
 

 

Výročná správa 

 

Združenia STORM  

 

rok 2012 

 



V dôsledku skrátenia a sprehľadnenia informácií nebudeme uvádzať obe formy rodovej príslušnosti, avšak pod pojmami terénny 
pracovník, koordinátor, klient a pod. myslíme aj jeho ženskú podobu – terénna pracovníčka, koordinátorka, klientka a pod. 

 

 

O našej organizácii od začiatku v roku 

2002 až doteraz... 

 

Združenie STORM ako apolitické 

a neziskové združenie vzniklo 15. mája 2002 

registráciou na Ministerstve vnútra SR.  

Sme zároveň jediným a akreditovaným 

subjektom MPSVaR SR, ktorý pracuje 

v dvoch krajoch a troch okresoch.  

 

Poslaním a cieľom  združenia je: 

 prispieť k riešeniu drogovej 

problematiky. Najmä v oblasti 

prevencie primárnej, sekundárnej 

a terciárnej s dôrazom na vytvorenie 

a implementáciu inštitútu prvého 

kontaktu. 

 zoskupovať záujemcov 

o preventívnu terénnu prácu. 

 pripravovať a distribuovať materiály 

pojednávajúce o prevencii drogových 

závislostí, HIV/AIDS a infekčných 

ochoreniach v cieľových skupinách. 

 spolupracovať s medicínskymi, 

záujmovými, mládežníckymi 

a občianskymi združeniami, charitou, 

verejnou a štátnou správou, 

samosprávou v SR a v zahraničí 

s cieľom vytvárať optimálne 

podmienky pre realizáciu projektov 

združenia a i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našou filozofiou je nízkoprahovosť... 

 

Práca v Združení STORM vychádza 

z nízkoprahovej filozofie, ktorá zaručuje: 

 

 nízkoprahové naladenie pracovníkov, 

ktorí svojou dostupnosťou, 

rešpektovaním klientov, 

nehodnotiacim prístupom 

sprostredkúvajú služby a vytvárajú 

most medzi inštitucionálnou 

pomocou a prostredím ulice. 

 bezpečie - zámerom programov je 

vytvorenie pokojného a bezpečného 

miesta, ktoré je dôležitým aspektom 

ovplyvňujúcim vytvorenie kontaktu 

a dôvery s klientom. 

 anonymitu a bezplatnosť 

štandardných služieb, ktoré sú 

motiváciou pre opakovaný kontakt 

klienta. 

 dodržiavanie systému pravidiel, 

ktorými sú klienti programov jasne 

a zrozumiteľne oboznámení a sú 

v súlade s filozofiou občianskeho 

združenia. 

 dobrovoľnosť, pretože pravidelná 

dochádzka nie je podmienkou. 

Akceptujeme rozhodnutie klientov 

využiť naše služby, keď ich oni 

práve potrebujú.  

 participáciu klientov, ktorá 

napomáha k aktivizácií klientov, 

pričom pracovníci motivujú klientov 

prevziať zodpovednosť za svoje 

konanie a správanie.  



 

Nasledujúce programy neustále udržiavame... 

 

Od roku 2003  

KROK VPRED 

sekundárna prevencia formou terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi 

v sex-biznise najskôr v meste Nitra,  Sereď v roku 2005. Od roku 2007 v Trnave a od roku 2010 

na ceste smerom do Zlatých Moraviec. 

 

Od roku 2007  

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS  primárna prevencia s neorganizovanými 

skupinami detí a mládeži v meste Nitra, od roku 2011 ku klubu pribudol aj terénny program. 

 

 

Od roku 2010 

STEREO  primárna prevencia rizikového správania s mladými ľuďmi v základných  a stredných 

školách.  

 

Od roku 2012 

ZÓNA – kontaktné centrum pre užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych, či 

rodinných príslušníkov v meste Sereď.  

 

Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Správna rada združenia je výkonným 

a štatutárnym orgánom. Jej predseda je zároveň štatutárom organizácie.  

