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PROJEKT RESOCIALIZÁCIE DOLIEČOVACIEHO 
ZARIADENIA ABSTINUJÚCICH ĽUDÍ OD VŠETKÝCH DROG. 
TRVALÁ ČINNOSŤ PÔSOBENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU NA 
UDRŽANIE TRVALEJ ABSTINENCIE 

Po stretnutí komisie Mestského zastupiteľstva Petržalka uplynuli skoro dva me
siace a po predložení stručného projektu športového združenia Petržalky, ktorá 
združuje abstinujúcich ľudí od všetkých drog športovou a klubovou činnosťou, chcem 
doplniť náš zámer. 
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Náš zámer je vytvoriť, resp. pomocou Mestského úradu získať svoje priestory 
v petržalskom regióne, kde by sa dal vytvoriť priestor abstinujúcim Tudom, za
ložených na svojpomoci a socioharmonizačnou činnosťou viesť do celoživotnej absti
nencie. Takéto kluby a iné spoločenstvá abstinujúcich sú na doliečovanie závislých 
osôb jedným z najúčinnejších prostriedkov. Klub týmto Tudom uTahčuje ich začlene
nie sa do spoločnosti už ako abstinujúcim osobám. 

Klub svojim členom poskytuje priestor na zverejňovanie vlastných skúseností 
(bez zosmiešňovania svojej osoby), dalej klub plni aj učebno-výchovnú úlohu. Kluby 
tak predstavujú pôdu na šírenie nového spôsobu života, k zdravému a triezvemu. 
Prvoradým cieTom je zostať triezvym a k triezvosti pomáhať aj ostatným alkoholi
kom. 

Liečba je obrazne povedané postavenie brány, alebo vytýčenie určitej hranice, 
a tak vlastne absolvovaním liečby uzdravovacie dianie nekončí. Ono teraz vlastne 
ešte len sa začína. Závislosť od alkoholu a iných drog je veľmi vážna choroba. 

Jej stabilizácia je dosahovaná iba trvalou a dôslednou abstinenciou. 
V snahe, aby abstinujúcim Tudom bola potreba trvalej abstinencie racionálne 

vysvetlená a zdôvodnená okrem trvalých zásad je aj tento náš predkladajúci projekt 
aktivity - športovou činnosťou. 

Športový klub, ktorý združuje občanov po liečebnom procese v snahe udržať si 
princípy abstinencie. 

Je to skutočne len stručná charakteristika doliečovania, tak prepotrebného pre 
každého jedinca, ktorý chce abstinovať a hlavne sa zaradiť do spoločnosti slušných 
rudí. 

Osobne pracujem v tejto oblasti už jedenásť rokov ako organizátor, tréner a laic
ký terapeut. 

l. Sirvoň 

Športové združenie Rovniankova 12, Bratislava, ako štatutárny orgán pracuje na 
báze resocializácie doliečovacieho procesu s ľudmi abstinujúcimi od všetkých drog. 

Chceme vytvoriť pre Tudí, ktori sa dali na doživotnú abstinenciu na toto pod
mienky. 

Aby títo ľudia mali abstinenčný program vytvorený klubovou činnosťou a špor
tom, ktorá sa dá vytvoriť jedine vhodnými priestormi najlepšie z MŠ, prípadne iných 
nebytových priestorov, resp. telocvičných priestorov. 

Túto činnosť vykonávame prakticky "na kolene", rôznymi športovými a turisticko 
- terénnymi terapiami už niekoľko rokov. 

Po mnohých pokusoch a urgenciách sa ako predseda športového klubu opäť obra
ciam na Vás s prosbou získať takéto priestory. 

Ak chceme, aby sa protidrogový program naplnil , bez doliečovacieho .procesu 
nemá vôbec žiadny význam a nikdy nebude mať ozdravujúci charakter. 

S pozdravom 
l. Sirvorl 
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