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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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Monika Toporová
sociálna pracovníãka
Ani neviem ako a znovu je tu ìal‰í rok. Spoznala som mnoho tvárí, osu-
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Anna Hannikerová
riaditeºka
Máme za sebou rok, ktor˘ bol úspe‰n˘. Odstránili sme zatápanie objektu,
vymenili sme na hlavnej budove okná za kvalitnej‰ie - plastové. Skultúrnili sme si
b˘vanie a JeÏi‰ko nám priniesol aj domáce kino. Toto v‰etko bolo to menej podstatné, aj keì to uvádzam na prvom mieste. To, ão nepovaÏujem aÏ za tak˘ úspech
bolo viac nástupov ako riadnych ukonãení. Klienti sa niekedy nestihli ani poriadne
zorientovaÈ, ão sa bude od nich vyÏadovaÈ a uÏ odchádzali. Kladiem si otázku, ão
sme nerobili dobre? Dávame nov˘m klientom dostatok pozornosti, nesnaÏíme sa príli‰ skoro od nich vyÏadovaÈ povinnosti, ktoré nezvládajú, sú iní ako tí, ão uÏívali
iné návykové látky, mení sa celkovo drogová scéna, alebo... Problematika iste nie
jednoduchá, ale pre nás je v˘zvou na zamyslenie sa.
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Krátka prechádzka desiatimi rokmi.
Nie je to také jednoduché ako som to napísala v nadpise, lebo samo o sebe
10 rokov je pomerne dlhé obdobie a e‰te k tomu preÏit˘ch 10 rokov v resocializácii so v‰etk˘mi radosÈami, problémami, krízami, úspechmi, poráÏkami, slzami
a úsmevmi je nároãné... ale pokúsim sa o to.
4.júla 1996 sme na dvoch star˘ch autách- starej ‰kodovke a starom fiate brali
s Milanom âamlíkom prv˘ch ‰tyroch klientov. Boli sme tak nabití teóriou ale tak
málo skúsení, Ïe sme mali obavy daÈ v‰etk˘ch ‰tyroch do jedného auta. Hneì od
poãiatku sme im brali zodpovednosÈ za nich za seba, na nás. Báli sme sa, Ïe teória zlyhá a my budeme nedaj Boh trestaní. S Rudkom a s Milanom sme mali ale
neuveriteºne veºa entuziazmu a akejsi vnútornej sily a presvedãenia, Ïe sme predurãení zachrániÈ svet... a ak aj nie cel˘, tak aspoÀ jeho ãasÈ.
Usmievam sa nad t˘m dnes, ale kdesi vo vnútri mi je aj clivo, Ïe sa po t˘ch desiatich rokoch ten pocit stratil, Ïe ho nahradil zase in˘, profesionálny, ktor˘ je
ãasto tvrd‰í, niekedy sa zdá Ïe moÏno niekedy aÏ menej ºudsk˘... ale zase je správny... a hlavne úãinn˘.
Na‰i ‰tyria prví "synovia- MaÈo, Janko, Juraj a Marek zostanú ako to uÏ
v rodinách b˘va stále prvorodení.... zúãastÀovali sa v‰etkého. Ich sme z rodín brali
aj s váºandami, nakoºko sme nemali Ïiadne zariadenie. Bolo to z ich, ale hlavne aj
so súhlasom rodiãov... veì preão by aj nie, keì kaÏd˘ dúfal v zázrak. I keì princíp terapeutick˘ch komunít mi bol jasn˘, boli to oni, ktorí sa veºmi aktívne zúãastnili tvorby reÏimu, boli zakladatelia ná‰ho parlamentu... a tak sme si navzájom
pomáhali. Klienti sa zaãali meniÈ, získavali nové skúsenosti, nové pozitívne záÏitky z práce, a my sme si t˘m potvrdzovali na‰e teoretické vedomosti. I keì tá práca
bola veºmi namáhavá, Ïili sme stále v akejsi eufórii.
Viac ako pol roka sme pracovali bez v˘platy, ba ãasto sa stávalo, Ïe základné potraviny sme hradili z na‰ich peÀazí. Musím podotknúÈ, Ïe nebyÈ iniciatívy rodiãov jedného z klientov by sme to asi boli museli predãasne ukonãiÈ.
Tak by som mohla spomínaÈ nekoneãne veºa momentov aÏ po dne‰ok.
NemôÏem ale obísÈ moment, ktor˘ priniesol dosÈ veºké zmeny v na‰ej komunite,
keì sme sa rozhodli po piatich rokoch daÈ ‰ancu v na‰ej komunite aj dievãatámmlad˘m Ïenám. Aj táto zmena bola ÈaÏká, ale po ãase sa v‰etko dostávalo do ak˘ch-
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MUDr. Daniela Cymbalová
terapeutick˘ garant

