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Abstrakt

2003. It presents developments in the first

Článok sa obsahovo zameriava na popis

ten

programu

of

its

operation.

In

the

VPRED

Združenia

introductory part, the STORM Association

prostredníctvom

ktorého

as a whole, its mission and goals and

poskytuje od roku 2003 služby injekčným

current programs are introduced. The rest

užívateľom drog a osobám pracujúcim

specifically

v pouličnom sex-biznise. Mapuje jeho

VPRED” program. Finally, the attention is

vývoj v prvých 10 rokoch jeho pôsobenia.

paid to significant statistical data which

V úvodnej časti v krátkosti predstavíme

supported the initiative leading to the

Združenie

establishment of follow-up services for the

STORM,

poslanie

KROK

years

STORM
a cieľ

ako

a aktuálne

celok,

jeho

programy.

focuses

on

the

“KROK

identical target group.

Zvyšok bude zameraný na program KROK

Key

VPRED. V závere je pozornosť venovaná

outreach social work, social service

významným štatistickým údajom, ktoré

________________________________________

podporili iniciatívu vzniku nadväzných

ZDRUŢENIE STORM

služieb pre totožnú cieľovú skupinu.

Združenie STORM vzniklo v roku 2002

Kľúčové slová: harm reduction, klient,

registráciou

terénna sociálna práca, sociálna služba

Slovenskej republiky a je akreditovaným

Abstract

subjektom Ministerstva práce, sociálnych

This article deals with the description of

vecí

STORM Association’s “KROK VPRED“

z iniciatívy

program by means of which it has been

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

providing services to injecting drug users

Poslaním a cieľom združenia je od jeho

and persons working in sex industry since

vzniku po dnes prispievať k riešeniu

words:

harm

na

a rodiny.

reduction,

Ministerstve

Združenie

študentiek

sociálnej

client,

vnútra

vzniklo
práce

drogovej problematiky, najmä v oblasti
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primárnej,

sekundárnej

a terciárnej

Od

2012

roku

funguje

najmladší

prevencie, s dôrazom na vytvorenie a

z programov, ZÓNA. ZÓNA je kontaktné

implementáciu inštitútu prvého kontaktu.

centrum pre injekčných užívateľov drog

Zoskupuje záujemcov o preventívnu prácu

a osoby pracujúce v sex-biznise a vyšlo

a pracovníci
materiály

pripravujú

a distribuujú

z potrieb

pojednávajúce

o prevencii

VPRED.

drogových závislostí, HIV a infekčných
V rámci

ochoreniach.

svojej

činnosti

terénneho

programu

KROK

PROGRAM KROK VPRED
terénnych

Opodstatnenosť

sociálnych

spolupracuje s medicínskymi, záujmovými,

programov, akým je KROK VPRED,

mládežníckymi

odôvodnil Klenovský (2006) tým, že sú

a občianskymi

združeniami, charitou, verejnou a štátnou

klientom

správou, samosprávou v SR a v zahraničí

neposkytuje sieť iných sociálnych služieb.

s cieľom vytvárať optimálne podmienky

Existuje tzv. skrytá populácia, ktorú je

pre realizáciu projektov (Kto sme, 2013).

možné kontaktovať práve prostredníctvom

Programy

Združenia

v súčasnej

dobe

služby,

ktoré

sú

týchto programov. Je potrebné integrovať

Najstarším

klientov do sociálnej siete a ukazuje sa

programom je KROK VPRED, ktorý

potreba efektívnejšej prevencie sociálno-

funguje od roku 2003 v mestách Nitra

patologických

a Sereď a od roku 2007 v meste Trnava.

a mládeže,

Cieľovou

správanie.

