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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 2006
MUDr. Daniela Cymbalová
terapeutick˘ garant
DesaÈ rokov je za nami, vlastne uÏ rok navy‰e a mne prislúcha povedaÈ nieão,
ão by bolo na‰e, autentické,, a charakteristické. Neviem písaÈ úvodníky v pravom
slova zmysle, moÏno sa mi to podarí niekoºk˘mi skutoãn˘mi stretnutiami za posledn˘ rok... neviem ãi to bolo naschvál, Ïe sa blíÏi rok s rokom, ale bolo to tak.
Akosi som si uÏ zvykla, Ïe na‰i klienti, ktor˘ch je za t˘ch pár rokov pomerne dosÈtak˘ch ão skonãili celú resocializáciu ktorí pri‰li na pár mesiacov, ale aj tak˘ch,
ktorí pri‰li aby sa ukázali a v zápätí odi‰li. Z kaÏdej skupiny sa stretávam v dlh‰ích ãi krat‰ích obdobiach s na‰imi klientmi, ktor˘m sa na‰Èastie darí a ak poviem,
Ïe veºmi darí- nepreháÀam. Kto má pozná, urãite pod t˘m vyjadrením "veºmi darí"
nie je skryté iba materiálne bohatstvo. A to ma v poslednom období veºmi príjemne oslovilo. Niã nie je náhoda, a preto si myslím, Ïe ani to, Ïe som sa v poslednom období stretla práve s t˘mi klientmi, ktorí patrili do prv˘ch skupín, som zaÏila veºmi príjemné prekvapenie- dospel˘ch cieºavedom˘ch ºudí, ktorí mali sociálne,
pracovné zázemie o ktoré sa sami priãinili, ktorí majú pevné partnerské vzÈahy
v neposlednom rade i svojich potomkov. Mala som moÏnosÈ prehodiÈ s nimi trochu
viac slov iba ako: Ahoj, ako sa má‰, ão robí‰... prepáã ponáhºam sa... uÏ som mal
byÈ na inom mieste.
Mala som dobr˘ pocit- pretoÏe ako zvyknem hovoriÈ, mnoh˘ch poznám od ich prvej
minútyA som si vedomá, Ïe i keì kdesi na Tomkoch zaãali svoje prvé kroky, objavila som
v nich veºa osobného, osobnostného, zdravého a férového.
Chcela som im ticho poìakovaÈ za poznanie ale zároveÀ povedaÈ aj t˘m, ktorí sú
momentálne u nás , Ïe veriÈ je veºmi dôleÏité v Ïivote ale to nestaãí...treba s t˘m
aj robiÈ, vloÏiÈ sa do kaÏdej práce s t˘m, Ïe je tá najdôleÏitej‰ia - ten jeden dôleÏit˘ stupeÀ k tomu aby som dosiahol to, ão v Ïivote chcem byÈ.
Dovoºte aby som Vás v‰etk˘ch t˘mto pozdravila a zapriala do ìal‰ieho roku veºa
nov˘ch "objavov", hlavne objavov v sam˘ch sebe.
Na záver by som chcela poìakovaÈ v‰etk˘m t˘m, ktorí sa podieºali a stále podieºajú na tom aby tá práca, ktorá stále na Tomkoch prebieha bola skutoãn˘m zadosÈuãinením v hodnotách ºudí, ktorí sa ná‰ho programu zúãastnili. Vìaka.
E‰te raz úprimná vìaka.
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Monika Toporová
sociálna pracovníãka
Som maminkou dvoch synov. Star‰í Tomá‰ má 11 rokov a mlad‰í Patrik 7 rokov.
Pred Vianocami som bola pozvaná na vianoãnú besiedku na‰ich detí na Hlavnom
námestí v Bratislave. Bolo to krásne. Detiãky spievali, tancovali a v oãkách mali
radosÈ, oãakávanie a Ïiarili im v nich iskriãky. Keì som sa pozrela do oãí ich rodiãov, videla som tam p˘chu, radosÈ a slzy ‰Èastia.
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Anna Hannikerová
riaditeºka
Rok 2006 patril medzi tie lep‰ie, získali sme na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zariadení resocializaãného strediska podºa § 63 zákona
305/2005 Z.z. PresÈahovali sme sa do nov˘ch priestorov, zorganizovali sme IV.
roãník medzinárodn˘ch ‰portov˘ch hier...
V‰etci sme ho preÏili a nikto váÏne neochorel. Ukonãila som prv˘ stupeÀ vysoko‰kolského vzdelania v odbore sociálna práca ... a predsa si kladiem otázku, ãi
sme nemohli dokázaÈ viac?
Pri kaÏdom stretnutí s rodiãmi na‰ich klientov mám pocit, Ïe v Ïivote mám