si jasn˘ch pravidiel. KaÏd˘ rok nám priniesol nieão nové, kaÏdá komunita i keì sa
klienti prelínajú bola akosi iná. To dávalo a dáva na‰ej práci neustálu kreativitu.
VÏdy máme pred sebou iného ãloveka so svojim jedineãn˘m v˘vojom, osobnostnou
v˘bavou ,s vÏdy inou motiváciou byÈ medzi nami. Nie je to vôbec ºahké, ale na ‰Èastie môÏem povedaÈ, Ïe na‰i terapeuti nepri‰li s t˘m, Ïe to ºahké bude...a tí ktor˘m sa predstava akosi nesplnila, posunuli sa niekde ìalej.
Patrí to k Ïivotu, nie sme v tomto niãím v˘nimoãn˘m. To, ão teraz tvrdím
o terapeutoch to platí aj o klientoch. Veºmi ãasto nás prekvapili- tam, kde sme
ãakali, Ïe odídu za pár dní- zostali cel˘ pobyt, a naopak, kde sme si mysleli, Ïe
niektorí zostanú- odchádzali a vracali sa k drogám. Dlho trvá , k˘m ºudia, ktorí
pracujú so závisl˘mi pochopia základn˘ princíp: Ïe terapia je pre t˘ch, ktorí ju
chcú, nie pre t˘ch ktorí ju potrebujú.
Sme v desiatom roku na‰ej existencie, dovolím si tvrdiÈ, Ïe úspe‰nej existencie a zase sme na zaãiatku... na zaãiatku nového programu, kde dáme zase
‰ancu aj mladistv˘m ale aj matkám s deÈmi. VÏdy sme sa riadili podºa dopytu
a na‰ej vybavenosti jak materiálnej tak profesionálnej... a my sme usúdili, Ïe tá
doba nastala. Pri tejto príleÏitosti, by som chcela nám v‰etk˘m popriaÈ veºa sily
do nového desaÈroãia ale hlavne poìakovaÈ sa naozaj v‰etk˘m, ktorí sa na doteraj‰om na‰om programe zúãastnili, ktorí nám pomohli jak finanãne tak morálne osláviÈ desiate v˘roãie existencie na‰ej komunity ROAD-Tomky.
E‰te raz úprimná vìaka.
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Ako to bolo v roku 2005
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Skupiny rodiãov a priateºov závisl˘ch /SRaPZ/, voºné tribúny, rodinné
terénne terapie.
SRaPZ je otvorená pre ºudí, ktorí majú spoloãn˘ problém - závislosÈ blízkeho.
ÚãasÈ na skupine je dobrovoºná, nie je podmienená lieãením /abstinenciou/ blízkeho. Ten, kto prichádza do skupiny je ãasto zmäten˘, nezorientovan˘, sebaobviÀujúci, volajúci o pomoc, s potrebou vysporiadaÈ sa s pocitom strachu, hanby ãi
úplnej bezmocnosti ako rie‰iÈ konkrétny problém. Skupina je Ïiv˘ organizmus, kde
prichádzajú ºudia tak, ako to potrebujú. Práca v skupine je flexibilná, postavená
na aktuálnej úãasti a potrebe úãastníka. Ku kaÏdému sa pristupuje individuálne
a po jeho vypoãutí, sa navodením atmosféry spolupreÏívania, pomocn˘mi otázkami
ãi asociáciami, vypichnutím dôleÏitej pasáÏe, poradca za pomoci skupiny snaÏí pri-
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Mgr. Viera ·edivá
terapeutka
Rok 2005 ??? Bol tak˘, ako zvykne b˘vaÈ rok v komunite - pln˘. Pln˘ skupinovej, rodinnej, terénnej, pracovnej a inej terapie, pln˘ rozhodovania sa klientov
prijaÈ pomoc a vzdaÈ sa závislosti, pln˘ zaujímav˘ch akcií a stretnutí, ktoré sme
spolu plánovali a organizovali, pln˘ beÏn˘ch problémov a starostí rovnako tieÏ radostí. Písaním t˘chto riadkov si uvedomujem, ako som vlastne veºmi rada, Ïe som
mohla ìal‰í rok stráviÈ na Tomkoch so star˘mi (J,J,J) aj nov˘mi (J) kolegami a tieÏ
klientami a preÏiÈ s nimi to, ão rok 2005 priniesol.