štyri.

skupinou

VPRED

sú

a osoby

pracujúce

STORM

ponúkané

programu

injekční

KROK

javov,

ktoré

najmä

vykazujú

u detí
rizikové

užívatelia

drog

Sociálna práca sa pre cieľové skupiny

v pouličnom

sex-

programu vykonáva v ich prirodzenom

biznise. Tie sú vo väčšine prípadov tiež

prostredí, ulici. Podľa Ambrózovej (2006)

injekčnými užívateľkami drog.

je terénna sociálna práca pre efektívnu

Program CIRKUS vznikol v roku 2007 a je

pomoc nenahraditeľná, pretože zachytáva a

nízkoprahovým klubom pre deti, mládež

rieši problémy práve tam, kde vznikajú.

a mladých dospelých. Pôsobí v Nitre na

Elich (1993 In Kalina a kol., 2003, s. 159)

sídlisku

ju označil za „navštevujúcu, ktorá nečaká,

Klokočina

a od roku

2011

prevádzkuje terénny program.

než

STEREO je program primárnej prevencie

problémom, ale ktorá sa sama ponúka v

v základných

miestach

a stredných

školách

sa

na

ňu

ktokoľvek

vznikajúcich

obráti

s

sociálnych

v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Funguje

konfliktov“. Rhodes (1997 In Kalina a kol.,

od roku 2011.

2003, s. 159) vníma ako dôvod pre
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streetwork

to,

že

„cieľové

skupiny

populácie sa nedarí osloviť existujúcimi
spôsobmi

intervencie“

„existujúce

prípadne

metódy

intervencie

neposkytujú také služby, ktoré cieľové

upraviť

prostredie

pre

kontakt

s klientmi),
 neoddelenie súkromia a pracovných
aktivít v teréne,
 strety záujmov (klienti navzájom,

skupiny potrebujú“.

úrady, ostatné pôsobiace neziskové

Černá (2008, s. 12-13) uvádza možné

organizácie,

nevýhody terénnej sociálnej práce. A to:

súkromné subjekty a i.),

štátne

inštitúcie,

 riziko syndrómu vyhorenia môže

 pracovník je v teréne často sám,

byť vyššie vo vzťahu k nižšie

nemá podporu druhého pracovníka

uvedeným nevýhodám,

v krízových situáciách,

 neochota

spolupráce

zo

strany

 a i.

klienta (nedotiahnutie spolupráce

Snahou pracovníkov programu KROK

ku koncu),

VPRED je čo v najvyššej možnej miere

 ťažko

udržateľné

hranice

profesionálneho vzťahu,

poskytovanie sociálnych služieb formou

 zvýšená rizikovosť práce v teréne
(hroziace

nebezpečenstvo,

 nepreviazanie

spolupráce

s inštitúciami, zlá komunikácia,
problémy

vyriešiť
na

mieste

zabezpečená
o interné

pravidlá

pre

pracovníkov

a klientov služby, ktoré sú vytvárané a

počasia,
po

flexibilne dopĺňané, ak si to prax vyžaduje.

nepohodlie,

Tie sú súčasťou pracovného manuálu,

veľkých

ktorý obsahuje tiež popis krízových situácií

vzdialenostiach, nízka prestíž a i.),
pracovné

v krízových

podpora

situáciách. Poskytovanie služieb sa opiera

 znížená motivácia k práci v teréne

 zložité

v teréne.

(počítač,

(veľká vyťaženosť),

peši

stretnutí tímu a intervízie po každej službe
Na službe sú vždy dvaja pracovníci, čím je

 nedostatok pracovníkov v teréne

pohyb

znižovanie rizika syndrómu vyhorenia

niektoré

tlačiareň, internet),

(nepriazeň

terénnej sociálnej práce. Príkladom je
pravidelným absolvovaním supervíznych

ochorenia, kriminalita),

 nemožnosť

minimalizovať nevýhody, aké môže mať

podmienky

(nemožno odstrániť rušivé vplyvy,

a možností
oboznámení

riešenia,

s ktorými

pracovníci

prípravných školení.

sú

v rámci
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Pracovníci

pravidelne

vzdelanie

dopĺňajú

absolvovaním
združením

organizovaných

svoje
školení

na

témy

stratégie

pomoci

určenej

pre

nich

samotných.
- Harm reduction berie do úvahy prostredie

vyplývajúce z aktuálnych potrieb.

užívateľov drog a okolnosti. Cieľom je

KROK

efektivita zásahu.“

VPRED

je

nízkoprahovým

programom, čím sa snaží o čo najvyššiu
dostupnosť

pre

klientov.