veºké ‰Èastie, Ïe moji synovia nepodºahli epidémii drogovej nákazy. A predsa preÏívam kaÏd˘ úspech aj neúspech spolu s nimi, akoby sa to t˘kalo mÀa. KaÏd˘ rodiã
sa snaÏí pre svoje dieÈa len to najlep‰ie, ale niekde sa stane zlom a prestane to
fungovaÈ. Naozaj to len prestane fungovaÈ, alebo nás nikto nenauãil, ako to robiÈ,
aby to fungovalo. âlovek dospeje a je prirodzené, ak mu je to dopriate , Ïe sa stane
rodiãom. Nikto mi vtedy nepovedal, Ïe dieÈa vníma uÏ poãas vnútormaternicového
Ïivota, ãi je chcené, alebo nie a Ïe ho to bude sprevádzaÈ cel˘ Ïivot. MoÏno len
málokomu bolo vysvetlené, aké je dôleÏité drÏaÈ dieÈa ão najviac v náruãí a neveriÈ tomu, Ïe nemaÈ upratan˘ byÈ ako zo ‰katuºky, je prehre‰ok, nemaÈ kaÏd˘ deÀ
teplú veãeru tieÏ ...
Pri kaÏdom predãasnom odchode klienta zo zariadenia ma napadá, ãi sme niekde neurobili chybu. âi sme boli dosÈ trpezliví, ãi sme klienta dostatoãne podporovali pri osvojovaní si správnych postojov, ãi sme boli dostatoãne humánní, profesionálni, zruãní, ãi sme dostatoãne vyuÏili na‰e vedomosti, ãi sme boli dostatoãne
empatickí, autentickí, ale aj flexibilní a dôrazní, ãi vykonávame svoju prácu dostatoãne angaÏovane, alebo len ako nutné zlo, ktoré nám umoÏÀuje zabezpeãiÈ si Ïivotné podmienky? Nech si kaÏd˘ odpovie na tieto otázky sám za seba. Ja môÏem za
seba povedaÈ len toºko, Ïe ak sa aj stala chyba, tak to bolo len t˘m, Ïe tak, ako
kaÏd˘ ãlovek a ja mám nárok na nedokonalosÈ.
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V oãiach rodiãov, ktorí prichádzajú zo svojimi deÈmi k nám, vidím smútok, bolesÈ,
bezradnosÈ a slzy sklamania nad vlastn˘mi deÈmi.
A v oãiach ich detí - na‰ich klientov zatrpknutosÈ, strach a obavy z neznámeho. Ale
aj odhodlanosÈ a snáì i vieru v to, Ïe tentokrát sa ten pokus o návrat podarí. Viem,
je to hlavne na ich chcení, aby to dokázali, ale i na nás, aby sme im v tom pomohli. Tak prosím, pomôÏme im. Otvorme im náruã, majme ich radi, neodsudzujme ich,
uãme ich a otvorme im na‰e srdcia a dúfajme, Ïe aj oni otvoria tie svoje, ãasto krát
zatrpknuté.
VráÈme deÈom iskriãky ‰Èastia a ich rodiãom pocit radosti zo znovu nájdenia svojich detí.
Prosím a ìakujem
Rudolf Cserge
terapeut
Keì sa obzriem za uplynul˘m rokom, prvé ão ma napadne je urãite hrebeÀovka
v Nízkych Tatrách. Na Tomkoch som zaÏil viacero zaÈaÏkávajúcich skú‰ok na‰ich
klientov, no hrebeÀovku musím zaradiÈ na popredné miesto. ÚÏasná kolegialita, nové
situácie v medziºudsk˘ch vzÈahoch, veºakrát zúfalstvo, nádherné v˘hºady a nakoniec
záÏitok o prekonaní samého seba. Toto v‰etko a urãite e‰te viac zostane navÏdy zaryté v pamäti v‰etk˘ch, ão sme úsek medzi âertovicou a Donovalmi pre‰li.
Dariusz Gleb
terapeut
Rok 2006 bol tak˘, ak˘ zvykne b˘vaÈ rok v komunite - pln˘ beÏn˘ch
problémov, starosti a radosti. Zorganizovali sme 4. roãník Komunita Cup, oslávili
sme 10.v v˘roãie zaloÏenia ROAD. Boli sme na dvoch terénnych terapiách. Zaãal
sa meniÈ terapeutick˘ tím - odi‰li dve na‰e kolegyne: Marta a Vierka. ·koda, Ïe
uÏ nie sú s nami, ale Ïivot priná‰a aj takéto veci. Nech sa im darí!
PhDr. Andrea Vasilescu
terapeutka
Rok 2006 sa veºmi neodli‰uje o predchádzajúcich komunitn˘ch rokov na Tomkoch. Hoci sme zaãali prijímaÈ do zariadenia mladistv˘ch klientov, nepodarilo sa
v‰ak ani jednému ukonãiÈ cel˘ pobyt. Príchodom mladistv˘ch sme si zaãali uvedomovaÈ, Ïe práca s nimi je omnoho nároãnej‰ia v porovnaní s klientami nad osemnásÈ
rokov. âo sa t˘ka personálneho obsadenia resocializácie, odi‰li dve terapeutky,
Vierka a Marta, ão mi je dosÈ ºúto. Zostali sme teda stará zostava Rudo, Darek
a ja, v súãasnosti nastúpila nová kolegynka Anka.

