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             Ako to bolo v roku 2007

MUDr. Daniela Cymbalová
terapeutický garant
     
    Zase sa nám končí jeden rok od vzniku ROAD-u, máme nové poznatky, nové 
skúsenosti, nových klientov. Za minulý rok sme rozšírili naše služby o kvalitnú 
predreziduálnu  sociálnu  starostlivosť  v priestoroch  na  Holičskej  ulici 
v Petržalke a prišli k nám aj noví klienti zaradení do 5. fázy našej komunity, už 
zaradení do normálneho života, pracujúci, bojujúci s problémami v nechránenom 
prostredí.  Ich výhodou je,  že ak  sú v úzkych,  cítia,  že majú  za sebou  pani 
riaditeľku Anku a sociálnu pracovníčku Moniku, ktorú stretnú každý deň a tie 
ochotne  pomôžu  hľadať cestu  z problémov.  Možno  si  ani  neuvedomujú  tento 
fakt, ale ten pocit tam bezprostredne je a veľmi dobre funguje.
Novinou v našich programoch je vedenie rodičovskej skupiny. Nemôžem sa pri 
tomto bode nezastaviť, preto že mňa osobne sa veľmi dotýka- ale aby som bola 
konkrétna:
V júli 1996 nastupovali prví klienti do novej nezariadenej neskúsenej komunity. 
O tom, ako som to prežívala som už veľa napísala vo výročných správach... ale asi 
málo na to aby som to skutočne dokázala opísať. Nerozlučne k tým začiatkom sa 
viaže  meno  Laďka  Moravčíková-  maminka  jedného  z prvých  klientov  Maťa. 
Medzi  mnou  a Laďkou  sa  vyvinul  vzťah,  ktorý  sa  tiež  veľmi  ťažko  definuje 
jedným, dvoma slovami. Poznali sme sa ešte pred otvorením resocializácie, kedy 
som ju niekedy „spérovala“ za jej obrovskú snahu abstinovať za Maťka, nieslo sa 
to cez zážitky príjemné ale aj menej príjemné.... ale Ladi, vždy som mala a stále 
mám  pocit,  že  patríš  k jednému  z veľmi  mála  ľudí  v živote,  ktorých  mám 
zaradených v šuplíčku, že ak bude naozaj najhoršie môžem za Tebou prísť i keď 
sa  málo  stretáme.  Určite  máte  každý  z Vás  takých  ľudí.  Chcela  som  Ti  to 
verejne a na tomto mieste povedať. Každý z nás sme nahraditeľní, a myslím, že 
terajšia  rodičovská  skupina  funguje  tiež,  tiež  dobre  ale  s inou  kvalitou.  Je 
postavená na inom podklade. To čo si Ty vložila do toho, je práve to čomu sa 
hovorí svojpomocná skupina a Ty si jej dávala ešte čosi naviac- celú seba. Dovoľ 
aby som sa Ti za všetkých rodičov ale aj nás začínajúcich v práci ROAD veľmi, 
veľmi poďakovala.
Som rada, že si a že si taká aká si. Ďakujem.

Bc. Anna Hannikerová
riaditeľka
  
   Každý rok v živote človeka prináša niečo nové, niečo výborné, niečo dobré, ale 
aj niečo nepríjemné, na čo by človek   najradšej rýchlo zabudol. 
Rok 2007 nebol výnimkou. Nový rok  sme začínali v nových priestoroch,  nebolo 
to  jednoduché rozhodnutie, presťahovať sa.   Priestory, ktoré nám ponúkli boli 
dlhší čas neobývané a bolo to na nich aj vidieť. Naše rozhodnutie vytvoriť z nich 
kultúrne prostredie pre sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu bolo tak silné, 
že ani v tých najkritickejších situáciách sme si nepripúšťali, že  sme  precenili 