Služby

sú

Ciele a úlohy programu KROK VPRED

poskytované anonymne bez registrácie,

 Mobilnou terénnou prácou prispieť

bezplatne, vykonávajú sa vo večerných

k

hodinách, klienti službu nemusia využívať

a sociálnych rizík vyplývajúcich

pravidelne a i.

z vnútro žilového užívania drog

Nízkoprahové

princípy

práce

dopĺňa

zníženiu

u aktívnych

zdravotných

užívateľov

drog

v práci filozofia harm reduction, ktorá je

v mestách Nitra, Sereď a Trnava

pilierom programu. Na Slovensku sú ako

prostredníctvom

základné princípy harm reduction medzi

reduction.

ľuďmi z praxe terénnej sociálnej práce s

filozofie

harm

 Kontaktovať klientov a poskytovať

užívateľmi drog najčastejšie akceptované

poradenstvo

a

princípy definované Backesom (1997 In

pracujúcim

v pouličnom

Jirešová, Javorková, 2003, s. 29-30):

biznise najmä v meste Sereď a

- „Harm reduction presadzuje, že niektoré

Trnava.

spôsoby užívania drog sú bezpečnejšie ako
druhé.
-

Harm

 Prostredníctvom
injekčných

reduction

presadzuje,

že

služby

osobám

distribúcie

striekačiek

zdravotníckeho

sex-

materiálu

a iného
znížiť

abstinencia nie je vždy najvhodnejším

počet

alebo najdôležitejším cieľom.

a zdieľaných injekčných striekačiek

- Harm reduction pracuje s ľuďmi „tam

a tým znížiť riziko prenosu krvou

kde práve sú“.

prenosných

- Harm reduction presadzuje, že užívatelia

užívateľmi.

drog sú schopní riadiť vlastný život a
zmeny správania.
-

Harm

užívateľov

používaných

ochorení

medzi

 Zberom a bezpečnou likvidáciou
injekčných striekačiek znížiť riziko

reduction
drog

opakovane

do

pravidelne

zapája

koncipovania

a

náhodného

prenosu

krvou
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prenosných ochorení na majoritnú
populáciu.

Sluţby poskytované programom KROK

 Prostredníctvom

nízkoprahového

VPRED

poradenstva zvyšovať motiváciu

 Distribúcia

klientov projektu – injekčných

striekačiek

injekčných

užívateľov drog do liečby alebo

Je zabezpečovaná v rámci terénnej práce

zlepšenia svojej životnej situácie.

formou

 Prostredníctvom

sociálnej

výmeny

za

použité

ihly

a

striekačky.

asistencie (sprevádzanie terénnymi

 Distribúcia iného materiálu na

pracovníkmi k lekárovi, na úrady

bezpečnejšiu aplikáciu drog a

a i.)

pomôcť

klientom

zlepšiť

kvalitu svojho života.

Okrem injekčných striekačiek je klientom

 Minimalizovať počet nechránených
sexuálnych

stykov
a osôb

drog

bezpečnejší sex

u užívateľov
pracujúcich

distribuovaný aj iný, najmä zdravotnícky
materiál. Ten slúži na prevenciu krvou a
pohlavne

prenosných

infekcií

ako

a tým

HIV/AIDS, zápalov pečene typu B, C a

znížiť riziko prenosu pohlavných

iné. Klienti programu dostávajú alkoholové

a pohlavne prenosných ochorení

tampóny na dezinfekciu miesta vpichu a

medzi klientmi projektu, ako aj

injekčnú

z klientov projektu na majoritnú

pripomínajúcu roztok vlastný telu. K

populáciu.

materiálu patria aj suché tampóny na

v pouličnom

sex-biznise

vodu,

ktorá

je

tekutinou

terénnych

zastavenie krvácania po vpichu, filtre na

pracovníkov nových pracovníkov,

filtráciu nežiaducich prvkov v droge,

tak

kyselina

 Zaškoliť

do

aby

zabezpečená

tímu
bola

personálne

kontinuálna

práca

ascorbová,

ktorá

slúži

na

rozpustenie heroínu, a zároveň slúži ako

v teréne, zabezpečiť očkovanie pre

výživa

týchto pracovníkov.

