8. v˘roãia vzniku resocializaãného zariadenia.
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Prehºad príjmov a v˘davkov v roku 2004
Príjmy
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 1.1.2004
Bankové úãty - stav k 1.1.2004
Prevádzkové dotácie
VÚC Trnava
VÚC Bratislava
Protidrogov˘ fond
Mâ PetrÏalka
Magistrát hl.mesta Bratislava
Príspevky klientov
Sponzorské dary, 2% dane
Príjmy celkom

2 135 000
500 000
39 200
15 000
12 000
633 195
66 152
3 687 084

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, telefón, internet, web
Mzdy a odvody
Správne poplatky
Poistenie budovy
Spotreba
·portové hry a ‰portové potreby
Leasing
SluÏby - ºudské zdroje
Ostatné
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 31.12.2004
Bankové úãty - stav k 31.12.2004
V˘daje celkom

347 855
81 728
58 291
6 203
24 947
81 916
23 981
24 750
133 006
24 224
28 576
92 854
116 733
57 655
111 299
1 692 116
49 425
11 877
12 240
43 161
150 364
326 700
148 413
30 850
7 920
3 687 084

37 873
248 664

" Na Tomkoch som druh˘ raz. To hovorí samo za seba. Po recidíve bol môj
Ïivot zúfalstvo a beznádej. KaÏd˘ deÀ pln˘ ºútosti a sebaklamu. Tu som si pri‰iel
poupratovaÈ v hlave a zaãaÈ odznova."
MaÈo

Samuel
" Nepamätám si, ktor˘ rok bol pre mÀa tak dôleÏit˘, ako tento. Tu na Tomkoch som zistil, ako funguje normálny Ïivot a zistil som aj to, kto a ak˘ som."
Katka

Dano

Filip
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"Nastúpil som presne pred rokom a to 6. februára, pôvodne so zámerom
len na tri mesiace, ale poãas t˘ch troch mesiacov som pochopil, Ïe by mi to urãite nestaãilo a som rád, Ïe som skoro pri konci. ZaÏil som tu aj zlé chvíle, keì ma
to Èahalo von, ale bolo toho aj veºmi veºa dobrého, kopu srandy, budem maÈ urãite na ão spomínaÈ."
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"Môj pobyt na Tomkoch sa zaãal v lete. Teraz je január a ja viem, Ïe som
tu správne. A toto moje presvedãenie nepri‰lo len tak. AÏ teraz zaãínam vnímaÈ
mnohé z toho, ão som sa tu nauãil a ão pol roka som len chcel vnímaÈ."
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"Po prvom polroku strávenom na lieãení, ulici, psychiatrii ma okolnosti a
rodiãia v auguste dohnali na Tomky. Nebolo to ºahké, nejak meniÈ názory a postoje, keìÏe v hlave som mala len fet a ºahké to síce stále neni ale som rada, Ïe som
tu a uãím sa ÏiÈ, nie preÏívaÈ ako zvieratko, ale ÏiÈ naozajstn˘ Ïivot so v‰etk˘m,
ão k tomu patrí."
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" Rok 2004 bol pre mÀa zlomov˘. Polovicu z neho som prefetoval a druhú
polovicu sa lieãim. Je pre mÀa ÈaÏké priznaÈ si v‰etky chyby a robiÈ zmeny na sebe
tak, aby v˘sledok bola abstinencia. A preto viem, Ïe aj v roku 2005 budem pokraãovaÈ v práci na sebe za pomoci skupiny a terapeutov - tu na Tomkoch."
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Janko
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Rok 2004 ... ako ho vnímali niektorí klienti
- autentické v˘povede klientov (bez gramatickej úpravy)
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Tomá‰
"Prvého pol roka som fetoval, druh˘ pol rok som chcel s t˘m nieão robiÈ,
lebo to fetovanie po toºk˘ch rokoch uÏ nebolo zvládateºné. UÏ pol roka sa snaÏím
bojovaÈ, aby som uÏ takéto roky nezaÏíval."
Majo
"Som hrozne rád, Ïe existuje nieão také ako sú Tomky, kde ºudia ako som
ja, ktorí mali vonku pocit, Ïe pre nich neexistuje Ïiadna nádej, Ïiadna pomoc, Ïiadna ‰anca, nachádzajú znovu sami seba, nachádzajú zmysel Ïivota a nachádzajú aj
dávno stratenú chuÈ ÏiÈ ho, ÏiÈ ho ãist˘!"
Jaro
Na Tomky som pri‰iel po prv˘ krát, dúfam, Ïe aj posledn˘. Bolo to rozhodnutie tak 50 na 50 z mojej strany, ale aj z rodinnej. Pri‰iel som si daÈ dokopy svoje zdravotné problémy. Preão zdravotné? Preto, lebo branie drog a návykov˘ch látok je moja choroba, ktorá ma bude sprevádzaÈ cel˘ môj Ïivot. Viem ale, Ïe
sa dá s t˘m nieão robiÈ, a preto som tu."

• Zabezpeãovanie sociálnej prevencie a poradenstva v oblasti drogovej závislosti
Bratislavsk˘ samosprávny kraj

Finanãná alebo materiálna podpora v roku 2004

ëakujeme v‰etk˘m,
ktorí podporili na‰u ãinnosÈ a prispeli nám
2% zo svojich daní.

ëAKUJEME!
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AJ OZAP, a.s., Dobré jablká - Dunajská LuÏná, Drogéria-Spuchlák, Eurotel, a.s.,
Grand Press, a.s., p. Zuzana Kocúriková, Nadácia Markíza, Nadácia Rozum a cit,
p. G p. Peter Kosteln˘ - Lesná správa, MUDr. Koncová, p. Chudík - starosta obce
Borsk˘ Svät˘ Jur, MUDr. ªubomír Havlík, po‰ta Borsk˘ Svät˘ Jur...

ROAD TOMKY

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,

ROAD TOMKY

• Rodinná terénna terapia
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Magistrát hl. m. Bratislava
Protidrogov˘ fond

ROAD TOMKY

• Prevádzka resocializaãného zariadenia na Tomkoch
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Protidrogov˘ fond
NPOA
Miestny úrad m. ã. PetrÏalka

ROAD TOMKY

Zrealizované projekty v roku 2004 finanãne podporili

ROAD TOMKY

ROAD TOMKY
ROAD TOMKY
ROAD TOMKY
ROAD TOMKY
ROAD TOMKY

2. roãník ‰portov˘ch hier
resocializaãn˘ch zariadení na Slovensku
25.-27.6.2004

ROAD TOMKY

Komunita cup 2004