svoje sily.  A urobili  sme  dobre. Po roku sme sa krok po kroku  prepracovali 
k dnešnému stavu. Máme peknú  samostatnú miestnosť, ktorá spĺňa  kritéria  pre 
poskytovanie sociálneho poradenstva a klienti sa v nej cítia dobre a bezpečne. 
Máme  peknú  klubovňu,  ktorá  poskytuje  výborné  podmienky   pre  sociokluby 
a máme príjemné pracovné prostredie pre odborného garanta projektu aj pre 
nás,  ktorí  pracujeme  v oblasti  sociálnej  prevencie  a sociálneho  poradenstva. 
V nových  priestoroch  plníme  všetky  podmienky  dané  zákonom   na  ochranu 
osobných údajov a archivácie dokladov.  
     Keď  sme  sa  v nových  priestoroch  dostatočne  zorientovali,  tak  sme 
v septembri  v nich   spustili  aj   pilotný  projekt  pre  5.  fázu  resocializačného 
programu. Dnes vieme, že sme   urobili  správne rozhodnutie. Potvrdili nám to aj 
zástupcovia  Vyššieho územného  celku  Bratislava  a na  rok  2008  nám  projekt 
finančne podporia. 
     V 5.  fáze  máme  2  klientov,  ktorí  pracujú  a pripravujú  sa  na  skutočný 
samostatný život a ide im to veľmi dobre. V budúcom roku môžu byť v zariadení 
až 4 klienti, 2 dievčatá a 2 chlapci. 
     Tak toto je to, čo bolo v roku nové. Výborné boli športové hry - 5. ročník 
Komunita Cup, pracovné stretnutie zástupcov terapeutických komunít, účasť na 
Twinningovom projekte... a to nepríjemné, tak na tom som rýchlo zabudla, tak 
ako to píšem  na začiatku. 

Rudolf Cserge
ergoterapeut
 
      Pri každoročnom písaní príspevku do výročnej správy,  dávam vždy do popredia 
pocit, zážitok , ktorý mi v danom roku najviac utkvel v pamäti. Keď sa obzriem na 
rok 2007, prvé čo ma napadá je výmena terapeutického teamu. 
     Dobrý stabilný  team je základom  kvalitnej práce o tom som sa v mojom 
živote veľakrát presvedčil. Život však prináša neustále zmeny a tak to bolo aj 
v prípade postupného odchodu všetkých mojich  kolegov v  teame terapeutov. 
Chcem využiť  toto miesto a popriať im veľa životných úspechov a v neposlednej 
rade aj veľa zdravia, čo tak všetci potrebujeme.  Ďakujem Vám.
     Ako  som už spomenul, stabilný  team je základom kvalitnej práce, a tak 
s terajšími mojimi kolegami máme pred sebou neľahký, ale splniteľný cieľ. 
     Američania by povedali „ Boh nám žehnaj“  a ja hovorím „spolu to dokážeme“.

Mgr. Anna Kapková 
psychológ 

....môj príchod na Tomky bol na prelome rokov 2006/2007 a bol plný očakávaní, 
nápadov, chuti spoznať a porozumieť ľuďom, mladým ľuďom, ktorí sú súčasťou 
nášho sveta.
A teraz?  Máme  za  sebou  rok  a ja  sa  spätne  vraciam  k môjmu  príchodu, 
k očakávaniam...
Prvý  posun  v mojom  myslení   nastal,  keď  som  pochopila,  že  nemôžem  mať 
očakávania a ak chcem porozumieť týmto ľuďom, tak len cestou, na ktorej im 
budem pomocnou barličkou a že očakávania musia ísť predovšetkým z klientov. 