Ladislava Moravãíková
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Mgr. Marta ·paleková
terapeutka
Rok 2005 na Tomkoch bol opäÈ r˘chly ... ani sama neviem ako r˘chlo preletel ... pamätám si jednotlivé akcie, ktoré sme mali spolu my sami a aj akcie
s in˘mi komunitami a rôznymi organizáciami a ºuìmi. Znova sa mi potvrdilo, ako
je dôleÏité spolupracovaÈ. Vìaka tej spolupráce, sme usporiadali III. roãník Komunita Cup, boli sme sa pozrieÈ v in˘ch komunitách a oni pri‰li k nám, pri‰li nám
zahraÈ divadlo bezdomovci z Nota Bene ... no proste bolo fajn ako to väã‰inou na
Tomkoch b˘va.

Andrea Vasilescu
terapeutka
...a tak uÏ tu máme rok 2006...moje predchádzajúce skoro 2 roky som
strávila v Amerike, v krajine rôznych moÏností a nemoÏností. Som rada ,Ïe sa mi
otvoril obzor nov˘ch príleÏitostí a cítim dosÈ siln˘ posun po kaÏdej stránke. Okrem
toho, Ïe sa mi podarilo precestovaÈ väã‰iu ãasÈ ‰tátov, zoznámila som sa s mnoh˘mi ºuìmi, chodila som do ‰koly, pracovala s mentálne postihnut˘mi a robila dobrovoºníãku v centre pre matky narkomanky. Myslím si, Ïe zmena v Ïivote ãloveka
priná‰a nov˘ rozmer a pohºad na veci, ktoré sú okolo nás. Ak sme dlho na jednom
mieste, urãit˘m spôsobom stagnujeme.
...a tak som opäÈ tu v extrémne mal˘ch Tomkoch oproti veºkej Amerike, s nov˘mi
kolegyÀami a "star˘mi kolegami" , ktorí ma informovali na diaºku cez telekomunikaãné drôty o tom, ão sa deje v komunite...
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Rudolf Cserge
terapeut
Urãite najväã‰ou zmenou v roku 2005 pre‰la hlavná budova na‰ej resocializácie, jednoducho nabrala ºudskej‰iu podobu. Je ‰koda, Ïe veºká ãasÈ klientov
prichádzajúcich k nám na Tomky nepotrebovali práve toto vynovené ºudské prostredie a pomerne r˘chlo za vzdali ‰ance pomôcÈ si a nechaÈ si pomôcÈ. Keì r˘chlo,
znamená to, Ïe uÏ po niekoºk˘ch hodinách zariadenie opustili, ão som jednoducho
nechápal. Aj takúto formu má závislosÈ, pochopil som. Na‰Èastie mne a urãite ani
mojím kolegom takéto postoje niektor˘ch závisl˘ch neuberajú síl pomáhaÈ t˘m,
ktorí na‰u pomoc potrebujú a o pomoc aj stoja. Pevne verím, Ïe na‰a snaha pomáhaÈ a vylep‰ovaÈ resocializaãné zariadenie, bude maÈ ìaleko pozitívnej‰iu odozvu
v radoch budúcich adeptov na ãist˘ Ïivot.

