Terénní služby pomáhají snižovat důsledky užívání drog na území
Olomoucka a Šumperska
Prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování
formou terénní práce je důležitým článkem v síti sociálních služeb na území kraje. Působí směrem
ke snížení či změně rizikového chování uživatelů a chrání veřejnost před možnými negativními
sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady.
Harm Reduction přístup, který je pro terénní programy typický, je zaměřen na snižování či
minimalizaci poškození osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání
zanechaly. Dlouhodobě vykazuje pozitivní výsledky zejména ve snižování oblasti zdravotních rizik.
V České republice nejnižší úmrtnost a promořenost chorobami HIV a žloutenky typu B a C.
Pracovníci terénních služeb Společnosti Podané ruce na Olomoucku a Šumperku aktivně
vyhledávají cílovou skupinu v jejím přirozeném prostředí, navazují kontakty s experimentátory,
dlouhodobými uživateli nealkoholových drog a jejich blízkými. Poskytují jim podporu v tíživých
situacích a zajišťují výměnu a sběr nástrojů pro aplikaci drog, aby tak snížili zdravotní rizika u
cílové skupiny, ale i široké veřejnosti. Často jsou prvními odborníky v síti sociálních služeb, kteří
uživatele a jejich blízké odkážou na návazné služby, motivují je k řešení své situace, informují o
možnostech léčby či jiné odborné pomoci.
Terénní programy Společnosti Podané ruce dlouhodobě působí na území měst Olomouc, Šternberk,
Litovel, Uničov. Mohelnice, Zábřeh, Hanušovice, Libina, Loštice, Třeština, Postřelmov, Bludov a v
jejich blízkém okolí. Pracovníci terénních služeb dlouhodobě mapují oblast a drogovou scénu, která
vykazuje v jednotlivých oblastech mnohá specifika.

Terénní práce v Olomouci a na malých městech
Terénní pracovníci oslovují ve všech navštěvovaných městech zejména menší skupiny lidí, které se
pohybují na veřejných prostranstvích, v hernách, parcích. Terénní pracovníci se snaží dostat
informaci o poskytovaných službách všem věkovým i sociálním skupinám obyvatel, které by mohly
být užíváním nealkoholových drog ohrožené. Jedná se často o mladé ve věku 15- 18 let, studenty
středních i vysokých škol, kteří s drogami experimentují.
Na malých městech se kontakty navazují obvykle obtížněji, drogová scéna bývá uzavřenější.
Pracovníci se v lokalitách pohybují pravidelně, oslovují širokou veřejnost, aby předešli stigmatizaci
uživatelů. Velmi důležité je budování důvěry a navázání vztahu v dané lokalitě, které trvá delší
dobu. Dobrá zkušenost uživatelů pak vede k poskytnutí referencí a pracovníkům se tak otvírá
přístup do uzavřenějších komunit, kdy mají možnost provázet klienty dlouhodobě.
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Kromě výměnného servisu harm reduction materiálu pro uživatele nealkoholových drog, provádí
pracovníci často testování na infekční choroby včetně předtestového a potestového poradenství.
Informují o tom, jak snižovat rizika užívání drog a provádí sběr injekčních stříkaček. Po navázání
užšího vztahu s uživatelem řeší další oblasti jako je bydlení, práce, zdravotní a vztahové problémy
a odkazují na další návazné služby. Intervence jsou často časově náročnější díky absenci dalších
služeb v daných lokalitách. Lidé z komunit bývají často pohlcení užíváním a mnohdy ztrácejí
kontakt s realitou a běžnou populací.
Osobnostní nastavení pracovníka, fluidum, variabilita přístupů, schopnost odhadnout atmosféru,
operativně jednat, přizpůsobit se cílové skupině a individualitě klienta, znalost lokality, slangu a
opravdový zájem o klienta jsou pouze střípky dovedností, které terénní pracovník při kontaktu s
klienty využívá. Respektující nemoralizující přístup a přijetí klienta v aktuální chvíli s vhodnou mírou
poskytnutí zpětné vazby k rizikovému chování pomáhá pracovníkům plnit roli, která je pro terénní
služby stěžejní.

Společnost Podané ruce o.p.s.
Pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti
závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Preventivními, podpůrnými a intervenčními službami
hledá a vytváří cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů s ohledem na dlouhodobě
udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Poskytuje služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, realizuje
programy pro děti a mládež, programy postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, podpory
a rozvoje etnických skupin a dalších.
Sociální a zdravotnické služby poskytuje od roku 1991. Působí na území Olomouckého,
Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací o společnosti naleznete na www.podaneruce.cz .

Terénní programy na Olomoucku a Šumpersku
Obecným cílem služeb je snižovat rizika a škody působené užíváním nealk. drog v rovině sociální,
zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad
bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou
veřejností.
Mezi základní cíle "Terénních programů v Olomouci a na Šumpersku" dále patří:
Rozšíření povědomí o "Terénních programech v Olomouci a na Šumpersku" mezi uživateli
nealkoholových drog.
Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
Motivace k aktivnímu řešení problémů
Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby
a přizpůsobení potřebám klientů
Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV,
hepatitidy)
Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností
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Služby poskytované Terénními programy v Olomouci a na Šumpersku:
Informační servis
Výměnný servis a Harm reduction materiál
Distribuce kapslí na orální užívání drog
Zdravotní servis
Kontaktní práce
Individuální poradenství
Individuální případová práce
Podpora v krizi uživatelům drog
Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
Odkazování na jiné služby
Asistenční služba
Intervence v prostředí zábavy
Práce s veřejností (besedy ve školách)
Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás.
Terénní programy v Olomouci a na Šumpersku
Dolní náměstí 2
779 00 Olomouc
Tel.: +420 777 363 044
Email: street.ol@podaneruce.cz
Vedoucí služby: Jakub Babnič
Tel.: +420 777 363 044
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