
„Prečo robím v Združení 

 STORM?“
  Výročná správa 
  za rok 2015



V dôsledku skrátenia a sprehľadnenia informácií nebudeme uvádzať obe formy rodovej príslušnosti, avšak 
pod pojmami kontaktný pracovník, koordinátor, klient a pod. myslíme aj jeho ženskú podobu – kontaktná 

pracovníčka, koordinátorka, klientka a pod.

Prečo robím v  

JANKAa VESNA
v programe

ECHO? 

PALI
v programe

STEREO?

KATKA a MARY
v programe

CIRKUS?

VLADO
a ANDREJ
v programe
  KROK VPRED?

AGI 
a KATKA   

v programe
ZÓNA? 
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Združenie STORM vždy tvorili a budú tvoriť ľudia aktívni, zodpovední a pracovití, ktorí veria 
myšlienke nízkoprahovosti a filozofiu znižovania rizík a škôd pretavujú do dennej praxe. 
Nízkoprahová filozofia programov sa odráža najmä v ich v nízkoprahovom naladení, 
rešpektovaní klientov, vo vytváraní bezpečného priestoru, v dodržiavaní systému pravidiel, 
anonymity a bezplatnosti a v podpore klientov k participácií a aktivizácií. 

Zároveň uplatňujú aj princípy Harm Reduction. Princípy sú flexibilne prispôsobované na 
konkrétne cieľové skupiny s dôrazom kladeným na pragmatizmus, humanistické hodnoty, 
zameranie sa na minimalizáciu škôd, 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 na konci roku 2015:
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. - predseda 

Mgr. Pavol Ščasný - podpredseda 
Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. - členka Správnej rady 

Personálne obsadenie Kontrolnej komisie:
členovia Kontrolnej komisie:

Mgr. Petra Olšanská
Mgr. Katarína Debnáriková, PhD.
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Prečo robí Janka a Vesna
v ECHU?

„Lebo chcem pomôcť...a preto, že mám perfektný kolektív.Lebo vieme, čo robíme a prečo to robíme bez toho aby násniekto nútil . Sme ľudia, ktorí vedia pomôcť nielenv „teréne“ ale všeobecne v živote.“
Vesna Tomašik

„Je to niečo iné,

niečo špecifické, n
iečo originálne,

niečo do čoho sa bežný človek nehrnie...práca,

ktorú ako prácu neberiem... možno je to svojím

spôsobom dobrodružstvo.“

 Jaka Albrechtová 

V programe ECHO realizujeme aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti pre 
majoritnú spoločnosť v Nitre, Trnave a Seredi. Prevádzkujeme internetovú poradňu 
www.e-poradna.sk, ktorá ponúka odborné poradenstvo a usmernenie pre všetkých záujemcov 
z celého Slovenska. V roku 2015 sme spravili 32 000 krokov proti HIV/AIDS v rámci sviečkového 
pochodu. Rozdali sme 75 ks mastného chleba na festivale, aby si ľudia dlhšie a bezpečnejšie užili 
večer! Navštívili 13 barov a 27 toaliet, kde sme rozdali viac ako 500 letákov s informáciami                     

o pohlavne prenosných ochoreniach s prezervatívom!
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 Prečo robí v Pali STEREU?

„Preve
ncia na škol

ách

je veľ
mi zau

jímavá a oboh
acujúca.

Stretá
vam sa s m

ladými ľuďmi, kto
rí m

ajú

mnoho krát veľ
mi tref

né rea
kcie 

na naše ak
tivity

.

A veľa
 krát sú také

 origi
nálne a vtipn

é, že 
sa

jednoducho musím tešiť
 na ďalšie

 a ďalšie

stretn
utia. Zábavná preve

ncia

– najlep
šia preve

ncia.“

Pavol S
časný

V programe STEREO sa venujeme primárnej a sekundárnej vprevencii v základných a stredných 
školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction. 
Pracovníci programu prinášajú do škôl informácie a nové vedomosti. Tie sa týkajú látkových, 
nelátkových závislostí a pridružených tém dotýkajúcich sa problémov nielen mladých ľudí, ale aj 
celej spoločnosti (pohlavné choroby, obchod s ľuďmi, šikanovanie a pod.). Svojimi intervenciami 
sa pokúšajú korigovať nesprávne informácie a odstraňovať mýty, ktoré sú neustále prítomné na 
strane žiakov, ale aj pedagógov. V roku 2015 sme pracovali v dvoch školských rokoch na ZŠ 

Dvorníky a zrealizovali 10 stretnutí so žiakmi. 
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Prečo robí Katka a Mary
v CIRKUSe?

V programe CIRKUS sa zameriavame na primárnu a sekundárnu prevenciu u detí a mládeže na 
sídliskách v Nitre. Pracujeme ambulantne - v nízkoprahovom klube alebo sme v teréne. Ponúkame 
bezpečnejšiu alternatívu ulice, príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné 
hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Pracovníci poskytujú klientom informácie           
a sprevádzanie, pomáhajú im riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu                      
a rozvíjať sociálne zručnosti. 
Počas 117 služieb v roku 2015 sa okrem voľnočasových aktivít, každý jeden deň poskytovalo aj 
odborné poradenstvo na témy ako vzťahy, záškoláctvo a motivácia k učeniu, experimentovanie s 
alkoholom či inými drogami, sexualita, hľadanie práce či brigády. Spolu s klientmi sme vytvorili 
„športovú dráhu“ odvážnych či 7 špeciálnych skupín na tému ľudských práv. A zavŕšili sme to 

víkendovou chatou. 