 

 

Personálne obsadenie Správnej rady:   

predsedníčka  

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 

podpredsedníčka  

Mgr. Zuzana Jankechová 

členka správnej rady  

Mgr. Magdaléna Halásová 

Personálne obsadenie Kontrolnej komisie: 

člen kontrolnej komisie  

Mgr. Pavol Ščasný 

členka kontrolnej komisie  

Bc. Barbora Hurtišová  

 

člen správnej rady  

Mgr. Martin Valentíny  

 

 

 

Kontakt 

zdruzenie.storm@gmail.com 

www.zdruzeniestorm.sk 

mailto:zdruzenie.storm@gmail.com
http://www.zdruzeniestorm.sk/


 
 

KROK VPRED                        

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

 

Organizácia celoročne realizuje hlavný 

program s názvom KROK VPRED 

v mestách Nitra, Sereď, Trnava, ktorý 

vychádza z princípov Harm Reduction.  

Je to účinný nástroj na zabránenie vzniku 

epidémie HIV a iných krvou prenosných 

ochorení medzi injekčnými užívateľmi drog 

a inými skupinami s rizikovým správaním, či 

ich sociálnym okolím.  

Pracujeme s každým bez ohľadu na rasu, 

vierovyznanie či sociálny status človeka, 

ktorý sa nachádza na rôznych stupňoch 

injekčného užívania. Zároveň sa snažíme 

znížiť škody, ktoré sú nevyhnutne spojené s 

injekčným užívaním drog.  

V rámci filozofie, na ktorej sa naša činnosť 

zakladá, tvrdíme, že niektoré spôsoby 

užívania drog sú menej nebezpečné ako 

ostatné. 

Terénna sociálna práca nám umožňuje 

pracovať s klientom priamo v jeho 

najprirodzenejšom prostredí.  

 

Od roku vzniku programu v roku 2003 až po súčasnosť sme zaznamenali takýto nárast 

 

 

Terénna sociálna práca sa počas roka 

vykonávala prostredníctvom našich 

automobilov. Priestory auta využívame aj pri 

ošetrovaní a poradenstve poskytovanom 

terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Vďaka 

nemu sme schopní kontaktovať aj osoby 

pracujúce v sex-biznise na výpadovke mesta 

Sereď či Trnava. 

 

V rámci programu KROK VPRED sme 

realizovali aj subprojekt „STORMík“ – 

časopis pre klientov venujúci sa aktuálnym 

témam, ktoré ich zaujímajú a do ktorého 

majú možnosť aj sami prispievať. Taktiež 

sme zorganizovali už tradičný sviečkový 

pochod pri príležitosti Svetového dňa boja 

proti HIV/AIDS, či prednášky na témy boja 

proti obchodovaniu s ľuďmi alebo ochranou 

pred pohlavnými chorobami.    

Kontakt 

krokvpred.storm@gmail.com  

počet prijatých IS  NR SE TT 

2003 1629 3368 0 
2012 27184 60990 5769 

priemerný počet 
klientov na službe 

NR SE TT 

2003 1,2 1,4 0 
2012 14,2 19,7 4 

počet kontaktov za 
rok 

NR SE TT 

2003 273 167 0 
2012 1324 1796 525 

mailto:krokvpred.storm@gmail.com


 

 
 

CIRKUS  

primárna prevencia s deťmi a mladými ľuďmi v nízkoprahovom klube a/alebo teréne  

 

Program CIRKUS vznikol v roku 2007 za 

účelom poskytnúť mladým ľuďom bezpečnú 

alternatívu trávenia voľného času a pôsobiť 

preventívne voči sociálno-patologickým 

javom. 

Svoje služby poskytuje v klube (ambulantná 

služba), ktorý sídli v areáli Komunitného 

centra, ale aj v teréne (streetwork) na sídlisku 

Klokočina.  

Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať 

nové možnosti využívania voľného času, iné 

hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia 

konfliktov. Zároveň chráni ulicu pred deťmi 

(vandalizmus, drobná kriminalita) a deti pred 

vplyvmi ulice (drogové experimenty). 

Poskytuje informácie, sprevádzanie pomocou 

kontaktnej práce, krízovej intervencie 

a základného poradenstva a tým pomáha 

riešiť klientom krízové a záťažové situácie, 

zapájať komunitu a sociálne okolie do 

preventívnych programov.   

Cieľovú skupinu tvoria deti a mládež vo 

veku od 11 do 22 rokov. 

