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REPORT
Program SEX/ DROGY
Program OZ Odyseus s názvom SEX/ DROGY prichádza každý rok medzi mladých ľudí
v rekreačnom prostredí s cieľom prevencie rizikového správania, ochrany zdravia
a informovania o tabu témach, akými sú jednoznačne drogy a sex. Na Slovensku ide
o jedinečný program, ktorý ponúka mladým ľuďom možnosť chrániť zdravie, nielen ich
vlastné, ale aj zdravie ich priateľov a priateliek. Cieľovou skupinou sú špeciálne mladí ľudia,
ktorí experimentujú s drogami alebo žijú aktívnym sexuálnym životom. Terénni sociálni
pracovníci a pracovníčky tak vstupujú do prirodzeného prostredia mladých ľudí na rôznych
hudobných akciách, festivaloch a v kluboch, kde poskytujú poradenstvo, workshopy,
distribuujú info-edukačné materiály, mužské, ženské kondómy a lubrikačné gély. OZ
Odyseus tiež spravuje webovú stránku drogy.org, ktorá poskytuje mladým ľuďom odborné
informácie a tiež možnosť kontaktovať pracovníčky v prípade nejakých otázok.
Ako prebiehala terénna sociálna práca na akcii Let It Roll Slovakia?
Mnoho mladých ľudí postávalo v skupinkách ešte pred akciou na parkovisku, kde požívali
alkohol. Našu terénnu prácu sme preto začali už skôr práve tam, kde mladí ľudia ešte len
začínali konzumovať alkohol alebo sa rozhodovali či užijú aj niečo iné. Mali sme tak možnosť
zachytiť väčšie skupiny a ešte pred užitím ich informovať o rizikách a bezpečnejšom užití nielen
alkoholu, ale aj iných drog.
Už po príchode cestou z parkoviska smerom ku vchodu, sme zbadali dvojicu, z ktorej jedna
osoba sa krčila pri plote. Po zhodnotení v tíme sme išli danú dvojicu skontrolovať, zistili sme,
že mladé dievča to prehnalo s alkoholom a zvracalo. Našťastie toto dievča nebolo samé a jej
partner nás ubezpečil, že je všetko v poriadku a že na ,ňu dá pozor. Odporučili sme mu aby jej
dal vodu, sledoval jej stav a v prípade potreby zavolal SBS, ktorý privolajú lekársku pomoc.
Už prvé minúty na akcii nás utvrdili, že naša terénna práca je na tejto udalosti opodstatnená.
Neskôr nás o tom presvedčili aj samotní účastníci/čky, ktorí/é veľmi pozitívne reagovali na naše
služby. Mnoho ľudí si nás dokonca pamätalo z predchádzajúcich ročníkov či iných festivalov
a veľmi si pochvaľovali takúto formu služby. Ľudia prijímali aj možnosť hovoriť otvorene o
užívaní drog, legislatíve, dokonca niektorí sa nás pýtali aj na naše možnosti testovania čistoty
drog. Bohužiaľ, naše združenie zatiaľ takúto službu neposkytuje, aj keď v zahraničí sa služba
testovania čistoty drog na hudobných akciách veľmi osvedčila (vo Viedni až 97% ľudí, ktorí si
otestovali čistotu svojej drogy sa v prípade nepriaznivého výsledku rozhodli drogu nakoniec
neužiť). Opäť sa nám aj tento rok potvrdilo, že mladí ľudia vnímajú tému bezpečnejšieho sexu
len z možného dôsledku neplánovaného tehotenstva a neuvedomujú si riziko pohlavných
ochorení. Rovnako na oslovovanie a následné konzultácie boli otvorenejší skôr muži ako ženy.

Naše služby sme návštevníkom/čkam akcie Let it roll poskytovali najmä vonku, a to najmä
kvôli hluku, ktorý vo veľkej miere ovplyvňoval kvalitu konzultácií. Každý pracovník/čka
okrem konzultácií a poradenstva distribuoval/a aj mužské kondómy, lubrikačné gély
a množstvo rôznych info-edukačných materiálov o bezpečnejšom užívaní drog.

Čo sa nám podarilo alebo najzaujímavejšie čísla:
Počet kontaktov spolu
muži
ženy
Spolu konzultácie
Rozdané kondómy

148
116
32
136
144

Záver
Po spoločnom zhodnotení priebehu akcie sme dospeli k záveru, že reakcie na naše služby boli
veľmi pozitívne a ľudia o ne majú záujem. Mladí ľudia s nami komunikovali veľmi otvorene,
čo nás napokon utvrdilo, že stále viac mladých ľudí má skúsenosti s drogami, a že drogová
scéna na takýchto akciách je veľmi pestrá. Rozhovory s niektorými mladými ľuďmi tiež
potvrdili, že občas je našou najdôležitejšou úlohou mladých ľudí najmä počúvať, neodsudzovať
a akceptovať bez predsudkov.
Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorom za možnosť zúčastniť sa akcie Let it
roll 2019 a prispieť tak k informovanosti mladých ľudí o bezpečnejšom užívaní drog
a bezpečnejšom sexe, čím spoločne prispievame nielen k ich zdraviu, ale aj bezpečnejšej
zábave. Tešíme sa na ďalší ročník!

Dňa: 13.12. 2019 vypracovala: Mgr. Nikoleta Bedušová, koordinátorka programu Sociálna asistencia
Schválila: Mgr. Dominika Jašeková, predsedníčka OZ Odyseus.
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