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ROK 2020 V ZDRUŽENÍ

Združenie STORM sa za dobu svôjho pôsobenia v Nitrianskom a
Trnavskom kraji vypracovalo na odbornosť, profesionalitu 
a ľudskosť garantujúce združenie. Nikdy to nebolo jednoduché.
Časté pretrvávajúce finančné problémy sme vždy prekonávali
vďaka dobrému tímu ľudí, podporovateľov, priateľov a najmä
prispievateľov, ktorí verili v našu myšlienku. Samozrejme, robili
sme to a budeme to robiť aj naďalej najmä pre našich klientov 
a ich blízkych. Aby vedeli, že vždy existuje bezpečnejšia
alternatíva. Vždy existujú riešenia ako si zlepšiť situáciu a život. 

Tento rok zasiahla pandémia do života každého. Zodpovednosť
voči sebe i iným nadobudlo opäť širší význam. Pandémia sa
nevyhla ani nám ani našim klientom. 
Ďakujeme preto špeciálne všetkým, ktorí boli a sú zodpovední. 
 Bol to rok plný veľkých výziev, zmien, ale aj hrdosti, že sme ho
zvládli a pokračujeme. 

štatutárni zástupcovia 
Pavol a Andrea 

Rok 2020 bol aj pre nás
mimoriadne náročný. Svetová
pandémia ovplyvnila život nám
všetkým. Práve preto sme
našim klientom boli neustále
nablízku aj počas núdzových
stavov v krajine." Pavol,
štatutár



O NÁS

Združenie vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov
sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v
zmysle filozofie Harm Reduction. 
Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v
Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

Naše poslanie a ciele
- prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového
správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej
prevencie,
- klásť dôraz na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého
kontaktu,
- pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii
závislostí a rizikového správania,
- spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, verejnou a štátnou
správou, mestom, samosprávou s cieľom vytvárať optimálne
podmienky pre realizáciu programov združenia.

"V každom ohľade môžem konzultácie s
pracovníkmi združenia STORM odporučiť
všetkým subjektom pracujúcim na báze
stretnutí s klientmi." Miroslav Janák, OZ
Pokoj a dobro

Najvyšším orgánom združenia je
členská schôdza.Výkonným a
štatutárnym orgánom
združenia je Správna rada.
Jej predseda je zároveň
štatutárom organizácie.

predseda
Mgr. Pavol Ščasný
Mgr. Andrea Hugáňová Kosírová,
PhD. 
podpredseda
Mgr. Róbert Tkáč
členka Správnej rady
Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.

členovia Kontrolnej komisie
Mgr. Petra Olšanská
Mgr. Katarína Debnáriková, PhD



STEREO

Už od roku 2010 sa v programe STEREO venujeme preventívnej
činnosti u žiakov najmä končiacich ročníkov v základných školách 
a u študentov stredných škôl. Rôznymi témami z oblastí drog,
nežiadúcich sociálnych javov, ľudských práv alebo zvýšenia osvety sa
snažíme reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí. Našou snahou
je zvýšiť povedomie o tabuizovaných témach, bojovať proti
stigmatizácii a prispieť k zodpovednému a menej rizikovému
správaniu. Partnerským prístupom a interaktívnou formou otvárame
diskusiu a reagujeme na otázky a potreby mladých ľudí priamo na
školách. Pracujeme kontinuálne s jednou skupinou ako predpoklad
dlhodobej efektívnej prevencie. 

„Verím, že nájdeme spôsob, ako
byť užitoční v efektívnej prevencii
aj v tejto náročnej dobe.“ Mária,
koordinátorka

Kvôli pandémii sme v marci museli
prerušiť všetky naše skupiny,
keďže žiaci a študenti prestali
chodiť do škôl. 
Medzi naše princípy patrí
interaktivita a otvorená diskusia
na partnerskej úrovni. A z týchto
zásadných dôvodov sme sa
rozhodli pozastaviť program 
a počkať na ustálenie sa situácie
na školách. 

