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O našej organizácii...

     Združenie STORM vzniklo dňa 15. 
mája 2002 registráciou na Ministerstve 
vnútra SR.  Je apolitickým a nezisk-
ovým združením, ktoré založili študenti 
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Nitre.  Sme zároveň jediným 
a akreditovaným subjektom MPSVaR 
SR, ktorý pracuje v dvoch krajoch, troch 
okresoch a v troch mestách. 

Poslaním a cieľom  združenia je:
     prispieť k riešeniu drogovej prob-
lematiky. Najmä v oblasti prevencie 
primárnej, sekundárnej a terciárnej, 
s dôrazom na vytvorenie a implemen-
táciu inštitútu prvého kontaktu,
     zoskupovať záujemcov o preventívnu 
terénnu prácu,
     pripravovať, rozdávať a distribuovať 
materiály pojednávajúce o prevencii 
drogových závislostí, HIV/AIDS 
a infekčných ochorení v cieľových 
skupinách,
     spolupracovať s medicínskymi, záuj-
movými, mládežníckymi a občianskymi 
združeniami, charitou, verejnou 
a štátnou správou, samosprávou v SR 
a v zahraničí s cieľom vytvárať op-
timálne podmienky pre realizáciu 
projektov združenia.

     Počas svojho pôsobenia rozšírilo svoje 
aktivity v rámci programu „KROK VPRED“ 
o terénnu sociálnu prácu s aktívnymi 
užívateľmi drog v mestách Nitra, Sereď 
a Trnava. 
     V septembri 2007 otvorilo aj 
Nízkoprahový klubu pre deti a mládež 
„CIRKUS“ v meste Nitra. Činnosť or-
ganizácie prispieva k realizácii nielen 
sekundárnej, ale aj primárnej prevencii 
drogových závislostí v meste Nitra. 
Najvyšším orgánom združenia je členská 
schôdza. Pozostávala v roku 2009 
z 13 členov združenia.  Správna rada 
združenia je výkonným a štatutárnym 
orgánom. Jej predseda je zároveň 
štatutárom organizácie. 

Personálne obsadenie Správnej rady:

Predsedníčka : Mgr. Andrea Hugáňová
Podpredsedníčka: Bc. Zuzana Jankechová
Členka správnej rady: Bc. Zuzana Šťastná

Personálne obsadenie Kontrolnej komisie:

Bc. Martina Makuchová
Bc. Karin Andrášiková
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Naša filozofia...

Nízkoprahové naladenie pra-
covníkov, ktorí svojou dostupnosťou, 
rešpektovaním klientov, nehodnotiacim 
prístupom sprostredkúvajú služby 
a vytvárajú most medzi inštitucionálnou 
pomocou a prostredím ulice. 
 
     

Anonymitu a bezplatnosť štandardných 
služieb, ktorá je motiváciou pre opako-
vaný kontakt klienta.

Dobrovoľnosť, pretože pravidelná 
dochádzka nie je podmienkou, 
akceptujeme rozhodnutie klientov 
využiť naše služby, keď ich oni práve 
potrebujú. 
 

Bezpečie - zámerom programov je 
vytvorenie pokojného a bezpečného 
miesta, ktoré je dôležitým aspektom 
ovplyvňujúcim vytvorenie kontaktu 
a dôvery s klientom. 

Dodržiavanie systému pravidiel, ktorými 
sú klienti programov jasne 
a zrozumiteľne oboznámení a sú 
         v súlade s filozofiou združenia. 

Participáciu klientov, ktorá napomáha 
k aktivizácií klientov a pracovníci učia 
klientov prevziať zodpovednosť sa svoje 
konanie a správanie. 

Práca v združení vychádza z nízkoprahovej filozofie, ktorá zaručuje
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Projekt „KROK VPRED“ 

     Organizácia celoročne realizuje 
hlavný projekt s názvom „KROK VPRED“ 
v mestách Nitra, Sereď, Trnava, ktorý 
vychádza z princípov harm-reduction. 
Je to súbor takých intervencií, ktoré 
umožňujú a pomáhajú aktívnemu 
užívateľovi drog získať pravdivé vedo-
mosti o probléme, motivujú ho 
k zodpovednejšiemu, menej rizikovému 
správaniu k sebe a svojmu okoliu a tým 
k dôstojnejšiemu životu. Je to účinný 
nástroj na zabránenie vzniku epidémie 
HIV a iných krvou prenosných ochorení 
medzi injekčnými užívateľmi drog a 
inými skupinami s rizikovým správaním.
 