„Práca v CIRKUSe mi umožnila rozvíjať

sa pracovn
e aj osob

nostne. Je to úžasná príležito
sť,

ako sa realizov
ať. Okrem vlastného úsilia mi k tomu

dopomáha aj mladý kreatívny tím kolegov,

s ktorými pracujem.“

Mária Škoricov
á

„Iba vted
y,

keď dávaš a nečakáš nič späť,

dosta
neš vš

etko.
“ Michael Quoist

Katarín
a Krši

akov
á
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Prečo robí Vlado a Andrej
v KROKU VPRED?

„Ja som si dlho vôbec neuvedomoval , že medzi nami

v spoločnosti  žije takáto komunita ľudí, ktorá má svoje

špecifické problémy a brodí sa životom. Ako pracovník som však zistil ,

že my sme pre nich často jediní, s ktorými sa môžu

normálne porozprávať...“
Vladimír Tomašovič

„Sarkastick
y poved

ané to, č
o som si v t

eréne

uvedomil ... Lebo
 ide o dobre p

latenú, jednoduchú prácu
,

ktorú
 chce rob

iť každý. Preto
že nepotrebuješ žia

dne

vedomosti. P
retože našich klien

tov sp
oločnosť n

esúdi.

Lebo každý je od
borník na svoje

 probl
émy.“

Andrej Kern

Program KROK VPRED prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká 
vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise. Účinne vypĺňa medzeru medzi 
primárnou a terciárnou starostlivosťou o klienta. Kontaktní pracovníci pracujú s aktívnymi 
injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise bez toho, aby od nich vyžadovali 
ukončenie rizikového správania. Terénna sociálna práca sa realizuje v Nitre, Seredi  a Trnave.            
V roku 2015 sa nám podarilo zlikvidovať viac než 29 000 použitých injekčných striekačiek. Boli 
sme v teréne skoro každý jeden pracovný deň okrem utorkov a štátnych sviatkov a kontaktovali 

sme sa s 2817 x s klientmi. 
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„Lebo naša životná filozofiaje rovnaká. Robím veci v živote, ktoré ma bavia
a nie sú vždy najbezpečnejšie. Ale filozofia harm reduction 

je práve o tom, že môžeme robiť to čo nás bavíplnohodnotne a ako bonus menej rizikovo.“Agneša Horváthová

„Lebo v nej vidím zmysel a taktie
ž

preto, 
že v pr

áca v ZÓNE posúva vpred
 nielen

klientov al
e aj m

ňa samotnú. A taktie
ž ma teší

robiť s
 ľuďmi, s kt

orými si ro
zumiem.“

Katarína Debnárikov
á

Prečo robí Katka a Agi v ZÓNE? 

Program ZÓNA ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných 
užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog 
a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď. Pracovníci poskytujú pomoc 
klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody 
vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS 
a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene. 
V roku 2015 sme poskytli viac než 15 000 čistých injekčných striekačiek, 53x riešili motiváciu 
klientov, 32x sme odporúčali liečenie alebo inú formu abstinencie, 97x sme sa venovali 
zdravotným problémom. 
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Vážime si podporu

Všetky naše aktivity sme mohli realizovať najmä vďaka 
partnerom. Ďakujeme nielen za finančnú podporu,

ale aj za záujem a ochotu pomáhať.

Naši donori:
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Finančná správa za rok 2015

Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra
Súhrn finančnej správy za rok 2015

7720,00 Mesto Nitra, Trnava

36106,45 Vyšší územný celok Trnava, Nitra

106927,03 MZ SR, MPSVaR SR, MZVaEZ SR

200,00  konferencia Harm - Reduction

37589,20 Nadácia Pontis, Nadácia Granvia, Centrum   

  pre filantropiu, OSF, Erasmus +, NMCD, NKN

2184,00 Reckitt Benkiser

1700,00 dary

1978,82 2%

 194405,50

PRIJMY NA 

PREVÁDZKU 

PROGRAMOV KROK 

VPRED, CIRKUS, 

ZÓNA, ECHO

PRÍJMY CELKOM

POPIS PRÍJMU    SUMA   ZDROJ

188348,99

188348,99

NÁKLADY NA PREVÁDZKU 

PROGRAMOV KROK VPRED, 

CIRKUS, ZÓNA, ECHO

NÁKLADY CELKOM

POPIS NÁKLADOV            SUMA

V Nitre, 21.3.2016 
Vypracovala:

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.
štatutárna zástupkyňa
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Dakujeme Vám...

 A čo další rok? 

Ak vás naše programy zaujali a chcete podporiť ich realizáciu, môžete
tak spraviť cez bankový účet IBAN: 2626772597/1100 Tatra banka,
poukázaním 2% z vašich daní,
prostredníctvom darovacej zmluvy,
alebo dobrovoľníckou prácou.

Ďakujeme !

Grafické spracovanie: Tibor Ročiak
Obsahové spracovanie: Združenie STORM 2015

Všetky naše aktivity chceme aj v roku 2016 udržať a rozvíjať.
Ak vás zaujali a máte záujem sa dozvedieť o nich, budeme radi.
Nájdete nás na:
 
 Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra
 IČO 37868314  DIČ 2021697348 

pobočky:
        Nedbalova 17, 949 01 Nitra   –  program CIRKUS, KROK VPRED Nitra a Sereď, ECHO
        K. Čulena 12, 917 01 Trnava   –  program KROK VPRED Trnava, ECHO
        Garbiarska 18, 926 01 Sereď   –  program STEREO, ZÓNA, ECHO

www.zdruzeniestorm.sk
zdruzenie.storm@gmail.com 

FB Združenie STORM

stereo.storm@gmail.com • cirkus.storm@gmail.com  • krokvpred.storm@gmail.com
zona.storm@gmail.com • echo.storm@gmail.com

^
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Výročná správa. Právo na gramaticko-grafické chyby vyhradené.