Počet skupín   10

Počet účastníkov  101

Najvyužívanejšie témy
- alkohol
- HIV/AIDS
- šikana
- rasizmus



CIRKUS

Našim cieľom je znižovať rizikové správanie  neorganizovaných
skupín mládeže, a tým zvyšovať bezpečie na sídlisku. Hlavnou
myšlienkou programu je ponúknuť mladým bezpečný priestor, kde
sa môžu realizovať a učiť sa novým veciam potrebným k ich
zdravému dospievaniu.
Prostredníctvom pestrej ponuky voľnočasových aktivít ich vedieme
k zlepšeniu sociálnych zručností, k participácii, zodpovednosti
a sebadôvere. Našou prácou je zasiahnutá aj širšia časť 
obyvateľov sídliska.
Každoročne organizujeme komunitné podujatia. A tiež sme tento
rok prešli veľkou vnútornou rekonštrukciou klubu. 
Stále sa nám darí udržiavať prvú komunitnú záhradku na Klokočine
v Nitre.

V tomto kovidovom roku sme posilnili dištančné poradenstvo, v
najťažších chvíľach sme boli dostupní pre klientov 14 hodín denne
v online priestore.
Vybavenie klubu sme rozšírili o X-box.
 Počas leta sa nám podarilo zorganizovať lokálne výlety s klientmi
na Zobor a Hidepark a našu tradičnú komunitnú akciu.

"Rada vidím vaše tváre aspoň na
internete, chýbate mi." klientka,
17 rokov

Klub 
78 individuálnych klientov
580 kontaktov
154 klubov /služieb/
298x poradenstvo

Online poradenstvo
234x online služba
1284 kontaktov
267x poradenstvo

Najčastejšie témy
- zdravotný stav
- škola
- vzťahy

Terén
117 individuálnych klientov
864 kontaktov
166 terénov (služieb)
153x poradenstvo
275x informačný servis

Najčastejšie témy
- škola
- zdravotný stav
- rodina



KROK VPRED

Terénny program realizujeme v prirodzenom prostredí klientov v
Nitrianskom a Trnavskom kraji, kde vnímame neustály nárast a
záujem o poskytované služby. Klientelu tvoria prevažne injekční
užívatelia drog a/alebo osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise a
ich rodinní príslušníci. Vznikol nápad na projekt HODINA
(Otvorenej Diskusie), ktorý sa počas doby zhruba dvoch mesiacov
realizoval v Lekárni MEDA na Štefánikovej ulici v Trnave. Vytvorili
sme tak priestor na rozhovor k témam, ktorým sa venujeme, ale aj
priestor pre depistáž možných klientov. Priama participácia
klientov je pre nás stále dôležitou súčasťou uschopnenia klienta.
Realizovala sa aj prostredníctvom sekundárnej výmeny injekčných
striekačiek, prispievaním do časopisu STORMík, zberom ihiel na
verejnosti. 
V júli 2020 sa nám podarilo podpísať zmluvu o participácii s
klientom, ktorý realizuje sekundárnu výmenu.  Ako pracovník je
zodpovedný, dochvíľny. Pomocou jeho nasadenia sa nám v období
koronakrízy darilo udržiavať obojsmerne sýtený informačný tok so
skrytou komunitou injekčných užívateľov drog, ktorí sa z rôznych
príčin vyhýbajú akejkoľvek inštitucionalizácii.

Najviac sme pyšný na našich klientov a klientky.
Hlboko vnímame energiu, ktorú museli vynaložiť,
udalosti, cez ktoré sa museli preniesť a situácie,
do ktorých museli vstupovať počas celého roka
2020." Palo, koordinátor v Trnave
"Ako terénna sociálna pracovníčka, hodnotím
rok 2020 ako veľmi ťažký a zároveň inšpirujúci a
učiaci sa - ako pre nás pracovníkov tak aj pre
našich klientov." Vesna, terénna pracovníčka

