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prezident Združenia abstinentov Slovenska 

Liečitelský potenciál skupiny je známy už od pradávna. Už od začiatku ľudstva sa 
na uzdravovani svojho druha podieľalo viac dospelých členov kmeňa alebo rodu. Po
stihnutý neniesol bremeno svojej choroby sám, pretože jeho súkmeňovci prejavovali 
oňho záujem. 

Svojpomoc nie je len akousi náhradou služieb pre ľudí, ktorým sa z akéhokoľvek 
dôvodu nedostáva profesionálnej starostlivosti. Pri drogových závislostiach vykazuje 
veľmi dobré výsledky u nás ako i vo svete. Sú to skupiny Anonymných narkomanov, 
socioharmonizačné kluby, skupiny rodičov drogovo závislých detí. .. Ako veľmi dobrý 
príklad svojpomoci slúži naše Združenie abstinentov Slovenska, ktoré si svojím 
pôsobenim a prácou získalo uznanie širokej verejnosti. Svojpomoc vôbec nechce byť 
len okrajovou záležitosťou zdravotníckych či sociálnych služieb. 

Združenie abstinentov Slovenska tvoria ľudia , ktorých spája spoločný osud, stav .. . 
alebo spoločná skúsenosť (napr. s drogo:l ). V Združeni abstinentov Slovenska sa 
zdôrazňuje viac partnerská solidarita ako hierarchická nadradenosť. Dávame pred
nosť vedeniu založenému na súhlase a nie na donucovani. Našou snahou je čo naj
menej sa obracať na profesionálov a na úrady, pretože väčšinou nenachádzame pri
meranú pomoc. Tam, kde takáto pomoc existuje, rozvija sa aj plodná a výhodná spo
lupráca pre obidve strany tak, ako je to i v prípade Združenia abstinentov Slovenska 
s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, Psychiatrickou 
nemocnicou Philippa Pinela - dorastovým oddelenim v Pezinku, a s Psychiatrickou 
nemocnicou vo Veľkom ZáluŽí. 

Tiež ako príklad môžeme spomenúť spoluprácu s RNDr. Danicou Stanekovou, 
CSc. a Ústavom preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Združenie abstinen
tov Slovenska spravidla poskytuje svojim členom dostupnú a bezplatnú spoločenskú 
sieť spoločenských stykov v podobe osobných rozhovorov, prostrednictvom telefónu, 
svojpomocnou literatúrou. Tu sa môžeme pochváliť naším časopisom TAO - Tvorivý 
abstinentský obzor, ktorý vychádza pravidelne od roku 1995 bez štátnej podpory 
a zadarmo. Skrátka svojpomocne. Je to taký náš stmeľujúci prvok v našej práci. No 
a nasledujú samozrejme naše brožúrky, ktor~ si získali uznanie i medzi profe
sionálmi a sú velmi žiadané. Napr. DROGY HIV/AIDS. 
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Združenie abstinentov Slovenska je sebestačné a nepracuje pod záštitou 
inštitúcie, ale svoje náklady na činnosť si hradí z vlastných prostriedkov, príspevkov 
a darov členov skupiny a sponzorov. 

Združenie abstinentov Slovenska vzniklo zo snahy niekoľkých abstinujúcich 
pomôcť zdravotníctvu i spoločnosti pri otázkach chorobných závislostí. 

Kto môže závislého rýchlejšie vrátiť do normálneho života: psychiater, psychológ, 
súdne orgány ... alebo iný závislý? Ako získať mravnú a psychologickú silu proti 
závislosti? Pri pretváraní človeka pre triezvy život nemožno zabúdať na "ekologizá
ciu" jeho duše, duchovnú kultúru a sebauvedomenie. A že správne zásady je po
trebné vštepovať od malička . Tieto zásady a postoje si najlepšie osvoja ludia na ro
dinných motivačno - relaxačných pobytoch pre jednotlivcov i rodiny, ktoré uspo
radúvame v rámci svojej činnosti. 