     Pracujeme s aktívnymi užívateľmi 
drog bez toho, aby sme od nich 
vyžadovali ukončenie konzumácie drog.
To znamená, že abstinencia pre nás 
nie je jediným akceptovateľným alebo 
želateľným cieľom. Služby poskytované 
klientom sú bezplatné a zabezpečuje sa 
absolútna anonymita klientov. 

     Pracujeme s každým človekom, ktorý 
sa nachádza na rôznych stupňoch 

užívania a zároveň sa snažíme znížiť 
škody, ktoré sú nevyhnutne spojené 
s užívaním drog a presadzujeme, že 
niektoré spôsoby užívania drog sú 
bezpečnejšie ako iné. 
Kontinuum užívania drog

terénna sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi 
v sex-biznise

Stupnica rizík užívania drog 
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Abstinencia

Nie je riziko prenosu HIV, Hepatitíd B a C – prostred-
níctvom aplikácie drog, ale je cesta – sexuálnym 
stykom.

Hepatitídy B, C, HIV

Injekčné užívanie (sterilita)

Vlastné 

Dezinfekcia

Naša cieľová skupina
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V meste Trnava a Sereď to za rok 
2009 bolo:
202 x výjazd v teréne 
2307  kontaktov s klientmi
77 nových zaregistrovaných klientov
75 555 ks prijatých použítých injekčných 
striekačiek
81 487 ks vydaných sterilných 
injekčných striekačiek.

V meste Nitra za rok 2009 to konkré-
tne bolo:
101 x výjazd v teréne 
1333 kontaktov s klientmi
17 nových zaregistrovaných klientov
20107 ks prijatých použítých         
injekčných striekačiek
24030 ks vydaných sterilných 
injekčných striekačiek.

A -  nikdy nezačať alebo prestať 
U – keď užívať, tak nie injekčne 
I  – ak injekčne, používať sterilné čisté pomôcky
V – keď nie sterilné, tak aspoň vlastné pomôcky 
D – ak nie vlastné, tak ho vždy dezinfikovať overenými metódami

     Počas nášho pôsobenia sme prišli do kontaktu 14427 x s klientom a v teréne sme 
boli spolu 1758 x. 

O tom, že klienti službu využívajú pravidelne hovoria aj grafy so štatistikou 
prijatých použitých injekčných striekačiek
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    Cieľovú skupinu projektu tvoria 
prevažne mladí ľudia vo veku od 16 
rokov. Pomer mužov ku ženám je 
približne 9:1. V meste Sereď, kde exis-
tuje pouličná prostitúcia kontaktujeme 
ženy pracujúce v sexbiznise. Mnoho 
z nich užíva aj drogy. Najčastejšie 
užívanou drogou v Nitre je Subutex, v 
meste Sereď najmä heroín a pervitín.
Terénna sociálna práca sa počas roka 
vykonávala najmä prostredníctvom 
nášho automobilu.. Priestory auta môžu 
využívať aj klienti pri ošetrovaní 
a poradenstve poskytovanom terén-
nymi sociálnymi pracovníkmi. Vďaka 
nemu sme schopní kontaktovať aj 
osoby pracujúce v sexbiznise na výpa-
dovke mesta Sereď.