To znamená, že môžem dať ponuku, ale je len na klientovi či ju prijme alebo nie. 
S týmto som veľakrát zápasila, pretože boli klienti, ktorí sa rozhodli neprijať 
našu ponuku čistého života a odišli...
A čo je na Tomkoch neopakovateľné? Jednoznačne leto a cyklo - výlety, kedy 
sme pri presune z bodu A do bodu B prešli aj 80 km, 3 krát nám odpadli pedále 
z bicyklov, 3 krát odpadli klienti a odpadávali aj terapeuti, no keď sme dorazili 
do bodu B, čo boli často Sekulské jazerá vzdialené od Tomkov 20 km, rozložili 
oheň a vyzuli si zapotené tenisky, tak do noci sa okrem smradu šíril neopísateľný 
pocit z prekonania sa, pocit spolupatričnosti a verím, že pre mnohých klientov to 
boli novo nadobudnuté pocity...
Tak sa teším na leto, ktoré bude plné prekonávaní, neopísateľných pocitov, hoci 
už teraz zodpovedne viem, že niekde inde, no mysľou na Tomkoch...
Ďakujem  klientom,  Danke,  Rudovi,  Darekovi,  Andrejke,  Marte,  Alenke, 
Andrejovi, že mi dovolili prežiť s nimi rok 2007. 

Alena Romančíková 
sociálna pracovníčka 
    
    Ťažko sa mi hodnotí celý rok 2007, nakoľko do Road-u som prišla koncom leta. 
No ale aj za tento krátky čas som mala možnosť spoznať veľa vzácnych ľudí, 
ktorí pomáhajú iným v ich problémoch.
Spolu s komunitou som sa zúčastnila Kulturfestu v TK Magdaléna, odkiaľ som si 
priniesla silné zážitky. Ukázalo mi to pohľad na ľudí, ktorých zničila závislosť na 
droge a zároveň túžbu tých istých ľudí s ňou bojovať.
Aj  na  terénnu  terapiu  na  Čertove  si  spomínam,  ako  na  týždeň  strávený 
v priateľskom  porozumení.  No  azda  najsilnejšie  pocity  som  prežívala  počas 
Vianočných sviatkov a oslavy Nového Roka. Boli to prvé sviatky bez mojej rodiny 
a pre  klientov  prvé  sviatky  bez  drog  a alkoholu.  Cítila  som,  ako  sme  si  boli 
navzájom oporou a jeden druhému sme sa snažili  čo najviac spríjemniť tento 
magický čas...Myslím si, že sa nám to podarilo a mali sme z toho veľkú radosť.

Mgr. Ondrej Gliganič 
pedagóg 
     
     Okrem zatiaľ najzmysluplnejších Vianoc v živote (slúžil som - a som si to 
užil), mi rok 2007 na Tomkoch priniesol aj celý rad malých - veľkých zistení. 
Napríklad, že správna komunikácia je conditio sine qua non prežitia. Že fakt, že 
dostaneš odpoveď na otázku ešte neznamená, že onú odpoveď aj pochopíš. Že 
Anka  má  zmysel  pre  mravnosť  a nasadenie,  ktorému  sa  skláňam  s tichým 
obdivom.  Že  okamžité  pôžitky  sú  bezcenné,  zato  však  veľa  stoja.  Že  mám 
rozmýšľať o päť krokov dopredu. Že Rudo má silný cit pre metaforu a skrýva 
mnohé prekvapenia. 

Že každý deň nám odhaľuje niečo nové, problémom je, že bežný človek si 
iba málokedy všimne, čo mu deň odhaľuje, lebo nie je vedený všímať si, zato je 
dôkladne trénovaný v nevšímavosti a automatizmoch. Že jedna služba s Martou 
vydá za jeden semester univerzitného štúdia,  navyše je to nepomerne väčšia 
sranda. Že najlepší tím nevzniká súhrnom najlepších individualistov, ale najlepšou 
spoluprácou. Že len spolu sme silní. Že Alenka vie opraviť motocykel. Že tu je 



VŠETKO, čo urobím, terapeutické, takým či onakým spôsobom. Že v encyklopédii 
je  pri  hesle  „pracujúca  inteligencia“  Dankina  fotka,  keďže  ona  je  jediným 
diplomovaným  murárom,  ktorý  absolvoval  lekársku  fakultu.  (Drobný  interný 
žartík, ak nechápete, nevadí.) A tak ďalej, a tak podobne. 

