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Historie TerHistorie Teréénnnníích ch 
programprogramůů::

�� KolKolíín n –– kvkvěěten 2003ten 2003

�� ČČeský Brod eský Brod –– řřííjen 2003jen 2003

�� PePeččky ky –– prosinec 2003prosinec 2003

�� KutnKutnáá Hora Hora –– zzáářříí 20042004

�� ČČááslav slav –– zzáářříí 20052005



ZmZměěny parametrny parametrůů
(nastaven(nastaveníí programu)programu)

Leden 2005:Leden 2005:

�� SpojenSpojeníí TP TP ČČeský Brod a TP Peeský Brod a TP Peččkyky
(v jednom dni ob(v jednom dni oběě lokality a navýlokality a navýššeneníí pravidelných npravidelných náávvššttěěv obou v obou 
lokalit na dvojnlokalit na dvojnáásobek, tj. dvakrsobek, tj. dvakráát v týdnu)t v týdnu)

�� ZmZměěna TP Kolna TP Kolíínn

(rozlo(rozložženeníí sluslužžeb Keb K--centra a TP, dcentra a TP, dřřííve ve stejný den oba programy)ve ve stejný den oba programy)



Transformace na MobilnTransformace na Mobilníí
terteréénnnníí programprogram

ZZáářříí 05:05:

NovNovéé momožžnosti s pomocnosti s pomocíí vyuvyužžititíí os. automobilu:os. automobilu:
�� VVěěttšíší flexibilita a moflexibilita a možžnosti pnosti přřizpizpůůsobensobeníí se potse potřřebebáám m 

klientklientůů

�� LepLepšíší dostupnost sludostupnost služžebeb

�� RychlejRychlejšíší ppřřesuny mezi regionyesuny mezi regiony

�� ZvýZvýššeneníí nabnabíídky poskytovaných sludky poskytovaných služžebeb

�� MoMožžnost mnost míít sebou vt sebou vííce materice materiáálu lu 

�� PravidelnPravidelněějjšíší nnáávvššttěěvy jednotlivých regionvy jednotlivých regionůů

�� ZvýZvýššeneníí popoččtu pravidelných kontakttu pravidelných kontaktůů



Výsledky:Výsledky:
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Výsledky: Výsledky: 
PePeččky ky –– profil cprofil cíílovlovéé skupiny:skupiny:

�� 84 klient84 klientůů (z toho 50% (z toho 50% rróómmůů))

RRóómovmovéé: : 
�� uužžíívváánníí jijižž od nezletilod nezletiléého vho věěkuku

�� ppřřevaevažžuje uuje užžíívváánníí heroinuheroinu

�� vvššichni nezamichni nezaměěstnanýstnaný

�� malmaláá ddůůvvěěra k lra k lééččbběě (a(aťť jijižž ambulantnambulantníí, , úústavnstavníí čči substitui substituččnníí))

„„BBííllí“í“::
�� ppřřevaevažžuje uuje užžíívváánníí subutexu subutexu (leg(legáálnlněě i nelegi nelegáálnlněě))

�� ččastastéé uužžíívváánníí navnavííc c pervitinupervitinu v týdennv týdenníích intervalech, v makovch intervalech, v makovéé sezsezóónněě i i 
óópiumpium



HRHR--A neboli Harm A neboli Harm 
reduction reduction na akcna akcííchch

�� Východiska Východiska 
�� rizikovost,rizikovost, velkvelkáá tolerance k utolerance k užžíívváánníí drog,drog,

izolovanost/izolovanost/neprouzkoumanost free tekno neprouzkoumanost free tekno scscéényny

�� CCííle le 
�� oslovit UD, kteoslovit UD, kteřříí uužžíívajvajíí pouze na akcpouze na akcíích, nový kontaktych, nový kontakty

�� ZkuZkuššenost enost (5 (5 free teknofree tekno akcakcíí + jeden rockový a jeden punkový festival)+ jeden rockový a jeden punkový festival)

�� Výsledky Výsledky 
�� Tekway Tekway (70 osloven(70 osloveníí / 7 / 7 ViPViP / 300 / 300 úúččastnastnííkkůů))

�� Spytovice Spytovice + + Bernardov Bernardov (82 osloven(82 osloveníí / 4 / 4 ViP ViP / 220 / 220 úúččastnastnííkkůů))

�� Rock for Rock for People People (68 osloven(68 osloveníí / 18 / 18 ViP ViP / 10 000 / 10 000 úúččastnastnííkkůů))

�� Antifest Antifest (20 osloven(20 osloveníí / 2 / 2 ViP ViP / 7000 / 7000 úúččastnastnííkkůů))



VyhlVyhlíídky na rok 2006dky na rok 2006

�� RozRozšíšířřeneníí loklokáálnlníí dostupnosti dostupnosti (okresy K.H. a Kol(okresy K.H. a Kolíín)n)

�� RozRozšíšířřit projekt HRit projekt HR--AA

�� ZvýZvýššeneníí popoččtu individutu individuáálnlnííhoho poradenstvporadenstvíí

�� ZvýZvýššit poit poččet protestovaných a pravidelnet protestovaných a pravidelněě testovaných testovaných 

�� RozvinutRozvinutíí dobrovolnickdobrovolnickéé prprááce pce přři sdrui sdružženeníí

�� UcelenUceleníí mmíístnstníí ssííttěě spolupracujspolupracujííccíích organizacch organizacíí a a 
multmultiidisciplindisciplináárnrnííchch týmtýmůů

�� Rozvoj asistenRozvoj asistenččnníí sluslužžby by 



MobilnMobilníí terteréénnnníí programprogram

KutnohorskKutnohorskáá 17, Kol17, Kolíín 280 00n 280 00
www.oswww.os--prostor.czprostor.cz
prostor.kolin@seznam.czprostor.kolin@seznam.cz
Tel.: 321 715 004, 777 650 030Tel.: 321 715 004, 777 650 030

DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