Vlado
Som tu krátko, ale postupne prichádzam nato, Ïe môj Ïivot bol úplná bieda. Îivotu sa treba uãiÈ stále a tu je na to ãas a priestor ão som nemal. Zaãal som len oãi
otváraÈ.

Tomá‰
Keì sa tak obzriem späÈ, tak kaÏd˘m dÀom sa viac a a viac utvrdzujem, Ïe byÈ ãist˘
sa oplatí. Tento pocit mi dávajú Tomky, aj keì to tu bolo, aj pre mÀa dosÈ ÈaÏké.

Ondrej
Som tu pár dní a vnímam to tu veºmi pozitívne. Cítim sa tu dobre, skoro ako
v rodinnom kruhu. Cítim záujem komunity rie‰iÈ moje problémy.
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Vlado
Rok bol pre mÀa veºmi pouãn˘ a prínosn˘ v sebapoznávaní, uvedomovaní ãi hºadaní nového. Priniesol mi aj krásne nezabudnuteºné záÏitky, poznanie nov˘ch ºudí
a vniesol mi do Ïivota radosÈ a usporiadanosÈ. Za posledné desaÈroãie to bol najkraj‰í rok, na ktor˘ budem poãas abstinovania veºmi rád spomínaÈ.
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Lucia
Mám pocit z tohto roku, Ïe som sa prebrala z nejakého sna, ilúzií. Páãi sa mi tento
normálny Ïivot. Páãi sa mi ten ãist˘ smiech, plaã, problémy. Som rada, Ïe som to
na‰la a Ïe to poznám.
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Peter
Chcem na Tomkoch teraz byÈ, nauãiÈ sa lep‰ie ÏiÈ.
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Matej
Rok 2006 som vnímal, ako keby som bol na vrchole blaha, Ïe sa mi niã nemôÏe
staÈ, v‰etko mi vyhovovalo, teda aÏ na pár maliãkostí a ani by ma na zaãiatku roku
nenapadlo, Ïe ku koncu roku pôjdem na Tomky. Teraz som rád, Ïe som tu, Ïe ma to
doviedlo sem a nie niekde inde.
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Peter
Do‰iel som sem rie‰i seba, zistil som, Ïe je to bieda.
Nie je to také ºahké. PovedaÈ svoj Ïivot v skratke.
Nauãím sa ãist˘ byÈ a svoj Ïivot zvelebiÈ.
Tomky ma to nauãia, do Ïivota pouãia.
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Rok 2006 ... ako ho vnímali niektorí klienti
autentické v˘povede klientov (bez gramatickej úpravy)
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Prehºad ãinnosti
Poskytovanie sociálnych sluÏieb
kapacita:
12 miest- chlapãenská komunita,
4 miesta dievãenská komunita
Prehºad klientov v resocializaãnom zariadení ROAD, n.o.
1996 - 2006
Resocializáciou pre‰lo od roku 1996 do 31.12.2006
riadne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
predãasne ukonãilo pobyt
z toho abstinuje
v zariadení
z toho abstinuje
Úspe‰nosÈ

195
72
61
115
81
8
8

klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
klientov
76,9 %

Koneãn˘ stav klientov 8 bol spôsoben˘ riadnym aj predãasn˘m ukonãením 8 klientov. Z dôvodu udrÏania celistvosti a funkãnosti terapeutickej skupiny sme naplánovali postupne nástupy klientov aÏ na mesiac január a február.
ROK 2006
Zaãiatoãn˘ stav
Nástupy
Riadne ukonãenie
Predãasne
Koneãn˘ stav

