
SPRÁVY 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA 
ABSTINENTOV SLOVENSKA ZA ROK 2008 

Významnou akciou v roku 2008 vo vzdelávacom procese bolo organizovanie "Kur
zov muzikoterapie", ktoré mali oboznámiť účastnikov o tejto možnosti doliečovania. 

V roku 2008 prebehli štyri sústredenia, každé v trvani 16 hodín. Priprava abstinen
tov na riešenie životných problémov a plnenie sociálnych rolí vyžaduje nový vzorec 
správania a reagovania. 

Druhou významnou akciou v ozdravovacom procese bol týždňový pobyt v júli 
v Blatnickej doline určený pre aktivistov, dobrovoľnikov aj profesionálov v oblasti 
sociálnej práce, ktori pracujú v oblasti závislostí a venujú sa popri práci dobrovoľne 
svojpomocným skupinám z celého Slovenska (členov i nečlenov ZAS). 

Cielom bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a prevencie v Zdru
žení abstinentov Slovenska. Pobyt prebiehal formou prednášok a tréningov. 

Pri realizácii bolo využité široké spektrum vyučovacích metód. Lektori využívali 
participačné metódy, prednáškovú formu spojenú s využitím práce v malých sku
pinách a ich prezentáciu. 

Združenie abstinentov Slovenska sa nezameriava len na abstinujúcich a ľudí 
v liečbe, ale taktiež na rodinných prislušnikov a ich vzdelávanie pri liečbe a doliečo

vaní. V rámci projektov Združenia abstinentov Slovenska podporených len vlastným 
vkladom účastnikov a prijmu 1 % dane, v spolupráci s viacerými liečebňami, klubmi 
abstinujúcich na Slovensku i v Českej republike bolo zorganizovaných viacej ozdra
vovacích aktivít tak, aby bolo pokryté spektrum od ukončenia liečby až po dlhoročné 
abstinovanie. Aby to nebol len jeden druh pobytu omieľaný donekonečna . Chceme, 
aby sa definovalo viacero typov ozdravovacích pobytov a na samotnom záujemcovi 
bude záležať, ktorý druh si vyberie. 

Dobrá schopnosť sebauvedomenia a dobré vnimanie vonkajšieho sveta totiž zá
vislému umožňujú rozpoznať blížiace sa nebezpečenstvo, nech už prichádza z vnú
torného sveta "baženie", alebo zvonku, napr. reklama na pivo, alebo iný "spúšťač", 
ako vyššie pomenované priklady. Aby mohol človek používať niektoré účinné postu
py na prekonávanie závislosti, musí najprv pochopiť, že ich pou žitie v danej situácii 
je potrebné. Rozvíjanie sebauvedomenia a lepšieho uvedomenia si vonkajšieho sveta 
sa prelína celým spektrom liečby a doliečovania závislého i jeho najbližších. 

V rámci svojej činnosti a pri priležitosti vzniku a registrácie Združenia abstinen
tov Slovenska sme vyhlásili v roku 1999 5. september za "Národný deň abstinentov". 
Ponúkame srdiečko na dlani a záleží na každom človeku, čo si z toho vyberie. 
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Centrum diania v roku 2008 bolo v Rohožníku, odkiaľ boli i priame vstupy naži
vo Slovenského rozhlasu. Šoty odvysielala i TV JOJ. Akcie ale prebiehali po celom 
Slovensku (Pezinok, Trnava, Žilina, Sereď, Topoľčany, Stará Ľubovňa, Prešov, Rož
ňava, Humenné, Poprad). Zároveň prebiehali akcie vo viacerých A-kluboch i v lie
čebňach na Slovensku. 

Cez leto sa v sídle ZAS v Rohožníku nakrúcala na žiadosť STV, oddelenia doku
mentu a publicity, časť dokumentárneho filmu zaoberajúca sa problematikou závis
lostí. 

V rámci primárnej prevencie organizujeme vzdelávaciu činnosť pre žiakov i štu
dentov základných a stredných škôl. Usporiadali sme besedy v rozsahu cca 60 hodín 
s účasťou 700 žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 

A veľa ďalších besied, ktoré absolvovali členovia (kolektívni i jednotlivci) ZAS 
v miestach svojho pôsobiska. Touto cestou im srdečne ďakujeme za vykonanú prácu. 

Cieľom týchto projektov a programov bolo zvýšiť úroveň vedomostí mládeže 
o drogách a drogových závislostiach, získať sociálne spôsobilosti, ponúknuť alter
natívy trávenia voľného času a vplývať v pozitívnom zmysle na rovesníkov pri od
mietnutí drogy a odovzdávaní informácií. Účastníci týchto programov sa spriatelili 
a schádzajú sa i na iných akciách ZAS i v súkromnom živote. 