Zatiaľ čo sa pacient chápal ako "nezasvätený laik, ako pasívny objekt starostlivo
sti, ako neproduktívna či dokonca rušivá súčasť inak optimálnej zdravotníckej sta
rostlivosti", dnes sa už prikladá poznaniam a skúsenostiam laikov veľký význam. 
Na rozdiel od profesionálneho pracovníka, ktorému povolanie velí chorého brať len 
ako "problém, ktorý musí byť čo najlepšie vyriešený", laická pomoc je orientovaná na 
súhrnnú pomoc celému človeku. Fenomén svojpomoci dnes vzrušuje mnohých zdra
votníkov i ostatných vedcov natoľko, že podľa jedného z nich jeho štúdium "môže byť 
rovnako užitočnou a dôležitou pomôckou na ceste k poznaniu ľudskej prirodzenosti, 
akou bola v prvej polovici 20. storočia psychoanalytikovi jeho pohovka". 

V odporúčaniach Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa zdôrazňuje úloha 
svojpomocných skupín ako jedného z neprofesionálnych zdrojov poskytovania sta
rostlivosti o zdravie . Vlády členských krajín združených v SZO by mali náležite oce
niť význam svojpomocných skupín pri vyrovnávaní sa s drogovou závislosťou . Ako 
žiaduce opatrenie sa uvádza vytvorenie informačného centra alebo ústredia na pod
poru svojpomoci, financovanie rozvoja svojpomocných skupín, organizovanie výcviku 
profesionálov pracujúcich v svojpomocných laických skupinách z radov členov týchto 
skupín, v dôsledku rozmáhania sa svojpomoci neznižovať výdavky na zdravotnícke a 
sociálne služby, podporovať výskum a činnosť svojpomocných skupín ... 

Vždy sa hovorieva, že abstinujúci to robia vlastne pre seba. V našom prípade to 
však nie je až taká jednoznačná pravda, lebo všetci zakladajúci členovia sme dlhodo
bejšie abstinovali aj bez združenia. 

Tu je stručný výpočet aktivít Združenia abstinentov Slovenska za celé obdobie 
existencie: 

- 5. 9.1995 založenie Združenia absti nentov Slovenska 

Vzdelávacia činnosť: 
- Asi 160 hodín besied a voľných tribún s cca 4700 žiakmi a študentmi ZŠ a SŠ. 
- Pre učiteľov bolo zorganizovaných 17 seminárov a rodičia sa zúčastnili 7 se-

minárov na tému "Drogy a patologické závislosti." 
- Od začiatku sú organizované vzdelávacie turné pre Dom kultúry Sereď. 

- Týždenné Peer programy pre učňovskú a stredoškolskú mládež pravidelne 
každý rok. 

- Vytvorenie nového typu doliečovacej aktivity - Motivačno relaxačné pobyty len 
na úrovni svojpomoci. Bez účasti terapeuta. Takéto víkendové pobyty prebehli už 
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štyri. Ďalej to bolo devät týždňových motivačno relaxačných pobytov v rôznych ča
stiach Slovenska pre 500 abstinujúcich . 

- Pôsobenie laických terapeutov. 
- Besedy. 
- Účasť na Dňoch zdravia v Trnave ( 3-krát). 
- Usporiadanie celoslovenského seminára v spolupráci s nadáciou Športom proti 

drogám a Kalokagatiou - Centrom voľného času v Trnave pre pedagogických a vý
chovných pracovníkov vo Zvolene v júni 1996. 

- Usporiadanie celoslovenského seminára v spolupráci s Open Society Foudation, 
zameraným na zdravý životný štýl a prevenciu proti drogám a AIDS pre pedago
gických a výchovných pracovníkov - Mojmírovce, september 1998. 

- Zorganizovanie detského tábora s tematikou "Zdravý životný štýl" a spoluúčasť 
na detskom tábore s Centrom voľného času (CVČ) Trnava v Kolároviciach. 

- Po celý čas existencie spolupracujeme s Ekojuventou pri organizovani celoslo
venskej sútaže "Liečivé rastliny", kde sme každoročne zastúpení v porote. 

- V marci 1998 sme uskutočnili I. kongres Združenia abstinentov Slovenska na 
chate Fúgelka v Dubovej pri Modre. Kongres bol významný aj tým, že sa už k nám 
otvorene začali hlásiť niektorí jednotliví terapeuti a nadviazali sme aj kontakt s no
vými skupinami abstinujúcich (A-klub Maják Veľké Zálužie.) 