7 klientov
28 klientov
5 klienti
22 klientov
8 klientov

Desiaty rok poskytovania v‰eobecne prospe‰n˘ch sluÏieb v sociálnej oblasti bol
pre na‰e zariadenie úspe‰n˘ z hºadiska napæÀania resocializaãného programu, ako
aj z dôvodu udelenia akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Na‰a organizácia získala akreditáciu v zmysle zákona 305/2005 Z.z. na plnenie
opatrení § 43 odst. 1 a § 63 s pouÏitím metód a techník v zmysle § 47 odst.
3 písmeno a) bod 1,4, 10, 12, 13, písmeno b) bod 2,3,4, písmeno c) bod 1,3,4,5,
písmeno d) bod 1,2, odst. 4 písmeno c). Forma v˘konu opatrení v zmysle
§ 4 odst. 1 písmeno d) a § 47 odst. 4 písmeno c).
V oblasti sociálnej prevencie - terciárnej, zameranej na predchádzanie zhor‰ovania uÏ vzniknut˘ch problémov a zabránenia recidíve, sme sa v sledovanom období
v terapeutickej komunite zamerali na plnenie resocializaãného programu. Klienti
pod vedením sociálnych pracovníkov a odborného garanta programu sa okrem pra-
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V sledovanom období zabezpeãovali sociálnu prácu s klientmi zariadenia dvaja
sociálni pracovníci a dve sociálne pracovníãky. V zmie‰anej komunite bolo poãas
roka do programu zaraden˘ch 21 muÏov a 7 Ïien.
V rámci pracovnej terapie sa klienti podieºali na chode zariadenia. Nakupovali potraviny, pripravovali stravu, zveºaìovali vnútorné aj vonkaj‰ie priestory ná‰ho
objektu. Chovali hospodárske zvieratá, pestovali zeleninu a zásobovali zariadenie
drevom na vykurovanie.
V oblasti záujmovej ãinnosti a kultúrnej ãinnosti klienti v sledovanom období
nav‰tívili 6x filmové a 2x divadelné predstavenia.
V mesiaci apríl sme zorganizovali rodinnú terénnu terapiu, kde sme formou
skupinovej terapie rie‰ili problémy, ktoré vznikli v období aktívneho uÏívania návykov˘ch látok a aj tie, ktoré vznikajú teraz, keì klienti abstinujú.
V mesiaci jún klienti organizaãne zabezpeãili medzinárodné ‰portové hry pre
klientov resocializaãn˘ch a postresocializaãn˘ch zariadení - "Komunita Cup".
4. roãníka "Komunita Cupu" sa zúãastnilo 88 klientov , 28 terapeutov, 36 vedúcich pracovníkov a ostatn˘ch 21 hostí. Príchod úãastníkov stretnutia bol v piatok.
V‰etky komunity pri registrácii obdrÏali malé darãeky od sponzorov, program stret-
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1. fáza - adaptaãná
(V˘poveì klienta)
Na Tomky som pri‰iel na nátlak rodiny a terapeutov vo Veºkom ZáluÏí. Stále
som si naivne myslel, Ïe mi bude strednodobá lieãba staãiÈ. UÏ tri roky sa snaÏím
so sebou nieão robiÈ, ale stále neúspe‰ne. Vôbec som nebol stotoÏnen˘ s resocializáciou a stále som robil v‰etko preto, aby som sa tomu vyhol. Po príchode sem
a prvom popustení Tomkov som si uvedomil, ak˘ som v skutoãnosti slab˘. Momentálne som rád, Ïe sa moji rodiãia takto rozhodli. Uvedomujem si, Ïe mi t˘mto
spôsobom pomohli, aby som sa nauãil ÏiÈ bez drog. Ako to budem ìalej zvládaÈ je
uÏ iba na mne.
Tomá‰
2. Fáza - konfrontaãná
3. Fáza - rozhodujúca
4. Fáza - prípravná
Za prejav agresivity aj verbálnej, poru‰enie abstinencie, svojvoºné opustenie objektu, bavenie sa o drogách mimo skupinu a sexuálny styk
v objekte, klienta bezpodmieneãne posielame domov.
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covnej terapie a povinností vypl˘vajúcich z v jednotliv˘ch fáz venovali aj záujmovej
a kultúrnej ãinnosti. Chod zariadenia sa riadil osvedãenou formou parlamentu pravidiel, ktoré si stanovujú samotní klienti. Pri ich prijímaní má MUDr. Daniela
Cymbalová, ako zodpovedná za plnenie opatrení, právo veta, ktoré poãas existencie
zariadenia nemusela e‰te vyuÏiÈ. Program resocializácie v trvaní 12 a viac mesiacov sa skladá zo ‰tyroch fáz.
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nutia, hygienické potreby, minerálku a sprchovacie Ïetóny a postavili si stany.
Komunity mali spoloãné pravidlá:
• Úplná abstinencia
• Neprípustná agresia
• Neopú‰Èanie kempu bez ohlásenia
• Zákaz pohlavného styku
• DodrÏiavane noãného kºudu
• UdrÏiavanie poriadku
• Fajãenie povolené len na vyhradenom mieste
Oficiálne otvorenie IV. roãníka ‰portov˘ch hier "Komunita Cup 2006" bolo
v piatok o 19,00 hod po spoloãnej veãeri. SúãasÈou otvorenia bola prezentácia jednotliv˘ch komunít. Veãer sme pokraãovali pri táboráku súÈaÏou KC hºadá Superstar.
Sobotu sme zaãali budíãkom a spoloãn˘mi raÀajkami, po ktor˘ch sme mali
stretnutie komunít a vlastné skupiny komunít. Doobeda sme súÈaÏili vo futbale,
nohejbale a v Ïenskom trojboji. Po spoloãnom obede sme mali skupiny komunít.
Poobede kaÏdá komunita navrhovala logo "KC 2006". VíÈaz bol odmenen˘. Potom
sme pokraãovali v ‰portov˘ch aktivitách. Vytrvalostn˘ beh na 5 km, ‰ípky. Pre terapeutov sme pripravili disciplínu hod guºou. Popoludnie sme ukonãili vedomostn˘m
kvízom. Po veãeri sme mali spoloãné stretnutie pri táboráku.
Nedeºu sme opäÈ zaãali budíãkom, spoloãn˘mi raÀajkami, rann˘m stretnutím
komunít a skupinami. Potom sme pokraãovali vo volejbalovom turnaji a v preÈahovaní lanom. Na príprave obeda sa podieºali zástupcovia jednotliv˘ch komunít. Po
obede a obedÀaj‰ích skupinách sme rozdali dotazníky na spätnú väzbu.
Prieskum sme urobili u dvoch skupín respondentov.