Distribuované sú škrtidlá, ktoré uľahčujú

 Pravidelným samoštúdiom a

prístup

pre
k žilám

žily

a

prezervatívy.

a znižujú
a zraňujúcich

tak

počet

supervíziou zvyšovať kvalifikáciu

nevydarených

pokusov

a motiváciu terénnych pracovníkov

o vpich. V prípade záujmu sú poskytované

(KROK VPRED- charakteristika,

hygienické rukavice a stericup. Stericup je

2013).

originálna lyžica určená na menej rizikovú
prípravu drogy, v rôznych farbách, aby sa
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zabránilo náhodnému zdieľaniu. Je odolná

Má

voči

klientom, obsahuje vyhodnotenie situácie,

teplu

a priľnavosti

špecifických

nežiaducich látok.

formu

rozhovoru

súčasťou

materiálu

je

informovanie

o spôsobe

použitia

najvyššie

znižovanie

materiálu
rizík

aplikáciou

distribúcie

vedúce k odstráneniu problémov klienta.

klientov

Ide o riešenia aktuálnych problémov a

pre

zvyšovanie

čo

spojených

drog

a prácou

kompetencií

klienta

tieto

problémy riešiť. Poradenský rozhovor
môže prebiehať v týchto oblastiach:

v pouličnom sex-biznise.

 zdravotné (infekčné a iné ochorenia,

Materiál určený pre osoby pracujúce v sex-

zdravotné dôsledky injekčného užívania

biznise

drog: abscesy, flegmóny a i.)

obsahuje

bezpečnejší

s

ponúka odporúčania, informácie a riešenia

Nevyhnutnou

s injekčnou

najčastejšie

orálny

prezervatívy
a vaginálny

na
styk

 právne (rodinné, trestnoprávne,

a prezervatívy určené na análny styk,

občianske a i.)

hygienické vreckovky a vreckovky na

 sociálne (poradenstvo pri riešení

intímnu hygienu, gél na intímnu hygienu

osobných, rodinných, sociálnych situáciách

a lubrikačný gél.

a i.)

Klienti služby majú k dispozícii pitný

Ako krok ku skvalitneniu poskytovanej

a potravinový servis prispôsobený terénnej

služby vnímame projekt „Odborníci na

práci.

ulici“, ktorý sa začal realizovať v roku

 Základné zdravotné ošetrenie

2005

a vykonáva

sa

v závislosti

od

Kontaktní pracovníci v prípade záujmu a

získania

potreby zo strany klienta poskytujú aj

Filozofiou je ponúkanie zdravotnej a

základné zdravotné ošetrenie, ktoré je

právnej pomoci odborníkmi priamo na

neinvazívne

neodkladné

ulici, v prirodzenom prostredí klientov. V

(dezinfekcia, prekrytie, preväz, aplikácia

prípade, že nemôžu alebo nechcú vyhľadať

mastí, ktorých výdaj nie je viazaný na

tieto služby v inštitúciách, sú im raz

lekársky predpis, prvá pomoc a pod.).

mesačne poskytované odborníkmi, ktorí

Kontaktní pracovníci majú absolvovaný

prichádzajú priamo za klientmi.

a/alebo

kurz prvej pomoci, ktorý je priebežne

finančných

prostriedkov.

