
 
 

Ľudia užívajúci drogy pre bezpečnejší Pentagon 

Komunitná práca pre lepšie spolunažívanie na Pentagone 
 

Pentagon. Sídlisko v Bratislave, dobre známe najmä pre svoju drogovú scénu. Tváre komunity 

sa neustále menia avšak užívanie drog na verejnosti, ich predaj a odpad ostávajú problémom tejto 

komunity už viac ako 15 rokov. Je to miesto, kde majoritná časť obyvateľstva žije spolu s minoritnou 

a vzťahy medzi obyvateľmi sú zväčša negatívne a len zhoršujú už existujúce problémy.  Pentagon sa 

tak vždy nachádza a bojuje medzi dvoma pólmi. Na jednej strane ako mediálne známe prostredie, na 

strane druhej sa nachádza na okraji politického záujmu. Občianske združenie Odyseus pracuje 

v tejto lokalite už od roku 2001 a zameriava sa najmä na výmenu použitých injekčných striekačiek 

a terénnu sociálnu prácu pre ľudí užívajúcich drogy a pracujúcich v pouličnom sexbiznise.  

 Terénni sociálni pracovníci/čky OZ Odyseus musia už nejaký čas čeliť nespokojným 

obyvateľom, ktorí obviňujú organizáciu za výskyt užívateľov a užívateľok drog v okolí a z 

podporovania užívania drog. Samozrejme tento negatívny postoj vychádza z dlhodobej frustrácie 

obyvateľov a z tzv. fenoménu „nie na mojom dvore“. Uvedomujeme si,  že táto komunita potrebuje 

omnoho viac ako pravidelné výmeny striekačiek, zaslúži si širšie riešenia. Rozhodli sme sa, že 

chceme spolupracovať a podporovať nielen pomoc pre minority, chceme, aby sa Pentagon stal lepším 

miestom pre život všetkých. Preto chceme z terénnej sociálnej práce prejsť na komunitnú prácu 

a komunitné organizovanie. 

Naše ciele 

Prispieť k ochrane verejného zdravia, k podpore sociálnej inklúzie,k  zlepšeniu 
životných podmienok a bezpečnosti v okolí Pentagonu prostredníctvom týchto 

opatrení:  

Zmysluplné zapájanie komunity 

Terénna sociálna práca a pomoc minoritám, ochrana verejného zdravia 

Zvyšovanie informovanosti a budovanie spolupráce 



 Čo robíme a čo sme už stihli uskutočniť? 

Terénna socialna práca a výmena striekačiek 

Každý týždeň poskytujeme pomoc užívateľom drog a ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Ponúkame 

poradenstvo na rôzne témy, výmenu striekačiek. Ročne v tejto lokalite kontaktujeme viac ako 400 

ľudí, ktorí užívajú drogy a vyzbierame od klientov viac ako 30 000 použitých striekačiek s cieľom 

prispieť k ochrane verejného zdravia a k sociálnej inklúzii ľudí z ohrozených komunít. 

Zapájanie ľudí, ktorí užívajú drogy ako komunitných dobrovoľníkov 

Spolupracujeme s  2 dobrovoľníkmi z komunity, užívateľmi drog, ktorí sú ochotní tiež poskytovať 

výmenu a zber striekačiek a poskytujú poradenstvo a informácie ostatným užívateľom drog. 

Zber použitých injekčných striekačiek s miestnymi rodičmi  

Snažíme sa spolupracovať s aktívnymi rodičmi, ktorých deti navštevujú základnú školu 

v blízkosti Pentagonu. Podporujeme najmä jednu z matku, ktorá sa nechcela ostať len prizerať „so 

založenými rukami“, a tak sme ju naučili, ako správne pozbierať striekaťky. Teraz sa my 

zúčastňujeme na brigádach zberu striekačiek, ktoré organizuje ona s ďalšími rodičmi.  

Upratovanie Pentagonu 

Počas jesene sme organizovali niekoľko upratovaní s pomocou našich klientov, ktorí užívajú 

drogy. Podarilo sa nám zapojiť 20 ľudí užívajúcich drogy, ktorí nám pomáhali zbierať odpadky 

a použité striekačky v okolí. Viac o tejto aktivite sa môžete dozvedieť v krátkom videu. 

Workshopy „Ako bezpečne zdvihnúť použitú striekačku“ v materských centrách 

Zorganizovali sme workshopy v materských centrách, ktoré sú situované v blízkosti Pentagonu. 

Celkovo sa zúčastnilo 19 rodičov, ktorých sme učili ako bezpečne zlikvidovať striekačku a prvú 

pomoc v prípade poranenia. Rodičia tak poznajú riziká poranenia a vedia pomôcť aj svojim deťom. 

Svetový deň hepatitídy 

Dňa 28 júla 2016, sme organizovali špeciálny deň pre komunitu na Pentagone. Tím OZ 

poskytovali v uliciach v blízkosti Pentagonu informácie o hepatitíde za cieľom odbúrania mýtov 

o tejto infekcii (ktorá je často spájaná s užívaním drog) pre obyvateľov žijúcich na Pentagone.  

