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ÚVOD

Pred desiatimi rokmi prvýkrát vyšli terénni pracovníci do ulíc, oslovili prvého klienta,

rozbehli prvý program, ponúkli prvé poradenstvo, prvý výmenný servis.

Po desiatich rokoch máme otvorené štyri veľké programy pre rôzne cieľové skupiny,

ponúkame kvalitné sociálne služby pre stovky klientov, organizujeme osvetové 

celoslovenské akcie a pôsobíme ako jediné profesionálne združenie tohto typu

 na Slovensku. 

Často sa nás ľudia pýtajú, prečo to robíme? Prečo pracujeme mnohokrát v nepriaznivých 

podmienkach s klientmi, ktorí sú považovaní za náročných, na okraji záujmu spoločnosti,

s témami, ktoré sú kontroverzné alebo rozporuplné. 

Prečo? 

Lebo veríme, že naša práca má zmysel. Veríme, že naše služby, ktoré prinášame ponúkajú 

bezpečnejšie cesty a vytvárajú možnosti pre skvalitnenie života jednotlivcov i celej 

spoločnosti.

 A podľa toho sme pracovali aj v tomto roku, v roku 2013. 

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

štatutárna zástupkyňa
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PROGRAMOVÁ SIEŤ A SPOLOČNÉ PRINCÍPY

Združenie STORM ako apolitické a neziskové združenie vzniklo 15. mája 2002  

registráciou na Ministerstve vnútra SR. Je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, ktorý 

pracuje v dvoch krajoch a troch okresoch.

Združenie STORM sa skladá z piatich základných programov

STEREO - práca so žiakmi v školách

CIRKUS - práca so žiakmi v školách

KROK VPRED - terénna práca s užívateľmi drog a osobami v sex-biznise

ZÓNA - práca s užívateľmi drog, osobami v sex-biznise a ich blízkymi osobami

v kontaktnom centre

VEREJNOSŤ - osvetová práca s verejnosťou

Spoločnou charakteristikou týchto programov je nízkoprahová filozofia a uplatňovanie 

princípov Harm-Reduction (princípy znižovania škôd).

Nízkoprahová filozofia programov sa odráža najmä v nízkoprahovom naladení 

pracovníkov, rešpektovaní klientov, vo vytváraní bezpečného priestoru, v dodržiavaní 

systému pravidiel, anonymity a bezplatnosti a v podpore klientov k participácií

a aktivizácií. 

Vo všetkých programoch sa uplatňujú aj princípy Harm Reduction (princípy zamerané

na znižovanie škôd), ktoré vedú k ochrane jednotlivcov i verejného zdravia.

Princípy sú flexibilne prispôsobované na konkrétne cieľové skupiny s dôrazom kladeným 

na pragmatizmus, humanistické hodnoty, zamerania na minimalizáciu škôd

a na vyváženie nákladov a prínosov a na prioritu okamžitých cieľov.

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. 

 Podpredseda 
 Mgr. Pavol Šťasný 

 členovia Správnej rady 
 Mgr. Magdaléna Halásová 

 Mgr. Martin Valentíny 

 Personálne obsadenie Kontrolnej komisie 

 členovia Kontrolnej komisie 
 Mgr. Kristína Hozáková 

 Mgr. Petra Olšanská 
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STEREO

 - program prevencie rizikového správania žiakov v školách Nitrianskeho a Trnavského 

kraja

 - začiatok realizácie - od školského roku 2010/2011 

Lektori pracovali so žiakmi prostredníctvom pravidelnej interaktívnej skupinovej práce 

podľa metodiky obsahujúcej východiská filozofie Harm Reduction.

V tomto roku bola metodika programu STEREO obohatená o nové témy. Program ich tak 

ponúkal celkovo 15 plus 2 (úvodné a záverečné stretnutie). Skupinu viedla nemenná 

dvojica skúsených pracovníkov. Na fungovaní programu participuje 8 lektorov Združenia 

STORM. Témy si vyberal objednávateľ (škola) podľa svojich potrieb.

V roku 2013 lektori pracovali s dvoma skupinami žiakov SOŠ vo Vrábľoch, kde pokračovali 

v práci s tými skupinami, s ktorými pracovali v minulom školskom roku.

V ZŠ s MŠ v Dvorníkoch absolvovala program jedna skupinu žiakov deviateho ročníka.