 Kontaktná práca

obnovovaný z dôvodu efektívnejšieho a

Cieľom kontaktnej práce je v danom

odbornejšieho výkonu.

momente

 Poradenstvo

na

danom

mieste

vytvoriť

priestor na realizovanie služby. Nato, aby
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pracovník mohol klientovi poskytovať

pristupovať s porozumením, podporou,

ďalšie služby, je nevyhnutné:

oceňuje klienta a podáva mu pozitívnu

 nadviazať prvý kontakt,

spätnú väzbu.

 zistiť potreby klienta (často ich spočiatku

 Sociálna asistencia

nevie definovať),

Cieľom služby je pomáhanie klientom,

 predstaviť ponuku zariadenia/služby

ktorí nie sú dostatočne sociálne zruční a

(klient na začiatku zväčša nevie väčšinu

nie sú schopní sami vyhľadať adekvátnu

ponuky využívať - najmä sociálne služby),

pomoc na riešenie ich problému. V rámci

 stanoviť a upevňovať vzájomné hranice,

tohto programu pracovníci sprevádzajú

vybudovať obojstrannú dôveru.

klienta a pomáhajú mu pri vybavovaní na

 Informačný servis

rôznych úradoch, polícii a v nemocniciach

Kontaktný pracovník podáva klientovi
stručnú informáciu buď prostredníctvom

(Manuál Združenia STORM, 2011).
 STORMík

informačných letákov alebo poskytuje

Časopis

ucelenú informáciu, ktorá nie je ďalej

Obsahuje informácie o časoch a miestach

rozvíjaná do poradenského rozhovoru.

výmennej

služby

Realizuje sa aj formou distribúcie letákov,

materiály,

články

brožúr a pod. (infekčné a iné ochorenia,

drogovej či právnej oblasti. Klienti môžu

prevencia

vzniku

flegmón,

abscesov,

priamo

určený

prispievať

klientom
a
z

programu.

distribuovanom
oblasti

poéziou,

zdravia,
kresbami,

právne, zdravotné a sociálne poradenstvo,

článkami alebo sa spolupodieľať na výbere

informácie o tehotenstve, informácie z

aktuálnych tém pre budúce číslo časopisu.

rôznych oblastí života podľa potrieb

Okrem

klientov).

časopis voľno-časové a zábavné prvky.

odborných

článkov

obsahuje

Mesačne vychádza v náklade 80 kusov.
 Motivačné rozhovory
motivačného

Cieľom

rozhovoru

je

motivovať klienta k zmene jeho životnej
situácie, k zmene hodnôt, postojov a
vnímania

vecí.

Pracovník

pomáhať

klientovi

hľadať

sa

usiluje
riešenia

a nahliadať na situáciu z iných perspektív.
Snaží

sa

klienta

nehodnotiť,

ale
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE PROGRAMU

závislých na heroíne. Tolerancia sa pri

KROK VPRED ZA 10 ROKOV

tejto droge rýchlo zvyšuje a tým, že

PÔSOBENIA

pracovníci programu motivujú klientov
k menej rizikovému užívaniu, čo zahŕňa
použitie vždy novej injekčnej striekačky,
zvyšuje sa ich počet.
Výskumy štúdií potvrdili, že programy
výmeny injekčných striekačiek, akým je
KROK

VPRED,

nespôsobujú

nárast

nelegálneho, ani injekčného užívania drog.
Môžu „viesť k zníženiu výskytu HIV,
viesť k zníženiu potreby viacnásobného
používania ihiel a striekačiek a zabezpečiť
prístup početnej znevýhodnenej skupine
obyvateľstva k zdravotníckym a iným
Graf 1 Počet prijatých IS (Injekčných
striekačiek) v programe KROK VPRED
(od marca 2003 do marca 2013)
Graf

1

zobrazuje

počty

prijatých

VPRED za desať rokov fungovania a to od
roku

2003,

v

ktorom

bol

uskutočnený prvý terén v meste Nitra.
V roku 2003 začal tiež fungovať výmenný
program v meste Sereď a v roku 2007
v meste Trnava. Počty prijatých injekčných
striekačiek boli do značnej miery závislé
od počtu služieb a tie od finančných
prostriedkov.