A do ďalšieho roka? Kiež nám vyjde krok a vystačí dych. 

Rok 2007 ... ako ho vnímali niektorí  klienti
autentické výpovede klientov (bez gramatickej úpravy)

Janko
Musím povedať, že týchto 9 mesiacov tu bolo a aj je náročných. Ale napriek 
tomu som rád, že ho môžem tráviť tu, lebo mi stále niečo dáva. A som rád, že 
toto bude asi prvá vec, ktorú dotiahnem do konca.

Dušan
Po príchode na Tomky som pociťoval veľkú krivdu života, že tu musím na silu 
stráviť  taký  dlhý  čas.  Po  takmer  roku  prežitom  v resocializácii,  mám  ale 
presvedčenie,  že  každý  jeden  deň  mi  tu  bol  veľmi  užitočný  aj  keď  občas 
náročný v boji s drogou.

Luky
Môj život nemal smer, ale netvrdím, že išiel do záhuby. Len som potreboval nájsť 
sám seba a stať sa, a prijať rolu človeka. Dostať pravdivé zrkadlo o sebe. To ma 
vyzbrojí do reality života. Tak toto mi zatiaľ Tomky dávajú.

Radim
Po  mojom  príchode  na  Tomky  som  bol  celý  nesvoj,  plný  očakávania,  napätia 
a zvedavosti  z celej  resocializácie.  V  duchu   som  si  vravel  „Čo  mi  tu  táto 
resocializácia  vôbec môže dať?“ No z odstupom času sa nato pozerám úplne 
inak. Za ten čas som spoznal kopu nových vecí a to hlavne na sebe. A ešte som tu 
spoznal fajn ľudí a aj terapeutov.

Lucia
Na Tomky som prišla preto, lebo by som chcela zmeniť spôsob života a hlavne 
moju závislosť od pervitínu. Každý deň je tu pre mňa iný. Chcem kvôli sebe niečo 
spraviť a žiť normálny život bez drogy. Som tu ešte krátko, a plná očakávania, 
či túto cestu prejdem celú.

Petra
Na Tomky som prišla pred 2 mesiacmi. Počas nich som zistila, že celý čas som 
klamala samu seba. Tu sa začínam spoznávať aká v skutočnosti som, aké mám 
chyby, ktoré chcem zmeniť. Samozrejme vôbec to nie je jednoduché, ale ako mi 
povedala terapeutka, vybrať si ťažšiu  cestu je lepšie, lebo dobré a kvalitné veci 
niečo stoja.



Juraj
Som na  Tomkoch  necelé  2  mesiace,  počas  ktorých  som prišiel  na  veľa  vecí. 
Problémy, ktoré som sem prišiel na sebe riešiť sú drogy a môj prístup a celkový 
postoj  k práci.  Chcem sa naučiť  pracovať aj  proti  všetkej lenivosti  a získať 
režim,  ktorý  by  mi  mohol  vonku  pomôcť   lepšie  zvládať  situácie  akou  je 
i vstávanie do práce a celkový  život s hranicami, ktoré som 
doteraz nemal. No Tomky mi ukázali, že nie je len toto mojím problémom, ale že 
je veľmi veľa vecí, ktoré môžem riešiť a ktoré by som mal na sebe zmeniť.

Valo
Som tu 6 týždeň. Je tu fajn kolektív, dobre sa tu varí a terapeuti sú zapálení 
pre svoju robotu. Určite je zrovna  toto cesta ako sa dostať z drog.

Zuzana
Absolvovala  som  už  niekoľko  strednodobých  liečení,  ktoré  mi  však  vôbec 
nepomohli.  Konečne som sa  odhodlala  pre  dlhodobú liečbu,  zažívam tu ťažké 
chvíle a myslím, že práve tie náročné chvíle sú rozhodujúce pre zmenu mojich 
vlastností, ktoré ma držali pri drogách.