Prvú skupinu tvorili klienti
Rozdali sme 88 dotazníkov, vrátilo sa nám 79 t.j.

90%

Na otázku "âo Ti dalo stretnutie komunít?"
39% op˘tan˘ch odpovedalo: spoznanie nov˘ch ºudí, vytvorenie nov˘ch
priateºstiev a nov˘ch kontaktov.
18% op˘tan˘ch odpovedalo: srandu a zábavu
15% op˘tan˘ch odpovedalo: dobr˘ pocit, Ïe je nás veºa ão sa snaÏíme nieão
so sebou robiÈ a Ïe nie som v tom probléme sám, je nás viac.
Ostaté odpovede moÏno zaradiÈ do pozitívnych pocitov a záÏitkov.
Na otázku "Myslí‰, Ïe takéto stretnutia majú nejak˘ v˘znam , ak áno, uveì
preão?"
57% op˘tan˘ch odpovedalo jednoznaãne: áno
40% op˘tan˘ch vidí v˘znam: poznávanie in˘ch ºudí, podpora, pomoc, v˘mena skúseností.

Rozdali sme 28 dotazníkov, vrátilo sa nám 26 t.j.

93%

Na otázku "V ãom vidíte pozitíva stretávania sa komunít?"
54% op˘tan˘ch odpovedalo: nadobúdanie nov˘ch skúseností a vymieÀanie si
skúseností
50% op˘tan˘ch odpovedalo: prehlbovanie vzÈahov a spoznávania
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(V˘povede klientov)
Tento trojdÀov˘ v˘let sa mi veºmi páãil a môÏem povedaÈ, takto, ako som vnímala
ºudí, prírodu ãi cestu na bicykloch si ani nepamätám, pretoÏe chémia, ktorú som
mal dva posledné roky v hlave mi radosÈ ukazovala v úplne in˘ch sférach, ktoré sú
pre ãistého ãloveka choré. âo sa mi tam asi najviac páãilo boli vodné bicykle. Tak
isto v˘let na Ostr˘ kameÀ bol fascinujúci, lebo v˘hºad a okolie, ktoré odtiaº bolo
vidieÈ stálo zato. Páãilo sa mi, Ïe aj celá skupina sme sa bavili aj o in˘ch veciach
a nie len o drogách a kaÏd˘ sme si tam na‰li nieão pekné. âo ma tam aj napadalo
bol syn, s ktor˘m by som tieÏ veºmi rád v budúcnosti podnikol takéto v˘lety a uãil
Vlado
ho spoznávaÈ krásy, ktoré Slovensko skr˘va..
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Na otázku "Aké negatíva majú takéto stretnutia?"
65% op˘tan˘ch odpovedalo jednoznaãne: Ïiadne
12% op˘tan˘ch odpovedalo: riziko v odchode klientov, alebo v prechode do
iného resocializaãného zariadenia.
Potvrdila sa nám vyslovená hypotéza o uÏitoãnosti tak˘chto stretnutí aj pre
terapeutov, ktorí ju vidia ako moÏnosÈ nadobúdania nov˘ch skúseností, informácií
a poznatkov. V neposlednom rade ako prevenciu proti Burn Out syndrómu.
Na záver stretnutia sme odovzdali ceny pre víÈazov jednotliv˘ch disciplín a celkovému víÈazovi IV. roãníka KC 2006 Putovn˘ pohár, ktor˘m sa stal RETEST Bratislava. Závereãn˘m zhodnotením podujatia sme sa rozlúãili a vyslovili sme nádej,
Ïe sa o rok stretneme.
V mesiaci júl pripravili klienti kultúrny program a obãerstvenie pre pozvan˘ch
hostí (cca 170) ktorí pri‰li na oslavu 10. v˘roãia zaloÏenia resocializaãného zariadenia ROAD-Tomky.
V mesiaci august sme s klientmi boli na trojdÀovej stanovaãke na Bukovej, kam
sme sa prepravili na bicykloch.
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Druhú skupinu tvorili terapeuti
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Potvrdila sa nám vyslovená hypotéza o uÏitoãnosti tak˘chto stretnutí, ktoré
pozitívne vpl˘vajú na aktiváciu vnútorn˘ch schopností a prekonávanie psychick˘ch,
fyzick˘ch a sociálnych dôsledkov závislosti.
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Na Bukovej sme boli na trojdÀovej stanovaãke. Ktorá bola spojená aj so Ïelaním
dvoch z nás, ktorí prestúpili do vy‰‰ej fázy. Ja som si túto stanovaãku vôbec neuÏila. PreÏívala som obdobie kedy som chcela odísÈ a stra‰ne fetovaÈ. TakÏe ja ani
neviem poriadne posúdiÈ, ako tam naozaj bolo, pretoÏe som bola úplne mimo. Po
návrate odtiaº mi v‰ak skupina veºmi pomohla a som stále na Tomkoch. Viem, Ïe
Aìa
teraz by som túto stanovaãku vnímala úplne inak.
UÏ od zaãiatku roku sme sa pripravovali na vysokohorskú túru. V sprievode horského vodcu a s poistením proti nepredvídan˘m udalostiam sme sa prv˘ krát rozhodli pre takúto formu záÏitkovej terapie. Na‰i klienti (aj terapeuti) sa vlastn˘mi
silami a hlavne pevnou vôºou dostali do 2024 metrovej v˘‰ky nad morom. Celá túra
trvala 5 dní a my sme sa osvedãili ako tím, ktor˘ to nielen dokáÏe, ale môÏeme sa
spoºahnúÈ tak sa seba, ako aj na ostatn˘ch.

