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1. ÚVOD

EDI Slovensko je občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci ľuďom a rodinám s
poruchami príjmu potravy. Problematiku porúch príjmu potravy rieši komplexne - od

šírenia osvety, cez prevenciu, vzdelávanie, advokačnú činnosť, až po intervenčné programy
a priamu pomoc a zastrešenie liečby porúch príjmu potravy.  Združenie bolo registrované

na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-56045 dňa 05.03.2019.

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č.83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z.
z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 10. decembra 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na
požiadanie v sídle občianskeho združenia a sú napísané na webovej stránke projektu Chuť žiť,
ktorý spadá pod EDI Slovensko.

Hlavnou misiou organizácie EDI Slovensko je ponúknuť kvalitnú a dostupnú pomoc
každému človeku a rodine s poruchami príjmu potravy, nakoľko každý človek má nádej
uzdraviť sa z tohto ochorenia. Práve preto svoju činnosť postavili na niekoľkých pilieroch:
zabezpečenie kvalitnej a dostupnej pomoci ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy,
prípravu prevencie a prevenčných programov v školách, vzdelávanie laickej a odbornej
verejnosti, advokačnú činnosť a destigmatizáciu ochorenia. Organizácia vo svojej práci
prepája metodiky multidisciplinárneho prístupu a Maudsley approach, so snahou o vytvorenie
udržateľného systému dlhodobej, podpornej liečby založeného na princípoch komunitnej
starostlivosti.

Výkaz činnosti dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia poslania, ktoré je určené
v dokumentoch združenia.



2. Členovia organizácie



2.1. Fungovanie tímu

Organizáciu založila a riadi osoba s vlastnou skúsenosťou s poruchami príjmu potravy. Okrem nej
tvorí tím 12 odborníkov, ktorí fungujú v tímoch podľa svojich profesií (psychológovia, nutriční
špecialisti), v rámci ktorých absolvujú pravidelné intervízie. Oba tímy vzájomne spolupracujú,
spoločne mávajú porady ku klientom, ktorí sú v opatere oboch tímov. Psychiatri sa zúčastňujú tvorby
metodík, slúžia ako poradenský orgán, účastnia sa niektorých programov a porád. Na intervíziách je aj
človek s osobnou skúsenosťou (peer konzultant), ktorý do problematiky vkladá pacientsku skúsenosť.
V tíme je reklamný tvorca usmerňujúci komunikáciu, finančná manažérka a dobrovoľníci, ktorí
pomáhajú s koordináciou služieb. Cieľom do roku 2022 je rozšíriť základňu a stabilizovať chod
organizácie na viacerých úrovniach jej riadenia.



3. Situácia s poruchami príjmu potravy v roku 2021

Poruchy príjmu potravy (PPP) postihujú 20 miliónov ľudí v EÚ, pomoc však dostáva iba 25% z nich.
Ochorením trpí každá 6. mladá žena, muži tvoria ¼ prípadov. PPP majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi
psychických porúch.

Na Slovensku neexistuje systematická odborná pomoc pre pacientov a systém samotný je
poddimenzovaný. Na prvovyšetrenie u psychiatra sa čaká priemerne 3 až 6 mesiacov. Pedopsychiatrov
je na Slovensku približne iba 46. Odborníci preferujú ústavnú (lôžkovú) liečbu pred liečbou v
domácom prostredí, napriek tomu, že domáca liečba je efektívnejšia a trvácnejšia.