Prieskum pod názvom “Počúvame vás” medzi obyvateľmi 

Zorganizovali sme prieskum na ulici medzi obyvateľmi na Pentagone s cieľom získania 

informácií o ich živote a potrebách na Pentagone. Rovnako sme mali možnosť predstaviť im našu 

prácu, a tak sme vytvorili priestor pre diskusiu, otázky a odpovede, ktoré by zabránili šíreniu mýtov 

o terénnej socálnej práci. Na záver sme sľúbili, že ich návrhy budú prednesené starostovi. 

Stretnutia so starostom a zástupcami mestskej časti 

Odyseus sa snaží o pravidelný kontakt s miestnym starostom, ktorý podporuje našu prácu. Je 

ochotný počúvať naše nápady,  zorganizoval tiež diskusiu zameranú na bezpečnosť v tejto oblasti, 

kde sme boli tiež prizvaný. Neustále sa preto snažíme prichádzať s novými možnosťami, ako 

zlepšovať situáciu na Pentagone. 

https://www.youtube.com/watch?v=asR8CIl8fOo&feature=youtu.be


Kľúčové hodnoty projektu 
(alebo v čom je náš projekt iný?) 

Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer 

 Zasadzujeme sa za zmysluplné zapájanie komunity.  

 Prechádzame od klasického prístupu v sociálnej práci ku 

komunitnému organizovaniu. 

 Oslovujeme komunitu, ktorá sa nachádza na okraji spoločenského 

záujmu. 

Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie 

 Prinášame vzájomný dialóg, podporujeme hľadanie riešení. 

 Ukazujeme, že sociálne problémy môžu byť riešené priamo 

ľuďmi, ktorí  im čelia. 

 Ľudia, ktorí užívajú drogy, sú aktívni v činnostiach, spolu s 

ostatnými zúčastnenými stranami.  

 Bojujeme proti stigmatizácii, ukazujeme pozitívne príklady 

spolupráce s menšinami. 

Inovácia v spôsobe realizácie – Účinnosť 

 V rámci projektu sa nezdráhame pracovať s rôznymi zdrojmi – s dobrovoľníctvom i platenou 

prácou, s ľuďmi z komunity až po sociálnych pracovníkov/čky, pomáha nám dobrovoľnícka 

práca, financie z nadácií až po mesto a kraj.  

 Ľudia užívajúci drogy sú stále viac aktívni a zvedaví - chcú spolu s nami hľadať nové riešenia. 

 Celý projekt je koncipovaný ako živý organizmus – jeho aktivity sú flexibilné a sú realizované v 

súčasnej situácii v rámci komunity. 

Podporujeme verejný dialog (Inovácia vo vnímaní verejnosti – Inovácia ako príklad či vzor) 

 Snažíme sa prizývať klientov a miestne zúčastnené strany spolu s nami plánovať, realizovať a 

hodnotiť projekt.  

 Starosta podporuje náš projekt a prisľúbil spoluprácu. 

 Informujeme o aktivitách v miestnych novinách a používame nový spôsob, ako propagovať 

aktivity projektu - miestne skupiny, Facebook alebo videá. 

 Financovanie a zdroje 

 Tento dlhodobý projekt je financovaný z viacerých zdrojov, menších i väčších dotácií z kraja, 

mestskej časti, mesta a miestnych nadácií. V súčasnej dobe pracuje v organizácii 5 pracovníkov na 

plný a 4 na čiastočný úväzok, 2 komunitní dobrovoľníci z komunity a niekoľko dobrovoľníkov 

(spolu s aktívnymi rodičmi, starostom, atď.), ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. 

Budúcnosť projektu  

Plánujeme stavať na vyššie uvedených činnosťiach s cieľom zlepšovať prínos pre celú 

komunitu. V súčasnej dobe pracujeme na vytvorení kontaktného centra na Pentagone. Chceme sa 

tiež zamerať na aktivity, prostredníctvom ktorých by sme vytvorili priestor pre diskusiu širšej 

komunity. Ďalej máme v pláne sa dostať do kontaktu s miestnymi obyvateľmi za účelom 

prerokovania potrieb komunity a zistiť, ako môžeme pri ich napĺňaní spolupracovať. 

 
„Ste pre nás kľúčovým 

partnerom, ktorý garantuje 
mimoriadne efektívnu a 

odbornú pomoc 
konkrétnym skupinám 

obyvateľstva. Tým, že 
Odyseus používa jazyk, 

ktorému títo ľudia veľmi 
dobre rozumejú a 

rešpektujú toto združenie, 
dokážete urobiť 

fantastický kus dobrej 
práce, ktorú by nikdy 

mestská časť z povahy veci 
urobiť nevedela,” povedal 

o projekte starosta 
 mestskej časti,  

JUDr. Ing. Martin Kuruc. 