    Terénna práca sa v jednotlivých mes-
tách vykonávala nasledovne:
V Nitre - pondelok a vo štvrtok 
vo večerných hodinách (17:00 – 20:00)
V Seredi - v utorok a v piatok vo 
večerných hodinách. (18:00 – 21:00)
V Trnave – v pondelok a vo štvrtok 
vo večerných hodinách . (18:00 – 21:00)

    V rámci projektu „KROK VPRED“ sme 
realizovali aj subprojekt „STORMík“ – 
časopis pre klientov na aktuálne témy, 
ktoré ich zaujímajú a do ktorého majú 
možnosť aj sami prispievať. Časopis 
vychádza každý mesiac v náklade 75 ks. 
Ďalší subprojekt „TESTOVANIE“ bol zam-

eraný na vírusové ochorenia Hepatitídy 
typu B, C, syfilis a HIV formou screenin-
gových testov. Klientov anonymne tes-
tovali pracovníci združenia, ktorí prešli 
špecializovaným vzdelávaním a testovali 
vždy prvú službu v mesiaci priamo 
v terénnom aute. Testy boli zadarmo, 
bolo poskytnuté zdravotné a sociálne 
poradenstvo a ponúkala sa sociálna 
asistencia.  
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Mgr. Andrea Hugáňová 
štatutárna zástupkyňa  

Združenia STORM, koordiná-
torka projektu „KROK VPRED“ 
Nitra, Sereď, terénna sociálna 
pracovníčka

Bc. Pavel Novák
asistent koordinátorky

projektu „KROK VPRED“ Trnava, 
terénny sociálny pracovník

Bc. Martina Me-
siarkinová
terénna sociálna pracovníčka

Bc. Kristína Koršňáková
 terénna sociálna pracovníčka

Bc. Zuzana Šťastná 
asistentka koordinatorky
projektu Krok vpred  

projektu „KROK VPRED“ 
Nitra, Sereď, terénna sociálna 
pracovníčka

Mgr. Katarína Chovan-
cová
terénna sociálna pracovníčka

Bc. Michaela Píšová
terénna sociálna pracovníčka

Bc. Martina Makúchová
terénna sociálna pracovníčka

Bc. Zuzana Jankechová
koordinátorka projektu 

„KROK VPRED“ Trnava, terénna 
sociálna pracovníčka

Bc. Karin Andrášiková
 terénna sociálna pracovníčka

Bc. Magdaléna Halásová
 terénna sociálna pracovníčka

Pracovný 
tím v roku 
2009 
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Program „Nízkoprahový 
klub pre deti a mládez 

CIRKUS“ 
     Sídlisko Klokočina v meste Nitra je 
klasickým panelovým sídliskom, ktoré 
má takmer 33 tisíc obyvateľov. Je to 
najväčšie sídlisko v meste Nitra, kde 
nie je veľa možností ako plnohodnotne 
tráviť voľný čas. Za zmienku tiež stojí, že 
na uvedenom sídlisku neexistujú žiadne 
formy alternatívneho spôsobu trávenia 
voľného času pre subkultúrne skupiny 
detí a mládeže, chýba skate-park, 
sprejeri sa realizujú na všetkých voľných 
plochách, ktoré sa objavia ako vhodný 
objekt ich činnosti. Tieto podmienky na 
sídlisku sú dôvodom pre neorganizo-
vané trávenie voľného času, vytváranie 
subkultúrnych skupín detí a mládeže 
žijúcich v tejto lokalite a tiež vedú k 
vzniku sociálno-patologických foriem 
správania detí a mládeže. 

     Otvorením nízkoprahového zaria-
denia sme klientom ponúkli bezpečnú 
alternatívu ulice. Prínosom bude ak sa 
doteraz nadviazané vzťahy 
s našimi klientmi prehĺbia natoľko, že si 
sami budú iniciovať aktivity 

a tým participovať na formovaní svojho 
voľného času. 

     Projekt je zameraný na primárnu pre-
venciu sociálno-patologických javov u 
detí a mládeže. Nízkoprahové zariadenie 
(klub) pre deti a mládež je priestorom 
na nadviazanie kontaktu s cieľovou sku-
pinou, pomocou voľno časových aktivít. 
Prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, 
povzbudzovaním a oceňovaním vedú 
pracovníci nízkoprahového klubu klien-
tov k samostatnosti a zodpovednosti. 

9
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Cielová skupina

Hlavné ciele projektu

Primárnou cieľovou skupinou 
projektu „Deťom ulice“ sú jednotlivci 
a skupiny detí a mládeže vo veku od 11 
do 20 rokov, ktorí prežívajú nepriaznivé 
sociálne situácie a trávia svoj voľný 
čas na ulici. Sú to deti a mladí dospelí 
v počte okolo 120, ktorí trávia väčšinu 
času mimo domu alebo mimo inštitúcií.