Prehľad činnosti
Poskytovanie sociálnych služieb  

kapacita :
12 miest- chlapčenská komunita, 

4 miesta dievčenská komunita

Prehľad klientov  v resocializačnom zariadení ROAD, n.o.

1996 - 2007
Resocializáciou prešlo od  1996  do 31.12.2007.............................219 klientov
Riadne ukončilo program ..................................................................... 79 klientov
Predčasne ukončilo pobyt ..................................................................130 klientov

ROK 2007

Nastúpilo ......................................................................24 klientov
Z toho

Ženy................................................................ 7 
Muži ..............................................................14

Z toho 
Mladistvé dievčatá .....................................3
Mladiství chlapci..........................................4

Riadne ukončilo .............................................................7 klientov
Z toho 

Ženy ...............................................................2   
Muži ...............................................................5

Z toho 
Mladistvé dievčatá .....................................0
Mladiství chlapci ....................................... .0

Z toho posilňovacie pobyty ........................................3 klienti  
Z toho 
Relaps, abúzus, recidíva ..............................................0

Predčasne ukončilo .................................................... 15 klientov
Z toho 

Ženy ................................................................5
Muži................................................................10

Z toho 
Mladistvé dievčatá.......................................2
Mladiství chlapci .........................................3

 
Stav klientov v zariadení  k 31.12.2007 ................ 10 



ROK 2007

   Činnosť  terapeutickej komunity ROAD - Tomky

      Do programu TK boli prijímaní klienti, ktorí prešli  detoxifikáciou na lôžku 
v Centre  pre  liečbu  drogových  závislostí,  prípadne  psychiatrického  oddelenia 
nemocnice, alebo dvojtýždňovou kontrolovanou abstinenciou a majú odporúčanie 
psychiatra.    
     U všetkých klientov bola stanovená diagnóza závislosť od psychoaktívnych 
látok.  Následnú  zdravotnú  starostlivosť  o klientov  sme   zabezpečovali 
v psychiatrickej  ambulancii  nemocnice  v Malackách.  Všeobecnú  zdravotnú, 
stomatologickú,  urologickú   a gynekologickú   starostlivosť  sme  pre  klientov 
zabezpečovali   v obvode  miestneho  zdravotného  strediska.  Všetci  klienti  sa 
podrobili odberu krvi v Národnom centre pre manažment a liečbu chronických 
hepatitíd v Bratislave.     
     V prípadoch, kde bolo vyšetrenie pozitívne,  sa klientom vykonala punkcia 
pečene a následne boli nastavení na liečbu hepatitídy. V sledovanom období bolo 
do liečby zaradených päť klientov.
     V sledovanom období sme vykonali klientom toxikologické vyšetrenie moču 
v 112 prípadoch, vo všetkých boli výsledky negatívne. 
     Z dôvodu prijímania mladistvých do zariadenia sme od januára pristúpili na 
personálne  zmeny.  Do  pracovného  pomeru  sme  prijali  na  plný  úväzok 
psychologičku a od mája aj špeciálneho pedagóga. 
      Vzdelávaniu  zamestnancov  v sledovanom  období  sme  venovali  náležitú 
pozornosť.  Dvaja  noví  zamestnanci  sa  zúčastnili  výcviku  organizovaného 
Inštitútom drogových závislostí v Bratislave.  Jedna sociálna pracovníčka začala 
štúdium dvojročného  nadstavbového  štúdia  –  sociálnoprávna  ochrana.   Jeden 
zamestnanec  si  dopĺňa  v poslednom  ročníku  stredoškolské  vzdelanie  a jedna 
pracovníčka pokračovala v 5. ročníku štúdia  sociálnej práce na  vysokej škole. 
     Počas  celého  obdobia  mali  sociálni  terapeuti  vykonávanú  nadriadenú 
supervíziu. 
     V programe  resocializácie  sme  využívali  metódy  sociálnej  práce 
s jednotlivcom,  so  skupinou.  V sociálnej  terapii  sme  uplatňovali   kognitívno-
behaviorálny  prístup.   Hlavným  cieľom  programu  bolo  vytvorenie  pozitívnych 
návykov,  prijatie spoločensky uznávaných noriem a hodnôt a navrátenie klientov 
do  prirodzeného  prostredia.  Program  resocializácie  bol  rozložený  do  4  fáz 
v trvaní 12 a viac mesiacov.  Pracovnú terapiu sme organizovali  hlavne v rámci 
údržby  a opravy  budovy,  starostlivosti  o hospodársky  dvor,  zberom  dreva 
a zveľaďovaním  prostredia.  
     