Z odborného článku uverejneného v Lancet Psychiatry z roku 2016 v vyplýva, že ročné náklady na
riešenie situácie ľudí s PPP a následné dopady pre spoločnosť sa odhadujú na 1 miliardu €. Poruchy
príjmu potravy sa považujú za psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou, dôvodom sú napríklad
fyziologické komplikácie (napr. zástava srdca) a samovraždy. Najohrozenejšou skupinou sú deti a
mladí ľudia do 30 rokov, ale ochorenie sa nevyhýba ani dospelým a ovplyvňuje celé rodiny. Keďže
ochorenie ovplyvňuje psychický aj fyzický stav človeka závažným spôsobom, títo ľudia sú ohrození
chudobou a sociálnym vylúčením. Ochorenie má tendenciu stať sa chrnonickým, často z dôvodov
nedostatočnej intervencie a neskorého záchytu, a až 1/3 klientov sa nikdy z ochorenia nevylieči. Práve
táto posledná skupina ľudí býva často odkázaná na invalidné dôchodky, nakoľko nie sú schopní nájsť
si stabilné zamestnanie, pri mladšom veku ani dokončiť štúdium. Pokiaľ sa ochorenie objaví u dieťaťa,
časová záťaž na jeho starostlivosť tvorí až 24 hodín týždenne. Jeden z rodičov často nemá na výber a
musí zostať doma a starať sa o dieťa , čo vytvára veľký tlak a finančnú záťaž na rodinu a domácnosť,
ktorá je ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením.

Pandémia COVID-19 spôsobila až 30% nárast ochorení, ale štátny systém na túto skutočnosť
nereaguje. V spoločnosti stále pretrváva stigmatizácia duševných ochorení. Pre pacientov je pomoc
odborníkov finančne náročná a tým pádom nedostupná. Na školách chýba komplexná prevencia PPP.

Ku koncu roka 2021 na našich čakacích listinách čakalo 78 ľudí. Čakacia doba na psychologické
poradenstvo dosiahla 1 rok. Aj tento fakt poukazuje na enormnú vyťaženosť odborníkov, nedostatok
adresnej pomoci na Slovensku a nárast ľudí s poruchami príjmu potravy v dôsledku COVID-19.

V rámci organizácie vnímame nevyhnutnú potrebu navýšenia našich odborných kapacít.



4. Činnosť organizácie v roku 2021

Veríme, že každý má nádej vyliečiť sa z PPP, keď má dostupnú odbornú pomoc. Tá by mala byť
láskavá, ľudská, dlhodobá a komplexná - multidisciplinárna, ako ukazuje dobrá prax zo zahraničia.
Pracujeme ako tím odborníkov z rôznych sfér: psychológovia, psychiatri, nutriční špecialisti a peer
konzultanti, vďaka čomu kombinujeme vysoké odborné štandardy s pacientskou skúsenosťou. Do
procesu zapájame rodinu a blízke okolie a podporujeme liečbu v prostredí domova, so snahou predísť
hospitalizácii. Rovnako komplexne pristupujeme aj k celkovému riešeniu problematiky PPP na
Slovensku a zastrešujeme osvetu, prevenciu, vzdelávanie laickej aj odbornej verejnosti, krízovú
intervenciu, advokačnú činnosť a liečbu a jej následné udržiavanie.

V roku 2018 sme začali s prevenciou na školách, odvety sa každým rokom naše pole pôsobnosti
rozrastá. Dnes poskytujeme 8 bezplatných a nízkonákladových programov pomoci: linku pomoci,
mailovú poradňu, podporné skupiny pre pacientov a pre rodičov, nutričné poradenstvo v podobe
konzultácií a dlhodobého “koučingu”, psychologické poradenstvo, liečebno-vzdelávací program.
Obracajú sa na nás ľudia z celého Slovenska, fungujeme online aj offline. Otvárame komunitné
priestory na skupinové aktivity. Od roku 2021 sa venujeme advokačným aktivitám, sme súčasťou
štátnych pracovných skupín. Naším cieľom je vytvoriť 3 multidisciplinárne tímy ako na západnom, tak
aj na strednom a východnom Slovensku, a presadiť peer konzultantov do systému starostlivosti o
duševné zdravie na Slovensku.

4.1. Činnosť organizácie v roku 2021 v číslach

● Poskytli sme 735 poradenských rozhovorov.

● 17 klientom v dlhodobom psychologickom poradenstve sme sa venovali na 146 hodinových
sedeniach.