(V˘poveì klienta)
Pocity? Bola ÈaÏká a namáhavá. Bola krásna a povzbudzujúcu. Bola super....KaÏd˘
z t˘chto piatich dní bol ÈaÏk˘. MoÏno i preto, Ïe sme sa museli staraÈ jeden o druhého. Ale stálo to zato. Tie nádherné kopce, super v˘hºady, horské chaty a spanie
v nich. Mám rád chodenie po horách, zdolávanie ÈaÏk˘ch trás, prekonávanie sa.
Dodáva to ãloveku lep‰iu náladu, sebavedomie a nov˘ zmysel Ïivota, Ïe bez drog to
môÏe byÈ oveºa lep‰ie.
Ivan
Zaãiatkom augusta sme prijali pozvanie od resocializaãného zariadenia Retest Bratislava na spoloãnú aktivitu. Splav Malého Dunaja. Poãas troch spoloãne stráven˘ch
dní na‰i klienti a klienti Retestu prekonávali strach z vody, ale aj zo seba samého.

(V˘poveì klienta)
Bolo to zvlá‰tne, nové, jedineãné. Boli sme pozvaní Retestom. Te‰ila som sa na
nov˘ch ºudí, nakoniec som sa tam videla taká, aká som a nebolo mi v tom príjemne. No to, ako sme prepádlovali Mal˘ Dunaj bol proste záÏitok. Keì sme sa blíÏili k cieºu bolo mi smutno. Bolo to proste celé úplne fajn, bolo to zo v‰etk˘m, ão
k tomu patrí, jednoducho nezabudnuteºné.
Lucia
Na jeseÀ sme e‰te vyuÏili pekné poãasie a na bicykloch sme sa vybrali na celodenn˘ v˘let do Plaveckého podhradia. Prebicyklovali sme 65 km a s poznaním vlastn˘ch síl a schopností prekonaÈ aj to, ão sa nám zdá nemoÏné sme sa vrátili domov
(na Tomky).
V decembri, tak ako kaÏd˘ rok, sme boli na rodinnej terénnej terapii v Lazoch
pod Makytou. Poãas celého t˘ÏdÀa sme mali s rodiãmi skupinovú terapiu zameranú
na sanáciu rodinného prostredia.
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V sledovanom období sa na nás obracali obãania, ktorí sa nachádzali v sociálnej núdzi a potrebovali pomoc. Sociálne poradenstvo bolo zamerané na vysvetºovanie a ovplyvÀovanie ºudského správania s cieºom minimalizovaÈ vzniknuté problémy
a postupne tak zabezpeãiÈ optimálne fungovanie jedinca v spoloãnosti.
Sociálnu prácu s klientom sme zamerali na:
1. Podávanie informácii, vysvetºovanie - jednalo sa o prvotné informácie.
2. Poradenstvo - poskytovali sme informaãnú pomoc pri rozhodovaní, ako aj
formuláciu opatrení do budúcnosti. Pomáhali sme pri orientácii v prostriedkoch a spôsoboch na dosiahnutie cieºa. Poradenstvo bolo cielené a kontrolovane namierené na odstránenie bezradnosti, problémov a konfliktov.
3. Terapiu - poskytovali sme tam, kde si jedinec vyÏadoval túto formu. PrevaÏne sa jednalo o jedincov, ktorí si nedokázali vlastn˘mi silami regulovaÈ
svoj Ïivot.
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Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia
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E‰te sme stihli v decembri domácu zakáºaãku a potom sme uÏ v‰etku pozornosÈ
venovali príprave Vianoc a privítaniu nového roka 2007. Pre väã‰inu klientov to
boli prvé Vianoce a prv˘ Silvester, ktor˘ preÏívali v poznaní, aké môÏu byÈ tieto
sviatky radostné a pokojné, tak pre nich samotn˘ch ako aj pre ostatn˘ch ãlenov
rodiny.
Zdravotná starostlivosÈ o klientov bola zabezpeãená obvodn˘m lekárom MUDr.
Bobekom v Závode, psychiatrická starostlivosÈ v ambulancii MUDr. Halmovej.
V‰etky potrebné o‰etrenia stomatologické, koÏné a odborné vy‰etrenia boli zabezpeãené podºa potrieb klientov.
V‰etci klienti boli testovaní na hepatitídu C, pozitívni boli nastavení na lieãbu.
Veºkú pozornosÈ sme venovali tak, ako po iné roky, toxikologick˘m vy‰etreniam,
