DÚHOVÝ PRIDE BRATISLAVA 2019
Program Občianskeho združenia Odyseus s názvom SEX/DROGY prichádza pravidelne
každý rok najmä medzi mladých ľudí či už na festivaly alebo rôzne hudobné akcie s cieľom
informovať

návštevníkov/čky

akcií

o možnostiach

bezpečnejšieho

užívania

drog

a praktizovaní bezpečnejšieho sexu. Okrem poradenstva poskytujú v rámci info-edukačného
stánku odborné pracovníčky/ci workshopy navliekania mužského alebo ženského kondómu
a distribuujú kondómy a lubrikačné gély spolu s info-edukačnými materiálmi.
Dúhový PRIDE Bratislava 2019 okrem svojho vlastného posolstva, nezabudol vnímať ani
tento rok dôležitosť témy bezpečnejšieho užívania drog a najmä bezpečnejšieho sexu v rámci
LGBTI komunity, a tak už po štvrtý krát vytvoril priestor pre informačný stánok OZ Odyseus
s názvom SEX/DROGY.
A ako sa tímu Odyseus darilo na Dúhovom PRIDE BRATISLAVA 2019?
Nápisy na stánku ponúkajúce ženské kondómy, workshopy správneho navliekania mužského
a ženského kondómu boli najväčšími lákadlami, ktoré pritiahli návštevníkov a návštevníčky
do nášho stánku. Sme veľmi radi, že sa nám darilo motivovať aj menej odvážnych ľudi,
ktorí/é zo začiatku len nesmelo postávali pri stánku a nakoniec skončili pri poradenských
rozhovoroch na rôzne, niekedy aj intímne, témy. Aj pri ukážke a navliekaní či už mužského,
alebo ženského kondómu, sme edukovali návštevníkov/čky akcie o potrebe chrániť sa
a praktizovať bezpečnejší sex. Samozrejme, často krát sa nielen muži, ale aj ženy, bránili
a argumentovali slovami, že daný spôsob ochrany nepoužívajú a ani nepotrebujú. Po
zhodnotení osobného rizika v dialógu s terénnou sociálnou pracovníčkou OZ Odyseus si však
rovnako často uvedomili, že nie vždy majú správne informácie o tom, ako chrániť svoje
zdravie alebo napríklad, že nikdy nie je na škodu naučiť sa niečo nové a mať možnosť
posúvať dôležité informácie aj svojim priateľom, priateľkám.
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Záver
Štyri hodiny, tri pracovníčky a jeden pracovník OZ Odyseus, 116 návštevníkov
a návštevníčok stánku, ktorí/é svojou dobrou náladou a úsmevom priniesli trochu dúhy aj do
nášho stánku. Spoločne sa nám za ten čas podarilo uskutočniť 76 workshopov navliekania
mužského a ženského kondómu, distribuovali sme spolu 122 mužských a ženských
kondómov a poskytli 54 konzultácií na tému bezpečnejšieho sexu. Opäť sa nám tiež potvrdila
dôležitosť nielen informovanosti napríklad o rizikách spojených s nechráneným sexom ale
tiež mať možnosť poskytovať aj testovanie na krvou prenosné ochorenia priamo v stánku, na
ktoré môže byť človek omnoho viac motivovaný ak má možnosť si prakticky vyskúšať
napríklad navliekanie kondómov a uvedomiť si rizikové správanie. Tento rok nám však
bohužiaľ nebolo umožnené poskytnúť takúto službu návštevníkom/čkam čo vnímame ako
veľkú škodu z pohľadu efektívnosti celého poradenského procesu. Veríme preto, že ďalší
ročník sa nám spoločne podarí ešte lepšie odkomunikovať možnosť poskytnúť službu
testovania spolu s info-edukačným stánkom a zabezpečiť tak návštevníkom kvalitné odborné
poradenstvo v témach bezpečnejšieho užívania drog a bezpečnejšieho sexu.

Na záver by som sa preto chcela v mene celého tímu OZ Odyseus
poďakovať organizátorom a organizátorkám za vytvorenie priestoru pre
program SEX/ DROGY a možnosť byť súčasťou jedinečnej udalosti akou
Dúhový PRIDE Bratislava 2019 jednoznačne každý rok je. Ďakujeme!
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