● 50 klientov u nás absolvovalo dlhodobé nutričné poradenstvo.

● 107 klientov absolvovalo nutričnú konzultáciu.

● 48 účastníkov a účastníčok dokončilo liečebno-vzdelávací program.

● Zorganizovali sme 69 podporných skupín, vrátane pacientskych aj rodičovských.

● Verejnosť sme vzdelávali cez 7 webinárov.

4.2. Činnosť organizácie v roku 2021 cez projekty

V prvej časti roka sa nám vďaka Nadácii pre deti Slovenska a spoločnosti Kooperativa
podarilo zorganizovať dva takmer trojhodinové webináre pre mladých ľudí a pre rodičov so
všetkými potrebnými základnými informáciami o poruchách príjmu potravy, spolu s
prieskumom a distribuovanými plagátmi do škôl.

https://chutzit.sk/webinare/
https://chutzit.sk/publikacie/


Rozšírili sme náš tím o nové posily a vytvorili nové programy pomoci vďaka podpore
Spoločnosť pre skladovanie, a.s., Dove, Férovej Nadácii a Servier Slovensko: dlhodobé
psychologické poradenstvo, stacionáre pre rodičov, nutričné konzultácie a vďaka podpore
mesta Bratislava sme vytvorili unikátny liečebno-vzdelávací program.

Ako prvá organizácia na Slovensku sme sa zapojili do World Eating Disorders Action Day
2021 a pripravili kampaň o aktuálnej téme body shamingu.

Počas leta sme okrem programov pripravovali veľké projekty, ktoré sme spustili v septembri.
Okrem úplne novej web stránky s množstvom prehľadných informácií o poruchách príjmu
potravy sme vďaka podpore O2 Slovakia a O2 Business Services spustili novú bezplatnú
anonymnú linku pomoci zameranú na PPP 0800 221 080.

https://chutzit.sk/
https://chutzit.sk/liecebno-vzdelavaci-program/
http://www.worldeatingdisordersday.org/get-involved/participating-organisations/
http://www.worldeatingdisordersday.org/get-involved/participating-organisations/
https://chutzit.sk/linka-pomoci/


Aktívne sme sa pustili do advokačnej činnosti. Absolvovali sme stretnutie na Úrade vlády SR,
v kancelárii premiéra, kde sme hovorili o aktuálnej situácii s PPP, kedy pandémia spôsobila
25% až 30% nárast výskytu ochorenia v porovnaní s predpandemickými trendmi. Neskôr sme
zase absolvovali stretnutie s reprezentantmi Ministerstva zdravotníctva aj odbornej verejnosti
s cieľom hľadania možností spolupráce a riešení akútnej situácie s PPP na Slovensku.

V rámci budovania kapacít a profesionalizácie sme zaviedli interný systém intervízií,
supervízií, porád a multidisciplinárneho systému, v ktorých aj cez medzinárodné vzdelávania
budeme v roku 2022 pokračovať.

K záveru roka sa nám podarilo zrealizovať nový formát šírenia informácií - podcasty pre ľudí
s PPP vďaka podpore mestskej časti Bratislava-Staré mesto, a v spolupráci s firmou
GymBeam zase výnimočný formát video-podcastu ZDRAVÁ MIERA, ktorý bude do roku
2022 otvárať témy porúch príjmu potravy v športovom prostredí.

Počas roka sme tiež pracovali na aktivitách podporených Ministerstvom školstva a inštitúciou
IUVENTA, v rámci ktorých pripravujeme Príručku stravovania pre ľudí s poruchami príjmu
potravy a prevenčný program do škôl, ktoré odštartujú v roku 2022.

https://chutzit.sk/podcast-chutzit/
https://www.youtube.com/watch?v=cojl47iK9rk&ab_channel=GymBeam.sk


5. Účtovná závierka













6. Záver

Tento výkaz činnosti je dostupný na stránke https://chutzit.sk/o-nas/ a na požiadanie v sídle
občianskeho združenia.

https://chutzit.sk/o-nas/