Ďalšou akciou v primárnej i sekundárnej prevencii bol veľkonočný motivačný po
byt pre rodiny i jednotlivcov, organizovaný v zariadení RELAX v Turčianskych Te
pliciach. Zišli sa tu abstinujúci od alkoholu a iných drog z celého Slovenska s rodi
nami i priateľmi. V rámci programu sa na ňom zúčastnili i pacienti v liečbe z Pe
zinskej nemocnice. Navzájom si vymieňali skúsenosti pri prekonávaní závislosti od 
drog svojich blízkych. Prišli i záujemcovia, ktorí mali záujem o naše preventívne ak
tivity a taktiež celé rodiny, v ktorých sa začali prejavovať problémy so závislosťou od 
alkoholu a iných drog niektorého člena rodiny. Na spoločných turistických vychádz
kach, športovými hrami , besedami a ukážkami relaxačných techník sme všetkým 
zúčastneným ponúkli alternatívy a možnosti svojpomoci pri boji s drogovou závis
losťou . Mnohí zúčastnení sa aktívne zapojili do práce v svojpomocných skupinách. 
Tento pobyt si získal už tradíciu, kvôli ohrozeniu , ktoré cítia abstinujúci v bežnej po
pulácii, sú v podstate v chránenom prostredí. 

Taktiež bola iniciovaná naša spolupráca s ASKAS Trenčín i inými organizáciami 
pracujúcimi v tejto oblasti, bohužiaľ nestretli sme sa s pochopením. Väčšina si ta
kúto spoluprácu predstavuje len pridelením finančných prostriedkov, ktoré žiar ne
máme. Skoro všetci si predstavujú spoluprácu "dajte nám peniaze a nestarajte sa, 
kde ich minieme". 

Práve takéto výroky niektorých našich členov nás vyburcovali k tomu, aby sme 
sa rozhodli vykročiť ráznym krokom na našu ďalšiu cestu, ktorá smeruje k in
tenzívnejšej spolupráci so širokou verejnosťou . 

Uprostred hospodárskej krízy vidíme zvyšovanie sociálno-patologických javov 
v našej spoločnosti , znižovaním vekovej hranice u detskej populácie, ktorá sa "zoz
namuje" s účinkami drogy a nelátkových závislostí. 

Ústredným cieľom pre nastávajúce obdobie je vzdelávanie vlastných zamestnan
cov, aby mohli získať akreditáciu, čím zvýšime akcieschopnosť a efektívnosť našej 
MVO. Ďalšou vzdelávacou aktivitou rodinných príslušníkov podporíme prepojenie 
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profesionálnej práce s dobrovoľníckou činnosťou, vytvoríme priestor na zakladaníe 
svojpomocných skupín pre dysfunkčné rodiny postihnutých závislosťou. 

Sme presvedčení, že profesionalizáciou MVO: 
zvýšenie odborných kapacít, overenie nových postupova programov sociálnej 

práce, ambulantných a terénnych sociálnych služieb, systematické vzdelávanie za
mestnancov, riadenie systému kvality v oblasti sociálnej práce s ohrozenými deťmi, 
mládežou a rodinou - podporíme účelné a efektívne prepojenie profesionálnej práce 
s dobrovoľníckou činnosťou . Ambíciou našich členov a odborníkov je predpoklad op
timálneho riešenia sociálneho problému rodiny so závislým členom. Cieľom našich 
aktivít bude aj realizácia sociálnej práce v teréne so zámerom vytvoriť nové zdroje 
pomoci pri riešení socio-patologických javov formou uplatňovania vhodných sociál
nych a kultúrnych interakcií. 

Vychádzajúc z akreditácií, dlhoročných odborných skúseností našich členov so
ciálnych poradcov, realizácia aktivít by sa mala zvládnuť bez problémov. Predpokla
dom, že zvolený postup realizácie bude efektívny je i l3-ročná prax a skúsenosti 
v predmetnej oblasti . 

Ľudská bytost so svojím hodnotovým rebríčkom a so svojimi schopnosťami 
a zručnosťami - je kľúčovým potenciálom ekonomického a sociálneho rozvoja kaž
dého regiónu. Platí to aj pre nás. Práve tieto prednosti chce ZAS využit, aby sa pre
di šlo vyčerpávaniu dobrovoľníkov, strate nadšenia a motivácie zo strany členov ZAS. 
Chceme odstrániť absenciu stabilného personálu a vytvoriť podmienky možnosti 
získania finančných prostriedkov na inštitucionálnu stabilizáciu organizácie. Cieľom 
ZAS je vytvorenie podmienok pre prácu so závíslými, hlavnou úlohou je zabezpečo
vanie výchovných a vzdelávacích aktivít. Pozornosť treba upriamiť na včasnú pomoc 
mladým rodinám, kde sa formuluje primárna skúsenosť istého a spoľahlivého ci
tového vzťahu, ktorý je základom pre ďalší rozvoj detskej osobnosti. 

Absentuje pomoc z hľadiska výchovy a adaptácie týchto ľudí do spoločnosti. Cie
ľom riešenia problémov v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zvýšenie kvality 

života a humanizácia podmienok života občanov, ale najmä skvalitnenie a zabez

pečenie dostupnosti starostlivosti, ktorá sa im poskytuje, a to v podmienkach pokra
čujúcej decentralizácie a deetatizácie sociálnych služieb. 

V rámci svojej činnosti sa snažíme o spoluprácu so štátnymi inštitúciami, sa
mosprávami, kde sa nám darí postupne nadväzovať kontakty. 

ZAS spolupracuje v rámci svojej činnosti i s inými organizáciami a organizuje 
s nimi spoločné akcie. Budovanie partnerstiev s verejnou správou, miestnymi MVO, 
nám zaručuje budovanie dlhodobej stability a udržateľnosti organizácie a služieb. 
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