Dariusz Gleb
terapeut
Rok 2005 bol tak˘m normálnym rokom na Tomkoch. ëal‰ích 7 klientov
riadne ukonãilo na‰u resocializáciu. Zorganizovali sme 3.roãník Komunita Cup,
ktor˘, k ná‰mu veºkému prekvapeniu, sme vyhrali, 9. krát sme sa stretli na Tomkoch pri príleÏitosti zaloÏenia resocializácie, absolvovali sme dve terénky, veºa
víkendov˘ch v˘letov do okolia a veºa in˘ch akcií. V auguste sa vrátila Andrejka,
takÏe sme teraz piati terapeuti.
Samozrejme, tak ako v kaÏdej rodine vyskytli sa aj problémy - tak˘ uÏ je Ïivot, ale
keì je snaha o ich rie‰enie, tak nás môÏu dokonca obohacovaÈ a posúvaÈ ìalej.
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dov...Niektorí u nás pobudli krat‰ie, iní dlh‰ie, ale v‰etci si rovnako na‰li miesto
v mojom srdci. Po pracovnej stránke ma te‰í, Ïe sme stále tím ºudí, ktorí robí túto
prácu s láskou a presvedãením, Ïe sa snaÏíme, aby boli Ïivoty ºudí kvalitnej‰ie.
Pevne verím, Ïe to tak bude aj naìalej.
ëakujem
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Náv‰tevy resocializaãného zariadenia na Tomkoch:
âas: sobota 13,00 - 17,00 hod.
(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)

riadne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
predãasne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
v zariadení
z toho abstinuje

166 klientov
64
57
95
52
7
7

klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
klientov

Úspe‰nosÈ
70%
Nízky koneãn˘ stav klientov bol ovplyvnen˘ riadnym ukonãením 8 klientov
v krátkom ãasovom úseku. Situácia si vyÏadovala len postupné nástupy nov˘ch klientov, aby v komunite neprevládali prvé fázy.

ROK 2005
Zaãiatoãn˘ stav
Nástupy
Riadne ukonãenie
Predãasne ukonãilo
Koneãn˘ stav

13
22
8
20
7

klientov
klientov
klient
klientov
klientov

V roku 2005 sme poskytovali v‰eobecne prospe‰né sluÏby deviaty rok.
Do programu resocializácie nastúpilo 22 klientov, riadne ukonãilo 8 klientov. Podmienkou riadneho ukonãenia je okrem ukonãenia programu resocializácie aj pracovná zmluva a vyrie‰ené ubytovanie. Z poãtu osem riadne ukonãen˘ch klientov traja
pokraãujú v zariadení "Dom na polceste" v Bernolákove. V‰etci klienti sa po ukon-
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(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)

Resocializáciou pre‰lo
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Rodinná terénna terapia: 2x do roka
âas: 7 dní (zima, jar)

Prehºad klientov v resocializaãnom zariadení ROAD, n.o.
1996 - 2005
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Voºná tribúna na Tomkoch: 1x mesaãne
âas: prvá sobota v mesiaci 14,00 - 16,00 hod.
(klient musí byÈ v II.-IV. fáze)