V sledovanom období sme navštívili dve divadelné predstavenia.

„Majda – Rajda“, ktoré klienti zhodnotili nasledovne: 

Strašne som sa tešila...lebo mali sme ísť aj nejakú dobu predtým do divadla, ale  
spravila som chybu, a nemohli sme...trochu ma zato podpichovali...oprávnene...ale  
bol  to  zážitok...Síce  v staručkom  dedinskom  kulturáku,  ale  jedinečné...Zo  
začiatku som mala problémy so záhoráčtinou, no to, čomu som nerozumela sa  
dalo domyslieť...          Lucia

Mne osobne sa to docela páčilo, išiel som tam s určitými predstavami a možno aj  
obavami, ale nakoniec som bol milo prekvapený, lebo som očakával nejaké z tých 
nudných fádnych predstavení bez deja, ale opak bol pravdou, bol som spokojný.
                                                                                Luká

š

Môžem povedať, že sa mi páčilo a dosť mi pripomenulo aj moje fungovanie, keď 
som fetoval, ako mi boli veci ľahostajné pretože som videl len jedno a nevadilo  
mi  ako  ma  ľudia  berú  a že  som  stále  na  tom  jednom  mieste  a prichádzam 
o všetko. Toto priblíženie záhoráckeho vidieckeho života bolo komediálne a fakt  
som sa pri ňom fajn zabavil. Som rád, že sa mi začínajú páčiť takéto prosté veci  
a celkovo kultúrne či rekreačné, turistické atď. atrakcie.

         Vlado st.

Na predstavenie som sa veľmi tešila a bola som zvedavá ako to bude prebiehať.  
Keď to začalo moc som tomu nerozumela, ale najviac sa mi páčil ich záhorácky  
prízvuk, musela som sa stále smiať. Tie kulisy boli v celku zaujímavé. Bolo to  
také jednoduché a dosť zábavné. Cítila som sa tam fajn. Na počudovanie tam 
bolo aj dosť ľudí. A to bol piatok. Blbé mi pripadalo ako sa obecenstvo zachovalo  
na konci predstavenia,  keď sa mali  tí  herci pokloniť a väčšina ľudí už odišla.  
Nebolo  to  pekné  voči  nim.  Bola  som  aj  dosť  prekvapená,  že  o tom  písali  
v novinách.

Alica

Divadelné predstavenie „Stratégie a rozmary“ zas klienti zhodnotili takto: 

Začalo sa to prestupom do III-ej fázy. Zaželala som si divadlo, ktoré pre mňa  
bolo až symbolické. Raz som ho už mala,  ale  nevyšlo to...  Spravila som vtedy  
chybu, kvôli ktorej som skoro odišla. Preto som bola rada, keď sa nám to teraz  
už podarilo realizovať. Chalani mali najskôr reči, že čo to bude zač, ale nakoniec  
to bolo úplne fajn. Všetkým sa nám to páčilo a aj z toho som mala radosť. Bolo  
to proste jednoducho super.
                                                                                Lucia



Divadlo nemám moc rád, v tomto konkrétnom som bol naposledy, keď som chodil  
na základnú školu. Teraz som to celkom prežíval. Bolo to fajn.
                                                                            Peťo st.

Na Tomkoch som bol v divadle druhý krát. Doniesol som si z Bratislavy pekný 
zážitok a určite to nebolo moje posledné predstavenie.

