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Obsah prezentace

V rámci naší prezentace představíme činnosti, kterými si 

usnadňujeme terénní práci.

Jedná se o podprojekt BIKESTREET a projekt FIXPOINT

 U projektů poukážeme na důvody pro jejich zahájení 

 Seznámíme Vás s průběhem roku 2009

 Na konci prezentace stručně zhodnotíme výsledky



 Terénní program NO BIOHAZARD působí v Praze 
na 5 městských částech 5x krát týdně.

 Prioritou je práce s klienty a poskytování HR služeb.

 Východiska terénní práce ze zákona o sociálních 
službách : „Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 
minimalizovat rizika jejich způsobu života.“

Terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl.m. Praze



Kde a kdy se vyplatí být?

 Z časových důvodu není efektivní monitoring rozsáhlých oblastí 
v rámci běžné terénní práce.

 Snaha o co nejrozsáhlejší a nejčastější monitoring – vědět kam 

jít…

 Jak se dostat do méně dostupných lokalit?

– hlavně v letních měsících, kdy dochází k tříštění drogové 
scény



BIKESTREET v roce 2009

 Monitoring na kolech 2 krát ročně každá městská část.

 Vytipování problematických, vyloučených a špatně dostupných 

lokalit. 

 Důvody pro cykloterén :

– Možnost kontaktu s novou klientelou mimo klasické časy a místa.

– Komplexnější monitoring umožňuje reagovat na pohyby drogové 

scény.

– Sběr injekčního materiálu.

– Použití kola, zvyšuje efektivitu terénní práce v oblastech, kde je 

horší dopravní dostupnost v kombinaci s velkou rozlohou lokality. 

Např. okrajové oblasti m.č., velké parky, zahrádkářské kolonie 

atp.
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Výstupy X slabé stránky

 Výstupem z BIKESTREETU bylo objevení nových 

míst a jejich následný pravidelný monitoring v rámci 

terénní práce.

 Slabé stránky :
– Provoz bikestreetu je jen v letních měsících.

– Dosah projektu jen na otevřenou drogovou scénu.

– Jsme si vědomi, že monitoring 2x ročně není dostačující. 

– Nutnost zůstat u kol.



Bezpečnostní kontejnery na odhoz injekčního materiálu

 Východiska projektu 
– Dostupnost anonymní likvidace injekčního materiálu

– Možnost oslovení skryté populace IUD

– Public health

 Inspirace ze zahraničí (hlavně Austrálie)

 Umístnění kontejnerů vychází ze zkušeností 

terénního programu NO BIOHAZARD

 První kontejner byl umístněn na automatu NON 

STOP 24



Kontejnery v Austrálii

Melbourne cca 400 kontejnerů



Kontejnery Fixpoint

Praha

- v současnosti 6 kontejnerů na 1 

městské části

- 572 stříkaček nalezených v 

kontejnerech

- 163 stříkaček nalezených při 

monitoringu spádových lokalit

(statistiky od června 2009 do konce března 

2010)





Přínosy pro terénní práci

 Pravidelný monitoring lokalit, ve kterých jsou 

umístnění kontejnery Fixpoint 1x 48 hodin/72 

hodin

 Využití informací z monitoringu pro terénní 

práci



Do budoucna

 Rozšíření BIKESTREET

 Předávání informací na kontejnery FIXPOINT  

- Zaměření na nezachycené uživatele drog

 Rozšíření projektu FIXPOINT o další 

městské části 

 Zapojení klientů do projektu FIXPOINT



Zdroje

 Zákon č. 108/2006 o sociálních službách

 www.canterbury.nsw.gov.au 

 www.liverpool.nsw.gow.au



Děkujeme za pozornost

Prezentace ke stažení na našem webu 

www.progressive-os.cz

jan.spacek@progressive-os.cz

miroslav.giljan@progressive-os.cz