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

Prehºad ãinnosti
Poskytovanie sociálnych sluÏieb
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Ponuka pre rodiny a priateºov závisl˘ch
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viesÈ úãastníka k pohºadu na problém z druhej strany a s odstupom. Ak úãastník
dosiahne fázu, Ïe je ochotn˘ pracovaÈ na zmene, pristupuje poradca k tréningu
nov˘ch foriem komunikácie, ktoré minimalizujú vytvoriÈ podmienky pre manipuláciu s vlastn˘mi pocitmi. Osvedãenou technikou je modelovanie situácie, ãi hranie
rolí, kedy ãasto dochádza ku konfrontácii vlastn˘ch názorov.
Úãelom stretnutí závisl˘ch a ich rodinn˘ch príslu‰níkov na voºn˘ch tribúnach
a "terénkach", je konfrontovaÈ sa s dopadom vÏitej komunikácie na rie‰enie problémovej situácie. Konfrontácia a spracovanie záÏitku je vzápätí vyuÏitá poradcom
/terapeutom/na vykreslenie a zároveÀ natrénovanie nového prístupu k rie‰eniu problému.
Prv˘m impulzom ãloveka vstúpiÈ do SRaPZ alebo na Tribúnu, je získaÈ informáciu,
poznatky a moÏné rie‰enia od ºudí, ktorí sú v danej problematike odborne zorientovaní alebo sami si t˘mto problémom pre‰li. Úlohou poradcov v skupine je limitovaÈ prechod jednotliv˘ch metód, ktoré sa prirodzene vytvárajú v problémov˘ch
situáciách u daného úãastníka. Od formálneho získavania informácii, k ventilácii
vlastn˘ch emócií, ku konfrontácii názorov zúãastnen˘ch strán, tréningami navoden˘ch situácií, cez povzbudenie úspechmi in˘ch atì.
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Zhodnotenie jedného z klientov: ... v nedeºu som bol tak˘ uÈahan˘, Ïe som mal
pocit, Ïe odpadávam, ale tá únava fakt stála za pocit, ktor˘ som preÏíval, keì
ostatné komunity ìakovali za pozvanie a hodnotili akciu ako vynikajúcu. Dík, Ïe
som sa na takom nieãom mohol zúãastniÈ a aj podieºaÈ.
V mesiaci júl sme mali "DeÀ otvoren˘ch dverí" pri príleÏitosti deviateho
v˘roãia zaloÏenia resocializácie. Klienti pripravili obãerstvenie a kultúrny program.
Zúãastnení si mohli pozrieÈ v‰etky priestory v dome a popoludní sme hrali futbal
a volejbal. Akcie sa zúãastnilo celkom 96 ºudí. Zhodnotenie klienta: ...keì sa to
celé skonãilo kaÏd˘ bol vyãerpan˘, ale ten dobr˘ pocit z toho, Ïe sme nieão také
dokázali zorganizovaÈ nám nikto nevezme a to stojí zato.
V lete sme nav‰tívili resocializaãné zariadenie Retest Bratislava, Dom na
polceste Bernolákovo a resocializaãné zariadenie Adam.. Okrem spoloãn˘ch skupín
sme strávili ãas ‰portovaním a veãern˘m opekaním. Na‰e náv‰tevy nám boli opätované v septembri.
Na jeseÀ sme v rámci kapitálov˘ch v˘davkov podporen˘ch MPSVaR SR
dodávateºsky zabezpeãili hydroizoláciu pivniãn˘ch priestorov a v˘menu okien na
hlavnej budove ná‰ho zariadenia. Z prostriedkov Únie Ïien Slovenska sme spojpomocne pokraãovali v dokonãovaní rekon‰trukcie stolárskej dielne.
V sledovanom období sme boli niekoºkokrát v kine a v divadle. Z divadeln˘ch predstavení to boli Barmanky a TanãiareÀ na scéne Slovenského národného
divadla v Bratislave. Jedno divadelné predstavenie sa odohralo priamo v resocializácii, divadeln˘ súbor Nota Bene nám zahral hru pod názvom "Krvav˘ kºúã". Pilotn˘ projekt sme vyhodnotili z oboch strán pozitívne a je predpoklad, Ïe v Àom budeme pokraãovaÈ.
V novembri sa klienti zúãastnili v sprievode terapeutov na Plese abstinentov v Bratislave.