 

Akcie v roku 2012, ktoré okrem pravidelného klubu klienti mohli absolvovať: 

 Výlet na hrad Gýmeš – celodenný výlet 

na hrad Gýmeš spojený s opekačkou 

 Noc v klube – klienti prespali spolu 

s pracovníkmi v priestoroch klubu 

 Zletnievanie – komunitná akcia zameraná 

na privítanie leta formou športových 

aktivít 

 Tábor – počas jedného týždňa v auguste 

bol klub otvorený celý deň a pre klientov 

boli pripravené rôzne športové, umelecké 

a vzdelávacie aktivity 

 Skupinové stredy – pravidelné skupinové 

stretnutia na určené témy, kedy sa 

diskutovalo a polemizovalo 

 Maľovanie klubu – renovácia 

a skrášľovanie priestorov klubu 

 Halloweenska párty – strašidlá v klube 
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155 95 77 10 1 1 47 75

Počet poskytunutých služieb za 
rok 2012
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Kontakt 

klubcirkus@gmail.com 

 

mailto:klubcirkus@gmail.com


 
 

STEREO  

prevencia v školách prostredníctvom skupinovej práce s uplatnením filozofie Harm Reduction 

 

Začiatkom roku 2010 sme začali realizovať 

program STEREO – primárnu prevenciu 

rizikového správania v základných a 

stredných školách.  

Formou interaktívnych skupinových stretnutí 

prinášame žiakom nielen potrebné 

vedomosti, ale najmä možnosť vytvoriť si 

vlastný, autentický náhľad potrebný pri 

predchádzaní sociálno-patologickým javom.   

Vytvorili sme originálny preventívny 

program zložený z ôsmych blokov, 

týkajúcich sa primárnej prevencie, obohatený 

o interaktívne aktivity a hry. Skupinu vedie 

vždy nemenná dvojica skúsených 

pracovníkov, témy sa pridávajú na základe 

požiadavky školy a  žiakov a po skupine 

nasleduje vždy intervízia so spätným 

hodnotením.  

 

V súčasnej dobe sme spustili program na 

školách v meste Nitra, Vráble, Trnava 

a Dvorníky.  

 

Od roku vzniku programu v roku 2010 až po súčasnosť sme zaznamenali takýto nárast 

 

 
  

 

Kontakt 

stereo.storm@gmail.com 

mailto:stereo.storm@gmail.com


 
 

ZÓNA 

kontaktné centrum pre užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise a ich blízkych a rodiny 

 

Kontaktné centrum vzniklo v septembri roku 

2012 na základe reflektovania potrieb 

klientov žijúcich a pohybujúcich sa v meste 

Sereď a samotného mesta. Je to druhé 

kontaktné centrum na Slovensku, v ktorom sa 

okrem poskytovania výmenného servisu 

a kontaktnej práce, zabezpečuje klientom 

poradenstvo, sociálna asistencia, pitný režim, 

pomoc pri administratíve a vybavovaní 

dokladov a pod.  

Kontaktné centrum svojimi pravidlami 

nadväzuje na stabilnú terénnu formu 

a prehlbuje ju o individuálne poradenstvo 

spojené s plánovaním a prácou s motiváciou. 

Zároveň ponúka podporu a pomoc aj 

obyvateľom mesta Sereď v situáciách 

spojených s problematikou závislostí.  

 

 

Od roku vzniku programu v septembri 2012 sme zaznamenali takýto počet  

  

počet prijatých IS  ZÓNA 

od 9 – 12 m. 2012 10590 

priemerný počet klientov na službe ZÓNA 

od 9 – 12 m. 2012 6,5 

počet kontaktov za rok ZÓNA 

od 9 – 12 m. 2012 311 

   
 

Kontakt 

zona.storm@gmail.com 

 

mailto:zona.storm@gmail.com


Všetky služby a projekty chceme tak ako doteraz realizovať s maximálnym ohľadom na klientov 

a v súčinnosti s nimi.  

 

Ideálom je vybudovanie siete programov, prostredníctvom ktorých by sa klienti dokázali 

pohybovať v súlade so svojimi požiadavkami a potrebami.  

 

 

 

Programy sa realizovali vďaka podpore všetkých donorov a partnerov a zato  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovalo Združenie STORM  

www.zdruzeniestorm.sk 

2012  

http://www.zdruzeniestorm.sk/