Sekundárnou cieľovou skupinou 
sú rodičia a rodinní príslušníci klientov. 
Rodina je základnou socializačnou 
jednotkou. Deti sa v nej učia základným 
formám správania, ak však rodina zlyhá, 
začne zlyhávať aj dieťa. Preto je dôležité 
formovať dieťa a zároveň aj rodinu. 
V Komunitnom centre, kde pôsobí naša 
organizácia (nízkoprahové zariadenie), 
sa nachádza aj občianska poradňa. 
V prípade záujmu môžu

     Vykonávať kontaktnú sociálnu prácu 
počas otváracích hodín s klientmi / 
klientkami,
     poskytnúť deťom a mladým ľuďom 

Ďalšou cieľovou skupinou 
sú študenti Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre, ktorí už pracujú, alebo budú 
pracovať v nízkoprahovom zariadení 
pre deti a mládež. Sú to predovšetkým 
študenti sociálnej práce, psychológie 
a sociológie. Budú a sú to študenti, ktorí 
prešli špeciálne zameraným školením 
a po osobnom pohovore sa rozhodli 
pre prácu v klube. Počas práce 
v nízkoprahovom klube si môžu overiť 
svoje nadobudnuté poznatky v praxi 
a naďalej sa vzdelávať počas rôznych 
školení, ktoré im pripravíme podľa 
aktuálnych potrieb. Títo mladí ľudia sa 
sústavným vzdelávaním a v neustálom 
kontakte s klientom stávajú profesion-
álmi v danej oblasti.

bezpečný, akceptujúci a podporný 
priestor, ktorý im pomôže nadviazať 
plnohodnotné vzťahy, rozvíjať sociálne 
a životné zručnosti, a zároveň bude 

10
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podnecovať ich tvorivosť a fantáziu, 
umožniť mladým ľuďom vyjadriť 
a realizovať svoje potreby,
     preventívne pôsobiť na deti 
a mládež, zabraňovať a obmedzovať 
sociálno-patologické javy páchané 
cieľovou skupinou alebo na nej, 
dopomôcť k bezpečnosti v meste 
(vyplniť voľný čas detí, mládeže a tým 
predchádzať pouličnému vandalizmu, 
agresivite a nude).

Klub je pre deti otvorený každý utorok 
a štvrtok od 17:00 – 20:00 hodiny. 
V roku 2009 prebehlo 91 služieb a spolu 
sme kontaktovali 1183 detí. Priemerne 
na službu prichádza 14 detí vo veku 13 
rokov. V rámci internej štatistiky sme 
sledovali problémové okruhy za pred-
chádzajúce obdobie, ktoré boli riešené 
situačnou intervenciou pracovníkov:      

     Poskytovať informácie, sprevádzanie, 
pomocou kontaktnej práce, krízovej 
intervencie a základného poradenstva 
pomáhať mládeži riešiť krízové situácie, 
zapájať rodinných príslušníkov a komu-
nitu do programu.

     prejavy agresivity
     škola a problémy súvisiace s ňou 
     nedodržiavanie pravidiel 
     alkohol a drogy 
     sexualita a pornografia 
     vzťahové problémy 
     rodinné problémy 
     prejavy šikanovania 

Aktivity v roku 2009

11
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V rámci programu 
sme pripravili pre klien-
tov stretnutia na rôzne 
témy ako napríklad: 
Environmentálna výchova, ekológia: 
vlastnoručné vyhotovenie nádob 
na separáciu odpadu, následné 
dlhodobé triedenie odpadu v klube 
Cirkus,
 
     

diskusie na tému „škola môj problém“, 
ktoré boli zamerané na aktuálne 
problémy klientov v tejto oblasti,

športové aktivity, športové hry, turnaje: 
futbalový, basketbalový, pin-pongový, 
účasť pracovníkov a klientov na „Dni 
susedov“, ktorý organizovalo 
Komunitné centrum, pomoc pri orga-
nizácii a priebehu,