V decembri sme boli aj s rodiãmi na Chate âertov v Lazoch pod Makytou
na rodinnej terénnej terapii. Najv˘stiÏnej‰ie zhodnotenie je z pohºadu klienta:
...rovnako aj s mamou. Po dlh˘ch rokoch sme boli spolu niekoºko dní s t˘m, Ïe som
to aj ja chcel. Vìaka tomuto v‰etkému som mal celú terénku hlavne o rozhovoroch.
Bola super. Prvá ãistá dovolenka.
V rámci prípravy na Vianoce sme mali zabíjaãku. Vianoce komunita preÏila spoloãne. Zhodnotenie s pohºadu klienta: ...dnes som cítil priateºov okolo seba. Videl
som skutoãnú a úprimnú radosÈ z darov, ão sme si sami vyrobili. Keì som si veãer
ºahol a prebral som si cel˘ deÀ, tak mi po chrbte prebehol mráz od dojatia, Ïe tieto
Vianoce som preÏil práve tu. Asi nikdy nezabudnem a ostanú pre mÀa neopísateºn˘m záÏitkom.
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ãení programu zamestnali. Pre v‰etk˘ch klientov boli zabezpeãované kluby pre
abstinujúcich kaÏd˘ pondelok na Hraniãnej pod odborn˘m dohºadom terapeutov.
V sledovanom období sa na 49 stretnutiach, ktoré trvajú cca 2hod. zúãastnilo 514
klientov. Hlavnou témou boli problémy vyskytujúce sa v ich Ïivote, chuÈ na drogu,
problém vo vzÈahoch, v práci... Zhodnotenie prestupu klientky: Aj v tejto fáze som
mala ÈaÏ‰ie obdobie. Nemyslím, Ïe by som sa zrovna balila, ale zaãali ma intenzívnej‰ie napádaÈ drogy, zaãala som polemizovaÈ ãi to má zmysel nefetovaÈ a ãi to
vôbec chcem. Nakoniec som zistila, Ïe sa treba len rozhodnúÈ a som rada, Ïe som
tu a viem, Ïe fetovaÈ nechcem.
Resocializácia bola poskytovaná v priestoroch resocializaãného zariadenia
na Tomkoch. Na plnenie programu dohliadali piati terapeuti, tri Ïeny a dvaja muÏi.
Terapeutky sú absolventky V· - sociálna práca. Jeden terapeut je ‰tudentom druhého roãníka sociálnej práce. Supervíziu nad nimi vykonával odborn˘ garant.
Resocializaãn˘ program sa skladal predov‰etk˘m z pracovnej terapie, komunitn˘ch
skupín a napæÀania voºnoãasov˘ch aktivít. V apríli sme boli na rodinnej terénnej
terapii v Smrdákoch. Terapia bola zameraná na rie‰enie problémov v rodine závislého, ktoré vznikali v ãase aktívneho uÏívania návykov˘ch látok. Na spoloãn˘ch
sedeniach získavali komunikaãné zruãnosti tak klienti, ako aj rodiãia. Odborní pracovníci boli len v pozícii mediátora. Vzhºadom na rozsiahlu problematiku neboli
v‰etky témy ukonãené, niektoré potrebujú urãit˘ ãas a v niektor˘ch budeme pokraãovaÈ na svojpomocn˘ch skupinách a voºnej tribúne. V mesiaci marec sa na‰i terapeuti zúãastnili Pracovného stretnutia terapeutov v zariadení Dom Ïivota bez drog
- Drienovská Nová Ves. Na stretnutí sa hlavne zaoberali prácou v komunite, rozdielnosÈ klientov narkomanov a alkoholikov. V mesiaci jún sme zorganizovali 3. roãník Komunita cup. ·portov˘ch hier sa zúãastnilo 9 komunít z toho 2 z âeska.
Klienti boli z celého Slovenska v poãte 81. ·portové dni trvali od piatka do nedele. SúÈaÏilo sa o putovn˘ pohár hier, ktorí vyhrali klienti z ROADu. Po vyhodnotení dotazovania o podujatí najviac pozitívne bolo hodnotené:
1. Predávanie skúseností s prácou so závisl˘mi
2.Spolupráca a nadväzovanie nov˘ch kontaktov
3.moÏnosÈ vlastnej sebareflexie
4.fyzická aktivita
Negatívne boli hodnotené:
1. Ïiadne
2.v podstate Ïiadne, ale ...
3.smútok pri lúãení
4.príli‰né ambície vyhraÈ
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âas: 19,00 hod.
Miesto: CPLDZ,
Hraniãná 2, Bratislava

