Občianske združenie Odyseus funguje už od roku 1997. Vzniklo ako reakcia na drogovú
situáciu v 90.-tych rokoch, kedy stúpol počet ľudí, ktorí majú problémy s drogami. Dnes
združenie pomáha rôznym cieľovým skupinám v rámci 6 programov:
Program Chráň sa sám – terénny program, ktorý pôsobí v uliciach Bratislavy. Odborní pracovníci a pracovníčky
kontaktujú v uliciach Bratislavy ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, pracujú v sexbiznise, či ľudí bez domova.
Poskytujú im zdravotnícky materiál ale aj základné sociálne či psychologické poradenstvo. Často je to pre klientov
a klientky prvý kontakt s akoukoľvek pomocou, ktorý predstavuje odrazový mostík pre riešenie ich problémov.

Program Bývanie pre každého – program ukončovania bezdomovectva. Bývanie by malo byť základným
pilierom ceste za akoukoľvek pozitívnou zmenou v živote človeka. Preto je hlavnou aktivitou sprostredkovanie
a podpora v bývaní pre klientov a klientky OZ Odyseus. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu sú činnosti a
aktivity zamerané na integračný proces, sociálne poradenstvo, pomoc a podporu v riešení náročných životných
situácií alebo rôznych zdravotných problémov.

Program Sociálna Asistencia – program ponúka možnosť sprevádzania klienta/klientky do ďalších
pomáhajúcich inštitúcií a na úrady, čím pomáha riešiť konkrétne problémy na individuálnej báze. Spoločne s
človekom v núdzi naplánuje kroky na zlepšenie jeho situácie v oblastiach, ktoré sám identifikuje. Ročne
realizujeme viac ako 150 úspešných sprevádzaní.

Program Červený dáždnik – Pre ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby na ulici distribuujeme kondómy a
lubrikačné gély, ale stretávame sa s nimi aj za účelom komplexného poradenstva. Obracajú sa na nás v prípadoch,
kedy zažili násilie, sú v núdzi a potrebujú sociálnu pomoc, ale aj s problémami v medziľudských vzťahoch či
zdravotnými ťažkosťami. Poskytujeme dobrovoľné, dôverné a anonymné testovanie na pohlavne prenosné
infekcie či zabezpečujeme kontakt s gynekologickými ambulanciami, psychologickými službami, úradmi práce či
lekármi.

Program Centrum K2 – kontakt s komunitou – tento program zastrešuje aktivity kontaktného centra na
Pentagone. Pracuje tam s vylúčenými komunitami a okrem distribúcie zdravotníckeho materiálu pracovníci
a pracovníčky poskytujú poradenstvo a pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.

Program SEX/DROGY - Vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobia priamo v teréne - na
festivaloch a v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuálnym
životom.

Podporiť môžete činnosť celej organizácie, alebo aj konkrétny program, kedy sa podpora
využije na zlepšenie jedného konkrétneho programu a klientov a klientky v ňom. Podporíte
tak činnosť organizácie, pre ktorú život každého človeka má význam.