ktoré sme vykonávali vÏdy po príchode z vychádzky a náhodn˘m v˘berom po kaÏdom
opustení objektu zariadenia.
V apríli sme zorganizovali medzinárodné stretnutie sociálnych pracovníkov
a terapeutov. Stretnutie trvalo tri dni a bolo spojené s odborn˘mi predná‰kami,
t˘kajúcimi sa aktuálnej problematiky v oblasti závislostí. Stretnutia sa zúãastnilo
30 pracovníkov zariadení.
Dvaja terapeuti sa zúãastnili medzinárodnej konferencie abstinujúcich
v âechách. Poãas celého t˘ÏdÀa boli zapojení do workshopov a taktieÏ prezentovali na‰e resocializaãné zariadenie.
V sledovanom období si zvy‰ovali kvalifikáciu 3 zamestnanci. Dvaja ‰túdiom na
Vysokej ‰kole a jeden na strednej ‰kole.
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Pri poskytovaní sociálneho poradenstva sme sa orientovali na vytvorenie dôvery pre klienta a jeho akceptáciu. Diagnostikovali sme klientovu reálnu diagnózu
a podºa potreby mu poskytli relevantné informácie, vedomosti a zruãnosti. Zapájali sme klienta do hºadania alternatív pri rie‰ení problému, motivovali ho k rie‰eniu vlastného problému a povzbudzovali ho ku zmene pri dodrÏiavaní Etického kódexu sociálneho pracovníka.
âasÈ klientov, ktorí vyhºadali pomoc ná‰ho zariadenia patrí medzi sociálnopatologick˘ch klientov. Ich rôzne osobnostné a charakterové vlastnosti, mentálna úroveÀ ako aj stupeÀ socializácie si vyÏadovali kvalitné vedomosti a zruãnosti v oblasti sociálnej práce. Jednalo sa o prácu nároãnú na ãas a odbornú pripravenosÈ. Druhou ãasÈou klientov boli rodinní príslu‰níci sociálnopatologick˘ch klientov, oznaãovaní tieÏ ako spoluzávislí.
Pre úspe‰nosÈ poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb je dôleÏité prostredie, kde sa
sluÏba poskytuje. Pre jej skvalitnenie sme sa koncom roka 2006 presÈahovali do
objektu materskej ‰kôlky na Holíãskej 30, Bratislave - PetrÏalke. Po men‰ích stavebn˘ch a priestorov˘ch úpravách budeme v tomto objekte vykonávaÈ aj sociálnoprávnu ochranu detí a mládeÏe v zmysle § 10 zákona 305/2005 Z.z. Na‰a ãinnosÈ
bude zameraná na predchádzanie sociálnopatologick˘ch javov, organizovanie a tréning zruãností v oblasti plnenia rodiãovsk˘ch práv a povinností, plnenie funkcie
rodiny, upevÀovanie vzÈahov medzi rodiãmi a deÈmi.
V sledovanom období sme zrealizovali nasledovné projekty v oblasti sociálneho poradenstva sociálnej prevencie :
1. Svojpomocné skupiny rodiãov a rodinn˘ch príslu‰níkov
Formou skupinovej terapie pracovala svojpomocná skupina kaÏd˘ prv˘ pracovn˘
pondelok v mesiaci a následne o dva t˘Ïdne. ZúãastÀovali sa na nej rodinní príslu‰níci so syndrómom spoluzávislosti. Rodiãia klientov, ktorí sú v resocializácii,
ktorí resocializáciu ukonãili prípadne sa pripravujú na nástup do resocializácie.
V sledovanom období sa zúãastnilo skupinovej terapie 280 klientov.
2. Kluby abstinujúcich klientov
Formou skupinovej terapie pracoval "Klub ãist˘ch" jeho ãinnosÈ sme zabezpeãovali kaÏd˘ pondelok. ZúãastÀovali sa na Àom "ãistí" klienti z Tomiek, ale aj
z in˘ch resocializaãn˘ch zariadení. Podmienkou je abstinencia, ktorú kontrolujeme
toxikologick˘m vy‰etrením.
V sledovanom období sa zúãastnilo skupinovej terapie 388 klientov.
3. Voºná tribúna
Voºnú tribúnu sme organizovali kaÏdú prvú sobotu v mesiaci na Tomkoch. Spoloãná skupina rodiãov a klientov /od 2.fázy vy‰‰ie/ formou skupinovej terapie bola
zameraná na sanáciu pomerov v rodine. Terapeuti sú v roli mediátora.
V sledovanom období sa konala 10 krát s poãtom úãastníkov 66.