KaÏd˘ pondelok klub pre b˘val˘ch klientov resocializácie, ktorí abstinujú
 âas: 19,00 hod.
 Miesto: CPLDZ,
Hraniãná 2, Bratislava
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KaÏdú prvú sobotu v mesiaci voºná tribúna - spoloãná pre súãasn˘ch klientov
a ich rodinn˘ch príslu‰níkov
 âas: 14,00 hod.
 Miesto: ROAD, Tomky
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KaÏd˘ utorok klub anonymn˘ch narkomanov "NA"
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Poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
v roku 2006
KaÏd˘ prv˘ a tretí pondelok v mesiaci svojpomocná skupina rodiãov, rodinn˘ch
príslu‰níkov, ...
 âas: 18,00 hod.
 Miesto: CPLDZ,
Hraniãná 2, Bratislava
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ROK 2005
1. Klub abstinujúcich závisl˘ch v roku 2005 nav‰tívilo 514 b˘val˘ch klientov,
uskutoãnilo sa 49 stretnutí, v poãte hodín 98. Okrem t˘chto stretnutí sa b˘valí klienti zúãastnili dÀa otvoren˘ch dverí v deÀ 9. v˘roãia vzniku resocializaãného zariadenia.
 Kluby pre rodinn˘ch príslu‰níkov(42x3 hod ...................126 hod./555 osôb
 Voºná tribúna(12x5 hod.) .........................................60 hod./160 osôb
 Rodinná terénna terapia Smrdáky ............................4 dni/ 26 úãastníkov
 Chata âertov ...................................................6 dní / 36 úãastníkov
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Prehºad poskytovan˘ch aktivít
v oblasti sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
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DôleÏitou súãasÈou resocializácie je aj práca s rodiãmi a rodinn˘mi príslu‰níkmi.
âinnosÈ sme vykonávali pravidelne, dvakrát mesaãne na "Svojpomocn˘ch skupinách
", kde bola poskytnutá pomoc a rie‰enie problému na 42 stretnutiach, zúãastnen˘ch bolo 435 klientov. Raz mesaãne sme mali na Tomkoch "Voºnú tribúnu". Sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu sme poskytli v 102 prípadoch.
Klienti prevaÏne poÏadovali pomoc pre svoje deti, u ktor˘ch bola urãená diagnóza
závislosti od návykov˘ch látok. Jednalo sa o problémy v ‰kole, v zamestnaní, vzÈahové a ekonomické ...
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Komunita ROAD - Tomky
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Som tu e‰te krátko, ale keì som sem pri‰la bola som príjemne prekvapená - pekné prostredie, milí ºudia, len tá zima mi vadí. Aj keì sa tu chvíºami cítim
zle, viem, Ïe tá nepohoda je vo mne a pochybujem, Ïe je niekde na svete miesto,
kde by som sa cítila dobre, k˘m nenájdem du‰evnú pohodu sama v sebe.
BraÀo
...rok zmien by som ho nazval. Práve na Tomkoch sa tieto zmeny diali. Môj
Ïivot nabral in˘ smer. Uãím sa, ão je normálne a skú‰am sa vyrovnaÈ s t˘m, ão
v mojom Ïivote normálne nebolo.