Tomáš 

Naposledy som bol v divadle, keď som bol malý a povedal som si, že už tam 
nepôjdem, ale veľmi sa mi tam páčilo a bol som milo prekvapený, keď sme tam 
prišli. Predstavenie bolo fajn a išiel by som tam znova a znova.

Maťo 

V divadle som bol naposledy v Prahe a aj to kvôli niekomu inému a nie preto, že  
by ma to zaujímalo.  Obával som sa trochu aj tejto návštevy no bol som milo  
prekvapený a vystúpenie sa mi páčilo. Aspoň viem, že nemôžem porovnávať veci  
keď som fetoval a keď ich robím teraz, pretože to je sto ku jednej. Čo je pre  
mňa na týchto troch udalostiach najdôležitejšie je, že som ich prežil triezvy  
a s radosťou.
                                                                            Vlado 
st.

                                                                                 

     S klientmi  sme sa  zapojili  aj  do  medzinárodného  projektu  „Kulturfest“ 
organizovaného českou TK Magdalena, kde sme prezentovali našu komunitu, hrali 
divadlo  a nadväzovali  nové  priateľstvá.  Pripravené  divadelné  predstavenie 
„Tomkárske  kráľovstvo“   sme  odohrali  aj  na  Dňoch  Bratislavského 
samosprávneho  kraja,  ktoré  pripravili  v DSS  Amadeus  na  Mokrohájskej  ul. 
v Bratislave. 
     Pravidelne sme počas roka absolvovali túry, cyklotúry a ostatné  pohybové 
aktivity,  hlavne  futbal  a volejbal.   Klienti  pripravili  kultúrny  program 
a občerstvenie pri príležitosti 11. výročia založenia TK Tomky. 
     Počas sledovaného obdobia sme spolupracovali s Úradmi práce sociálnych vecí 
a rodiny  v mieste trvalého bydliska klientov.  
     V spolupráci s ostatnými resocializačnými strediskami na Slovensku  sme 
zorganizovali  medzinárodný   projekt  5.  ročník   Komunita  cup  2007,  ktorý 
finančne podporil Protidrogový fond a Trnavský samosprávny kraj.  Stretnutia 
sa zúčastnilo celkom 152 klientov z 12 komunít z toho 3 komunity z ČR.
Víťazom Putovného   pohára   bola  TK   RETEST  Bratislava.   Záverečným 
zhodnotením  podujatia  sme  sa  rozlúčili  a vyslovili  sme  nádej,  že  sa  o rok 
stretneme.
     Druhé medzinárodné stretnutie resocializačných stredísk sme zorganizovali 
v mesiaci október v penzióne BAT v Senci .  Pozvanie na pracovné stretnutie RS 
potvrdilo 14 komunít.  Jednotlivé strediská  prezentovali svoj resocializačný 
program, metódy  a techniky používané na vykonávanie opatrení zákona 
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej  ochrane detí a sociálnej kurately. Cieľom 
projektu bola vecná a konštruktívna spolupráca.