V roku 2013 sme pilotne spustili s jednou skupinou prevenciu detí v predškolskom veku. 

Program absolvovali deti žijúce v ubytovni v Trnave. 

Aj napriek tomu, že sme zaznamenali pokles skupín, ktoré absolvovali program, čo si

vysvetľujeme predovšetkým nedostatkom finančných prostriedkov, vážime si záujem 

a dlhodobú spoluprácu vybraných škôl na úrovni partnerstva.
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Skupinová práca na tému boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi



CIRKUS

 - program klubovej a terénnej práce so sídliskovou mládežou v Nitre 

 - začiatok realizácie - od roku 2007

Program vznikol 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. 

V roku 2013 pracovníci nakontaktovali spolu 89 klientov 957 krát. Voľnočasové aktivity, 

ktoré slúžia nielen na vyplenenie voľného času ale aj na vytvorenie bezpečného

a dôverného prostredia sa poskytli 624 krát. Internetové – online poradenstvo využilo 42 

klientov a sociálne poradenstvo mimo klubov a terénov využilo 21 klientov. Okrem 

klasických aktivít sa v tomto roku realizovali aj workshopy, doučovanie, noc v klube, letné 

túry.

20. júla 2013 pracovníci programu zorganizovali komunitnú akciu s názvom Letné 

cirkusovanie. Okrem turnaja vo floorbale a futbale sa účastníci mohli zapojiť do zumby 

alebo sa občerstviť nealkoholickým nápojom či sladkou maškrtou alebo ovocím. Na tejto 

akcii vystúpili aj niektorí klienti programu CIRKUS s ich vlastným hudobným číslom. 

Zámerom akcie bolo posilnenie komunity a spolupatričnosti na sídlisku Klokočina

v Nitre.
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Letné cirkusovanie - 
komunitná akcia na Klokočine



KROK VPRED

 - program terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise

v Nitre, Seredi a v Trnave

 - začiatok realizácie - od roku 2003

Program sa zameriava na zvyšovanie verejného zdravia a znižovanie škôd, ktoré vznikajú 

pri rizikovom správaní sa. Výmenný servis, distribúcia čistého materiálu, poskytovanie 

sociálnych služieb a pod. sú účinným nástrojom na zabránenie vzniku epidémie HIV

a iných krvou prenosných ochorení medzi klientmi 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. 

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. Terénna sociálna práca sa počas 

roka vykonávala pešo, na terénnom automobile alebo bicykli. 

V rámci programu sme realizovali aj subprojekt STORMík – časopis pre klientov venujúci 

sa aktuálnym témam, ktoré ich zaujímajú a do ktorého majú možnosť aj sami prispievať. 

Za rok 2013 sme vykonali 200 služieb, kontaktovali sa s klientmi viac ako 2700 krát. 

Doteraz sme zaregistrovali viac než 880 klientov a za tento rok vymenili viac ako 48 000 

injekčných striekačiek. Poskytli sme aj 3049 služieb rôzneho sociálneho charakteru 

(sociálne, zdravotné, právne poradenstvo, sociálna asistencia, informačný servis a pod.)
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Terénna sociálna práca v meste



ZÓNA

ß program sociálnej práce s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise, ich 

blízkymi osobami v kontaktnom centre v Seredi

ß začiatok realizácie - od roku 2012

Kontaktné centrum vzniklo 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. 

Pracovníci programu v roku 2013 poskytli 2619 krát služby rôzneho sociálneho charakteru, 

kontaktovali sa 2018 krát s klientmi počas 150 služieb v centre. Poskytli 205 krát 

telefonické, osobné alebo mailové poradenstvo pre klientov alebo blízke osoby klientov. 

Zaviedli sme taktiež novú službu – dopisovanie si s klientmi (do výkonu trestu, na liečenie, 

do resocializačného zariadenia a pod.), ktorá vytvára priestor na nadobudnutie nadhľadu, 

reflexie predchádzajúceho spôsobu života, zmeny postojov a pod.
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Kontaktná miestnosť s počítačom pre klientov



VEREJNOSŤ

 - program osvetovej práce s verejnosťou

 - začiatok realizácie - od roku 2003

Na úrovni práce s verejnosťou vyberáme najdôležitejšie problematiky, ktoré prinášame 

obyvateľom miest v Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

Svetový deň boja proti HIV/AIDS - pri tejto príležitosti sú organizované preventívne 

prednášky v základných a stredných školách na tému HIV/AIDS. V meste Nitra a Trnave 

organizovalo Združenie STORM šiesty sviečkový pochod, ktorý bol vyjadrením spoluúčasti 

ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a uctenie si pamiatky tých, ktorí zomreli v dôsledku tohto 

ochorenia. 

