Terénní programy pro uživatele návykových látek – chrání nás všechny
V minulém čísle Zpravodaje jsme měli možnost nahlédnout do fungování Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou v rámci projektu „Sociální služby v Kolíně“
realizovány od prosince 2013 obecně prospěšnou společností Prostor plus. Od letošního
února tato společnost v rámci výše zmíněného projektu poskytuje i další z řady sociálních
služeb, kterou jsou Terénní programy pro uživatele návykových látek se zaměřením na
sociálně vyloučené lokality a kolínské ubytovny.
Jedná se o mobilní službu pro uživatele omamných a psychotropních látek a jejich blízké
okolí, jejímž cílem je chránit tělesné a duševní zdraví jak klientů služby, tak široké veřejnosti.
Terénní programy aktivně vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek a
pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuální potřeby uživatelů a
tím usilují o jejich začlenění do společnosti.
Služba je poskytována dle zásad bezplatnosti (vyjma příspěvků na doplňkový zdravotní
materiál), anonymity, individuálního přístupu a respektování práv uživatelů.
Mezi hlavní činnosti realizované dvoučlenným týmem programu patří aktivní vyhledávání a
oslovování lidí pohybujících se na otevřené i skryté drogové scéně, výměna injekčního
materiálu a bezplatný výdej zdravotního materiálu, který slouží k minimalizaci poškození
zdraví uživatelů při injekčním užívání drog a poskytování poradenství v oblasti sociální,
právní a zdravotní. Terénní pracovníci poskytují uživatelům i zájemcům o terénní služby též
informace z výše uvedených oblastí, odkazy do léčebných zařízení a komunit, v případě
potřeby poskytují přímo na místě kontaktu krizovou intervenci.
Mezi základní cíle poskytovaných služeb patří aktivní vyhledávání uživatelů drog a
minimalizování zdravotních a sociálních rizik samotných uživatelů i jejich okolí. Konkrétně jde
o poskytování informací, podpory a pomoci při řešení obtížných životních situací. Dále o
zvýšení sociálních dovedností klientů, jejich samostatnosti v reálném životě a odpovědnosti
za své chování. Pracovníci programu pružně reagují na aktuální potřeby klientů, ale i široké
veřejnosti, která je těmito problémy znepokojena. Jedná se tedy i o ochranu veřejného
zdraví, a to například prostřednictvím sběru odhozených injekčních stříkaček ve městě Kolín,
kde program realizuje své služby.
Pracovníci terénního programu se v ulicích měst pohybují vždy ve dvojici, v ideálním případě
smíšené, která umožňuje lepší proniknutí mezi obě skupiny pohlaví, jak mužskou tak
ženskou.
Sociální službu využívá po čtyřech měsících jejího fungování 37 klientů z cílové skupiny, se
kterými bylo k 31. květnu provedeno 804 kontaktů. Služba je personálně zajištěna dvěma
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sociálními pracovníky (každý na 0,5 úvazku) a je v provozu tři pracovní dny v týdnu, vždy od
12:00 do 18:00.

V Kolíně dne 9. června 2014
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