Zdeno
UÏ je to rok a pol, odkedy som si vybral Tomky. Za ten ãas som tu druh˘
krát, ale som rád, lebo mi pomohli a stále pomáhajú. Hoci som to tak dlho nevidel.
KaÏd˘ sme in˘ a potrebujeme nieão iné. A ja som potreboval to, ão som na‰iel tu.
Matú‰ ml.
Príchod. Nevedel som, neveril som, hºadal som, necítil som, nechcel som,
ale zostal som, vedieÈ chcel som, zaãal cítiÈ som, veriÈ? Bez toho to nejde. Rok
pln˘ zmien a trpezlivosti.
Vlado
Sem na Tomky som pri‰iel v lete. Teraz som tu pomaly ‰iesty mesiac. Som
veºmi rád, Ïe som práve tu na Tomkoch, aj keì zo zaãiatku mi veºmi nesadli ako
resocializácia, lebo som videl, Ïe sa tu budem musieÈ zaãaÈ meniÈ a vtedy som to
veºmi nechcel. Chcel som prestaÈ fetovaÈ a aÏ tu som pochopil, Ïe preto musím aj
nieão spraviÈ. Myslím si, Ïe za toho pol roka som nieão so sebou urobil a Tomky
mi v tom veºmi pomohli. A dúfam, Ïe mi e‰te aj pomáhaÈ budú ìal‰ieho pol roka.
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346 241
71 203
52 296
337
1 930
32 806
40 770
20 625
142 004
31 259
66 331
120 616
166 643
454 652
218 567
1 835 854
22 083
23 489
18 661
34 063
119 407
311 750
91 838
73 919
36 604
4 333 948
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Zuzka
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Pri‰iel som sem presvedãen˘, Ïe som lep‰í ako ostatní, Ïe nie som na tom
aÏ tak zle. Postupom ãasu som to pochopil a na‰iel som si tu prv˘ch skutoãn˘ch
priateºov.
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2 291 000
600 000
300 000
148 800
15 000
170 000
555 296
196 230
18 852
4 333 948

Viktor
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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, telefón,internet, web, ãistiareÀ, po‰tovné,
mzdy a odvody
správne poplatky
poistenie budovy
Spotreba
·portové hry a ‰portové potreby
Leasing
SluÏby - ºudské zdroje
Ostatné
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 31.12.2005
Bankové úãty - stav k 31.12.2005
V˘daje celkom

30 850
7 920

Rok 2005 ... ako ho vnímali niektorí klienti
autentické v˘povede klientov (bez gramatickej úpravy)
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Prehºad príjmov a v˘davkov v roku 2005
Príjmy
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 1.1.2005
Bankové úãty - stav k 1.1.2005
Prevádzkové dotácie
VÚC Trnava
VÚC Bratislava
MPSVaR
Protidrogov˘ fond
Mâ PetrÏalka
Únia Ïien Slovenska
Príspevky klientov
Sponzorké dary, 2% dane
Ostatné príjmy
Príjmy celkom

• Rodinná terénna terapia
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Magistrát hl. m. Bratislava
Protidrogov˘ fond
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• Zabezpeãovanie sociálnej prevencie a poradenstva v oblasti drogovej závislosti
Bratislavsk˘ samosprávny kraj

Finanãná alebo materiálna podpora v roku 2005

Hlavná budova - v˘mena okien za plastové (11/2005)

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

ëAKUJEME!
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Stolárska dielÀa - rekon‰trukcia (2002-2006)
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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...
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• Prevádzka resocializaãného zariadenia na Tomkoch
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Protidrogov˘ fond
NPOA
Miestny úrad m. ã. PetrÏalka
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Zrealizované projekty v roku 2005 finanãne podporili
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Na Tomky som pri‰iel v septembri 2005. Od zaãiatku som sa tu cítil
dobre. Myslel som si, Ïe som v poriadku. Po ‰tyroch mesiacoch stráven˘ch tu sa
s pomocou komunity dozvedám, ak˘ vlastne som a odkr˘vam svoje skryté prodrogové zm˘‰ºanie. Je dobré, Ïe som tu.
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Andrej