     V sledovanom období sme sa zapojili aj  do Francúzsko-Fínsko-Slovenského 
Twinningového  projektu,  zameraného  na  zistenie  aktuálneho  stavu 
v resocializačných strediskách na Slovensku a vypracovanie štandardov pre TK. 
     Počas sledovaného  obdobia sme poskytli   prostredníctvom telefónu 113 
prvokontaktov.  Klientom  sme  poskytovali  informácie  hlavne  z oblasti 
sociálnopatologických javov. Prostredníctvom našej webovej stránky sa na nás 
obrátilo o pomoc 30 klientov. Prevažne sa jednalo o samotných ľudí, ktorí mali 
problém so psychoaktívnymi látkami, alebo  ich rodinných príslušníkov.   Sociálne 
poradenstvo sme poskytli v 62 prípadoch. 
     V oblasti  terciárnej  prevencie  sme  v sledovanom  období  zorganizovali 
a personálne zabezpečili 45  socioklubov, na ktorých sa zúčastnilo 306 klientov, 
ktorí sa nejakou formou zúčastnili na resocializačnom programe na Tomkoch. 
     V roku 2007  sme organizovali svojpomocné skupiny  pre rodičov a rodinných 
príslušníkov.  Naším cieľom  bolo  poskytovať  im  najnovšie informácie  v oblasti 
liečby  drogovej  závislosti  a resocializácie.   Počas  tohto  obdobia  sme 
zorganizovali 25 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 151 klientov.
     Dvakrát sme  zrealizovali projekt  terénnej  rodinnej  terapie, ktorej sa 
zúčastnilo 25 rodičov a rodinných príslušníkov. 
     V rámci sociálnej práce s rodinou sme v roku 2007 zorganizovali 8 stretnutí 
priamo  v terapeutickej  komunite  na  Tomkoch.  Do  projektu  sa  zapojilo  65 
klientov z radov rodičov a rodinných príslušníkov a 96 klientov z radov klientov 
resocializačného programu. Odborný tím pôsobil v roli mediátorov.
     Od septembra sme spustili na Holíčskej 30 v Bratislave  nový projekt, ktorý 
nadväzuje  na  program  resocializácie,  ktorý  vykonávame  na  základe  udelenej 
akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v resocializačnom 
stredisku ROAD-Tomky. Jedná sa o 5. fázu resocializačného programu.  Klient 
po ukončení štyroch fáz na Tomkoch  môže, po odporučení odborného garanta, 
pokračovať v 5. fáze, ktorá má presne stanovené pravidlá, ktoré rešpektujú to, 
že klient už riadne pracuje, prípadne študuje.  



Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2007

Príjmy 

Pokladňa - stav finančnej hotovosti k  1.1.2007 14 765
Bankové účty - stav k 1.1.2007 61 312

Prevádzkové dotácie

VÚC Trnava 2 700 000
VÚC Bratislava 608 000
Magistrát hl.m. Bratislava 12 000
Protidrogový fond 611 694
MČ Petržalka
VÚC Trnava – výzva 

5000
18 165

Ostatné príjmy                                  134 905
Príspevky klientov 553 379
Sponzorské dary, 2% dane     59 905

Príjmy celkom 4 766 327

Výdavky 

Potraviny 304 585
Drogéria 57 425
Sety, lieky, zdravotnícky  materiál   21 771
Noviny, časopisy, knihy                               10 387
Kuchynské potreby 379
Údržba a pracovná terapia 239 410



Kancelárske potreby                                    25 073
Nájomné 170 654
PHM a ostatné cestovné 121 172
Autopotreby, servis                                                  31 867
DHIM  89 006
Spotreba elektriky                                         76 956
Terénna terapia, výcviky, semináre                             156 210
Rekonštrukcia a modernizácia objektu 16 313
Služby, telefón, internet, web, čistiareň, poštovné, 196 212
mzdy a odvody 1 891 665 
správne poplatky 20 700
poistenie majetku 48 096
Spotreba energie - plyn 19 598
Športové potreby 198
Leasing                                                            39 752
Služby – ľudské zdroje 371 980
Ostatné 32 489
DHIM - hmotný majetok                                                     660 452
Pokladňa - stav finančnej hotovosti k 31.12.2007 147 711
Bankové účty - stav k 31.12.2007 16 259

Výdaje celkom 4 766 327

Zrealizované projekty v roku 2007 finančne podporili
 

Prevádzka resocializačného zariadenia na Tomkoch

Trnavský samosprávny kraj

Miestny úrad mestská časť Petržalka

Protidrogový fond

Zabezpečovanie sociálnej prevencie a poradenstva v oblasti drogovej závislosti

                  Bratislavský samosprávny kraj

                         Protidrogový fond

Rodinná terénna terapia
 

                    Trnavský samosprávny kraj

                         Protidrogový fond

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu činnosť
ĎAKUJEME
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