 

skupinové aktivity na tému alkoholové a 
nikotínové závislosti, pod vedením 
PhDr. Martina Luleia, PhD.,

riešenie konfliktov, konfliktných situácií 
v živote našich klientov,

t        vorivé dielne: maľovanie na porc 
elán a sklo, kreslenie, modelovanie, vyr-
ezávanie tekvíc, výroba masiek, príprava 
vianočných ozdôb z rôznych materiálov, 
výroba vianočných darčekov, výzdoba 
klubu, premietanie filmov. 12
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2009
Pracovný tím v roku 
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Mgr. Andrea Hugáňová 
štatutárna zástupkyňa  

Združenia STORM, kontaktná 
pracovníčka s mládežou, profe-
siou sociálna pracovníčka

Bc. Eva Majová
kontaktná pracovníčka s deťmi a 
mládežou

Bc. Martina Mesiarkinová
kontaktná pracovníčka s deťmi a 
mládežou

Bc. Zuzana Šťastná 
asistentka koordinátorky 

Združenia STORM, kontaktná 
pracovníčka s deťmi a mládežou 

Mgr. Katarína Chovancová
 koordinátorka projektu

„Cirkus“ nízkoprahový klub pre 
deti a mládež (od septembra 
2009), kontaktná pracovníčka 
s mládežou, profesiou sociálna
pracovníčka

Bc. Michaela Píšová
kontaktná pracovníčka s deťmi a 
mládežou

Bc. Karin Andrášiková
koordinátorka projektu

„Cirkus-  nízkoprahový klub pre 
deti a mládež (do septembra 
2009), kontaktná pracovníčka 
s mládežou

Bc. Zuzana Siváková
kontaktná pracovníčka s deťmi a 
mládežou

14
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Našou víziou pre ďalšie roky je  zriadiť kontaktné centrum 
pre užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise v meste 
Sereď a substitučné  metadónové centrum v Nitre.
Našou snahou bude v rámci projektu Nízkoprahový klub pre deti 
a mládež CIRKUS otvoriť na min. tri dni do týždňa a začať aktívne 
pracovať v teréne s deťmi a mládežou, čím by sa presunuli sta-
cionárne služby ešte bližšie ku klientom von – na ulicu. 
Taktiež chceme otvoriť v blízkej budúcnosti nízkoprahový klub 
pre deti aj v meste Trnava.

V rámci primárnej prevencii sa budeme snažiť vytvoriť nový pro-
jekt vzdelávania na základných a stredných školách formou inter-
aktívnych stretnutí so študentmi na tému drogových závislostí. 
Všetky služby a projekty chceme tak ako doteraz realizovať 
s maximálnym ohľadom na klientov a v súčinnosti s nimi. 
Ideálom bude vybudovanie siete programov, prostredníctvom 
ktorých by sa klienti dokázali pohybovať v súlade so svojimi 
požiadavkami a potrebami. 
 

Naša 
budúcnost...
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všetkým donorom a partnerom, vďaka ktorým naše projekty fungujú...

    Vyšší územný celok Trnava a Nitra
     MPSVaR SR 
     Nadácia pre deti Slovenska 
     Úrad vlády SR – GS VMDZKD
     Mesto Trnava, Nitra, Sereď
     Nadácia SPP
     Nadácia pre deti Slovenska- Hodina deťom
     Nadácia INTENDA
 

      Mestská polícia v Nitre, v Seredi
     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavská univerzita v Trnave
     Fakultná nemocnica v Nitre a v Trnave – kožné oddelenie, psychiatrické oddelenie, spaľovňa
     Slovenský Červený Kríž, územný spolok Nitra
     Centrum komunitného rozvoja, Nitra
     Komunitné centrum 
     Auto Zobor Nitra, s.r.o.
     Bbraun Medical, s.r.o., Bratislava
     Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS, Bratislava
     Moja Nitra 

     A iní...

Naše 
podakovanie patrí....

vyrocna-sprava.indd   19 1.7.2010   18:52:58



vyrocna-sprava.indd   20 1.7.2010   18:52:59