Nárast

počtu

Poskytovanie služieb a výmena injekčných
striekačiek sú klientom poskytované na
základe jedinečného kódu. Ten je klientovi

injekčných striekačiek v programe KROK

marca

službám“ (Burrows, 2002, s. 9).

prijatých

injekčných striekačiek možno odôvodniť
skutočnosťou, že veľký počet klientov je

pridelený pri prvom kontakte pri vypĺňaní
IN-COME dotazníka, ktorý okrem toho
obsahuje informácie o klientovi (napr.
vzdelanie,

zamestnanie,

liečbu zo závislosti a i.).

absolvovanú

Sociálno-zdravotnícke spektrum
Social Health Spectrum

Graf 2 Počet kontaktov v programe KROK

Graf 3 Počet nových kontaktov v programe

VPRED (od marca 2003 do marca 2013)

KROK VPRED (od marca 2003 do marca
2013)

Kontakt

predstavuje

pracovníka

každé

účelom

Do marca roku 2013 bolo v programe

služieb.

KROK VPRED vo všetkých troch mestách

Zvyšovaním počtu kontaktov s klientmi na

zaregistrovaných vyše 800 klientov- teda

službe sa znižoval priestor pre individuálnu

800 klientov využilo služby programu

prácu s klientom, čo v roku 2012, v ktorom

minimálne

bol počet kontaktov najvyšší a to 3645

nových kontaktov bol v roku 2007, čo

iniciovalo vznik programu ZÓNA. Ako

možno odôvodniť implementáciou služby

sme uviedli vyššie, kontaktné centrum je

do mesta Trnava. Neustály nárast klientov

nadväzným

totožnú

pripisujeme dlhoročnému pôsobeniu v

cieľovú skupinu. Zvýšenie priestoru pre

daných mestách, v ktorých sa program

individuálnu

jedným

dostal do širokého povedomia subkultúry

z prínosov. Ako hlavný prínos vnímame

klientely. Zloženie klientov sa rokmi mení

prepojenie

služby

v zmysle toho, že dochádza k ich

z nízkoprahovým centrom, ktoré je krokom

sťahovaniu, výkonu trestu odňatia slobody,

k využívaniu

úmrtiu, či abstinencii. Napriek tomu, že sa

poskytnutia

inštitúciami.

s klientom

za

stretnutie

sociálnych

programom
prácu

bol

terénnej
služieb

pre
len

poskytovaných

jedenkrát.

Najvyšší

počet

počet nových kontaktov výrazne rokmi
nemenil, narastá počet kontaktov ako
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Social Health Spectrum
takých. Výška počtu kontaktov a tiež

s použitím automobilu. Ten predstavuje

nakontaktovaných klientov podľa nášho

bezpečný priestor pre rozhovor pracovníka

názoru nemapuje dostatočne situáciu a

s klientom,

počty užívateľov, pretože ešte stále mnohí

neinvazívneho

užívatelia drog službu nevyužívajú. A

testovanie.

priestor

na

poskytnutie

ošetrenia

a anonymné

práve aj pre nich je určené kontaktné
centrum, ktoré im môže vyhovovať vo

V programe KROK VPRED je aktuálnou

väčšej miere ako terénna služba.

prioritou budovanie profesionálneho tímu
pracovníkov a jeho rozširovanie, aby bola
zabezpečená
s cieľovými

kontinuálna
skupinami.

práca

Dôležitou

je

motivácia klientov k využívaniu programu
ZÓNA a propagácia sociálnej asistencie,
ktorá by mala zvýšiť využívanie tejto
služby a tým priblížiť služby poskytované
inštitúciami s cieľom stabilizácie a/alebo
zlepšenia životnej situácie klientov.
Víziou

je zvýšenie počtu

služieb a

zavádzanie terénnych služieb do nových
Graf 4 Počet služieb v teréne programu

oblastí po mapovaní potrieb okolitých

KROK VPRED (od marca 2003 do marca

miest.

2013)

zvyšovanie

Počet služieb v teréne zobrazuje Graf 4.

organizáciami a v neposlednom rade práca

Počas služby pracovníci prichádzajú na

s motiváciou klientov k liečbe závislosti.

Samozrejmosťou
spolupráce

je

neustále

s relevantnými

vopred dohodnuté stanoviská, o ktorých sú
klienti informovaní. O stanoviskách sa
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