258 terénov 
2736 kontaktov s klientmi 
28 nových  zaregistrovaných
klientov 

70 619 ks bezpečne
zlikvidovaných injekčných
striekačiek 
311 ks  bezpečne zlikvidovaných
ihiel počas zberov v uliciach
200 ks bezpečne zlikvidovaných ihiel
z nádoby FIXPOINT

1842 individuálnych
rozhovorov s klientmi 
3335 ks vydaných prezervatívov
990 ks vydaných rúšok 
702 ks vydaných dezinfekčných
gélov 

1 NOVÉ AUTO  

terénny program v Nitre,
Seredi, Trnave a likvidácia
ihiel vo Zvolene



ZÓNA

Program ZÓNA ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra
určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-
biznise, rodiny a blízke osoby v meste Sereď.
Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať
a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce 
z rizikového správania a motivovať ich k pozitívnej zmene.
V podprojekte 3P - práca, pomoc, podpora si klienti môžu legálne
zarobiť finančné prostriedky na riešenie svojej aktuálnej sociálnej či
zdravotnej situácie. Zarobené financie môžu využiť napr. na
vybavenie si občianskeho preukazu, platenie zdravotného poistenia,
platenie výživného na dieťa a pod. Cez projekt 3P sa snažíme klientov
motivovať k zmene.
Počas pandémie sme poskytovali služby naďalej, samozrejme za
zvýšených bezpečnostných opatrení.
Spolu s klientmi sme vymaľovali priestory ZÓNY a klienti sa okrem i
toho sa zapojili aj do edukačných aktivít. 

,,ZÓNA mi pomáha zamyslieť sa nad
svojim životom, naberám tu inšpiráciu
postaviť sa znova na nohy, dozvedám sa
tu veľa nových a zaujímavých informácii,
ku ktorým by som sa inak nedostala.“
klientka, 27 rokov.

353x poradenstvo
(sociálne, zdravotné,
právne)
533x info servis
32x kontakt s inštitúciami
181 poskytnutých služieb
1223 kontaktov
17 nových klientov

18 klientov odpracovalo
91 hodín za 318,50€

250 ks rúšok 
147 ks dezinfekčných
gélov

34 788 ks zlikvidovaných
ihiel
1214 ks vydaného jedla

25x sociálna asistencia



FINANCOVANIE



ĎAKUJEME



PODPORTE NÁS

finančným darom priamo na účet
SK8811000000002626772597 alebo
darovacou zmluvou
nefinančným darom (trvanlivé potraviny,
vitamíny, zdravotnícky materiál a iné)
poukázaním 2% z vašich daní
mediálnou podporou
odbornou spoluprácou 
dobrovoľníckou prácou

Ak vás naše programy zaujali a chcete podporiť
ich realizáciu, môžete tak urobiť:

ŠPECIÁLNE ĎAKUJEME

Zuzana Suchová, Soňa Bellerová, Miloš Kusenda,
Miloš Štefanka, rod. Ščasná, Lukáš Gejdoš,
Dobrosekáč, Daniel POINT, rod. Hugáňová,
Marek Hattas, Kristína Koršnáková, Andrej Kern,
Michal Haloda, Jana Žišková, Kristián Šeffer,
Ľubomír Lesňák, Petra Olšanská, Miroslava
Kučírková, Melánia Tkáčová, Rastislav Čeleďa,
Rastislav Janík, rod. Škoricová, Anna Laurinec
Šmehílová, Martin Valentíny, Matúš Hlinčík 



KONTAKTY

Všetky naše aktivity chceme aj v roku 2021 udržať a rozvíjať.
Ak vás zaujali a máte záujem sa dozvedieť o nich viac, budeme radi.
Ak by ste potrebovali radu alebo pomoc, obráťte sa na nás. 

Nájdete nás na:
Združenie STORM
Nedbalova 17
949 01 Nitra
IČO 37868314
DIČ 2021697348

www.zdruzeniestorm.sk
FB: Združenie STORM
zdruzenie.storm@gmail.com
IG: zdruzenie_storm_cirkus
0905 943 229

"Každá pomoc od vás je pre nás
motiváciou pomáhať ďalej."
Andrea, štatutárka
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