Ponuka pre rodiny a priateºov závisl˘ch na rok 2007
Prv˘ pracovn˘ pondelok v mesiaci, druhé stretnutie v pondelok o 14 dní.
Kde: ROAD, n.o., Holíãska 30, 851 05 Bratislava 5
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)
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)
Kedy: kaÏd˘ pracovn˘ pondelok
Kde: Holíãska 30, 851 05 Bratislava
âas: 18,30 hod.
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 Klub b˘val˘ch klientov resocializácie
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 Rodinná terénna terapia : 2x do roka
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 Svojpomocná skupina: 2 x v mesiaci.

ROAD TOMKY

5. Poskytovanie sociálneho poradenstva po telefóne
V sledovanom období sme poskytli sociálne poradenstvo 113 obãanom, v celkovom
trvaní 48 hodín.
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4. Terénna terapia
Terénnu rodinnú terapiu sme zorganizovali dvakrát, na jar a v zime. Zúãastnili sa na nej klienti a ich rodiãia (od 2.fázy vy‰‰ie). Terapeut je v roli mediátora.
V sledovanom období sa zúãastnilo 13 klientov.
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Zahájenie ‰portov˘ch hier - barle
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Prehºad príjmov a v˘davkov za rok 2006
Príjmy
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 1.1.2005
Bankové úãty - stav k 1.1.2005
Prevádzkové dotácie
VÚC Trnava
VÚC Bratislava
Magistrát hl.m. Bratislava
Protidrogov˘ fond
Mâ PetrÏalka
Príspevky klientov
Sponzorké dary, 2% dane
Príjmy celkom
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, v˘cviky, semináre
Rekon‰trukcia a modernizácia objektu
SluÏby, telefón,internet, web, ãistiareÀ, po‰tovné,
mzdy a odvody
správne poplatky
poistenie budovy
Spotreba
·portové potreby
Leasing 97 999
SluÏby - ºudské zdroje
Ostatné 54 899
PokladÀa - stav finanãnej hotovosti k 31.12.2006
Bankové úãty - stav k 31.12.2006
V˘daje celkom

73 919
36 604
2 400 000
300 000
12 000
52 500
15 000
643 083
8 211,50
3 591 317,50
323 328
59 793,50
13 566
1 526
0
79 834
31 464,50
40 578,50
131 903
34 543,50
110 210
90 310
72 985
49 292
205 104
1 740 362
13 212,50
8 465
31 028,50
798
324 040
14 763
61 312,50
3 591 317,50

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

Trnavsk˘ samosprávny kraj
Magistrát hl.m. Bratislava
Protidrogov˘ fond

ëakujeme v‰etk˘m,
ktorí podporili na‰u ãinnosÈ
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ëAKUJEME!
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Pán Ladislav Mihálik, rodina Grexová z Trnavy, rodina Borsová z Vojtechoviec, rodina
Iviãiãová z Bratislavy, rodina Mitanová z Veºkého Grobu, rodina ·tefanoviãová
z Hlohovca, pani ·tefanoviãová z Hlohovca, rodina Valková z Bratislavy, pani Vilma
Lichnerová z Bratislavy, rodina Hete‰ová z Bratislavy, pani Zuzana Kocúriková
z Bratislavy, pán Ladislav Chudík z Borského sv. Jura, Grand Press, a.s., ROCHE,
Únia Ïien Slovenska...
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Finanãná a materiálna podpora v roku 2006

ROAD TOMKY

Rodinná terénna terapia
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Prevádzka resocializaãného zariadenia na Tomkoch
Trnavsk˘ samosprávny kraj
Miestny úrad m. ã. PetrÏalka
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Zrealizované projekty v roku 2006 finanãne podporili
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4. roãník medzinárodn˘ch ‰portov˘ch hier
Resocializaãn˘ch a postresocializaãn˘ch zariadení
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Komunita Cup 2006

Zahájenie ‰portov˘ch hier
Projekt podporil

Protidrogov˘ fond
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Putovn˘ pohár pre víÈaza hier