Na prednáškach sa o problematike vždy diskutovalo v menších skupinách, s 2 lektormi, 

interaktívnou formou. 22 prednášok v školách sa zúčastnilo v roku 2013 spolu 481 mladých 

ľudí, na sviečkových pochodoch sme priamo oslovili viac ako 500 ľudí. Vyškolili sme tiež 30 

profesionálov z iných inštitúcií (metodici, preventisti a pod.).

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - pracovníci už štyri roky robia 

prednášky na tému prevencie obchodovania s ľuďmi v základných, stredných a vysokých 

školách a zároveň ponúkajú tieto informácie aj verejnosti. V balíku informácií boli nielen 

teoretické východiska problematiky, ale aj praktické rady v prípade priameho ohrozenia. 

Spoločných stretnutí na tému prevencie obchodovania s ľuďmi sa v roku 2013 zúčastnilo 

spolu 428 mladých ľudí na 27 prednáškach.

Bezpečný Valentín - bol už šiestykrát zameraný na prevenciu nákazy pohlavne 

prenosných ochorení ako je HIV/AIDS, chlamídiové infekcie, kvapavka, syfilis a i. 

Pracovníci a dobrovoľníci združenia v rozmedzí druhého februárového týždňa (k sviatku 

Sv. Valentína) vo večerných hodinách navštevovali bary, diskotéky a pohostinstvá v troch 

mestách. Ponúkaný leták, ktorý distribuovali, obsahoval základné informácie o formách 

nákazy, prejavoch, možnostiach prevencie a liečby jednotlivých ochorení. Zároveň v ňom 

bol vlepený prezervatív ako jedna z najbežnejších alternatív ochrany pri pohlavnom styku. 

Pracovníci rozdali 520 ks letákov a navštívili 22 pohostinstiev, krčiem a diskoték. 

a diskoték. 

Chill out zóna na festivaloch - menšie hudobné festivaly sú len málokedy zabezpečené 

preventívnym programom a našim cieľom je práve tieto festivaly zaistiť a ponúknuť 

informácie o znižovaní rizík pri takýchto aktivitách ako napr. kombinovanie drog

s alkoholom, užívani tanečných drog, bezpečný sex a pod. V Nitre sme nadviazali tento 

rokspoluprácu s Triptych, o.z. a zúčastnili sme sa troch festivalov na Hide Parku. 

Celoslovenské konferencie pre odbornú i laickú verejnosť - v minulých dvoch rokoch 

smeusporiadali v spolupráci s KOS v Nitre a UKF v Nitre celoslovenské konferencie

na aktuálne témy, ktoré nie sú na odbornej i laickej úrovni diskutované. Tohto ročná 

konferencia bola zameraná na prevenciu pred obchodovaním s ľuďmi z pohľadu teórie, 

praxe a výskumu. Príspevky na celoslovenskej konferencii si vypočulo viac ako 120 ľudí

z rôznych oblastí teórie, praxe a výskumu.
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Celoslovenská odborná konferencia



FINANCOVANIE
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PARTNERI A DONORI 

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 za to

ĎAKUJEME.
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KONTAKT

Združenie STORM
Nedbalova 17
949 01 Nitra

IČO 37868314
DIČ 2021697348 

pobočky 

Nedbalova 17, 949 01 Nitra – program CIRKUS, KROK VPRED Nitra 

K. Čulena 12, 917 01 Trnava – program KROK VPRED Trnava

Garbiarska 18, 926 01 Sereď – program STEREO, ZÓNA 

www.zdruzeniestorm.sk

zdruzenie.storm@gmail.com

stereo.storm@gmail.com

cirkus.storm@gmail.com 

krokvpred.storm@gmail.com

zona.storm@gmail.com

www.facebook.com/zdruzenie.storm

Ak Vás naše programy zaujali a chcete podporiť ich realizáciu, môžete tak spraviť

cez bankový účet 2626772597/1100 Tatra banka, poukázaním 2% z Vašich 

daní alebo prostredníctvom darovacej zmluvy.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Spracovalo Združenie STORM 
2013
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