- Pravidelné vydávanie časopisu TAO (štvrťročník); 
- Vydávanie svojpomocnej literatúry (brožúrky): 
Desat krokov, ako pomôcť svojmu dieťaťu hovoriť NIE alkoholu , tabaku a iným 

drogám; 
- Alkohol, drogy a deti; 
- Rozprávky; 
- Výkladový slovník od A cez N; 
- Ústavná liečba; 
- Doliečovanie; 

- Didakto; 
- Typy závislostí; 
- Drogy, HIV/AIDS; 
- Liečebnica 

V súčasnosti má ZAS 23 samostatných pobočiek, ktoré združujú približne 2300 
jednotlivcov z rôznych regiónov Slovenska. Združenie spolupracuje s organizáciami 
zaoberajúcimi sa problematikou drog (Výbor ministrov .. . ; Národné centrum podpory 
zdravia), problematikou HIV/AIDS (Slovenská AIDS pomoc, Ústav preventívnej 
a klinickej medicíny ... ), so školskými inštitúciami (školy, Centrá voľného času), štu
dentmi, s Domami kultúry, Informačné centrá mladých ... , Sdružení A-klubú Čech 
a Moravy. 

Všetky aktivity v rámci organizácie vykonávajú dobrovoľní pracovníci, keďže naša 
organizácia nemá platených pracovníkov. 

Môžeme konštatovať, že zakladaním a skvalitnením práce svojpomocných skupín 
a tým možnosť následne zapojit do protidrogovej prevencie a doliečovacieho procesu 
čo najširšiu vrstvu obyvateľstva bude v najbližšej budúcnosti náš prvoradý cieľ. 

Pre nás je celkom určite úspechom aj to, že zdravotníci a zdravotnícke inštitúcie 
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uznali, že odborná pomoc môže mať rôzny stupeň odbornosti. Že aj Združenie absti
nentov Slovenska robí kvalitnú prácu, aj keď je to len na úrovni svojpomoci a posky
tované informácie sú len orientačné . 

Čo dodať záverom? Asi toľko, že cieľom združenia nie je len pôsobenie "tu a teraz", 
ale že sme položili základy na svojpomoc v našej spoločnosti. Vlastne si môžeme bla
hoželať, že sme začali s budovaním svojpomoci. 

Združenie nie je spoločenstvo len pre abstinentov a abstinentské kluby. Na sklon
ku minulého roku sme stáli pri zrode skupiny rodičov drogovo závislých detí v Sere
di a vo februári t.ohto roku v Rohožníku. Rovnako tak sme stáli pri úvodnej prezen
tačnej akcii "Kruciáty" z Poľska . 

Združenie abstinentov Slovenska je spoločenstvo, ktoré je čoraz viac potrebné pre 
našu spoločnosť. Nielen pre abstinujúcich a abstinentské kluby. Veď život sa stáva 
čoraz zložitejším a neustále pribúda ľudí, ktorí to nedokážu zvládnuť a naše Združe
nie, ktoré cieľavedome buduje svojpomoc, bude úspešnou inšpiráciou aj pre iné 
prúdy svojpomoci. 

V stručnosti môžeme bez rozpačitosti povedať, že Združenie abstinentov Sloven
ska je perspektívou pre budúci moderný život. 

Možnosť získania ďalších informácií: Združenie abstinentov Slovenska, 
P .O.Box 19; 

K. NEŠPOR 

906 38 Rohožník 
E-mail: zas@netax.sk; 
internet: www.netax.sk/abstinencia 

NOVÁ WEB STRÁNKA O PREVENCII A LIEČBE 
NÁVYKOVÝCH CHORÔB 

Čitateľov nášho časopisu upozornuJeme na nový zdroj odborných materiálov 
o prevencii a liečbe návykových chorôb. Tieto materiály je možne zdarma získať na 
web stránke na adrese http://www.mujweb.czNeda/nespor. Odborné materiály sú 
v češtine aj v angličtine . Veríme, že využijete primárom Nešporom ponúkanú po
moc. 

redakčná rada 
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