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PARTYHARMreduction
-Projekt vznikl v květnu 2016, první návštěva akce proběhla v září 2016

- 2018 Zakomponování dobrovolnické činnosti

-Jak fungujeme:

-Projekt TP No Biohazard (Progressive o.p.s.)

-Účastníme se akcí v Praze a Středočeském kraji

-Informační servis ohledně návykových látek; bazální práce s motivací

-Krizové intervence a poradenství (právní, zdravotní, sociální…)

-Základní zdravotní ošetření



„naše“ filosofie

‐Motto: „První pomoc, když jsi moc“.

‐Nemoralizující přístup a otevřený dialog.

‐Právo na ověřené informace.



Kde fungujeme?
‐Multižánrové, undergroundové a DIY akce

‐Od jednodenních klubových akcí, přes několikadenní klubové festivaly po open air festivaly

‐Od 27 kontaktů za 6 hodin po 923 kontaktů za třídenní festival

>> Možnost (a potřeba) individuálně stanovovat náplň naší služby dle konkrétní akce <<
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CESTY K POČÁTEČNÍMU KONTAKTU

WEB/FACEBOOK INTERVENČNÍ PLAKÁTY STÁNEK, OSOBNÍ KONTAKT            VL. SOCIÁLNÍ KONTAKTY



NE-
- porozumění - ochota     - slyšení     - řešení     - spolupráce - čas

„proč nejdete na techno?“

„u nás se drogy neberou“

„není to náhodou buzerace?“

„to je podpora k tomu aby lidi víc kalili“
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1. kontakt 09/2016, 1. akce 11/2017



Kontaktní nástroje:
-Alkotester

-Informační letáky a brožury

-Voda, ovoce, vitamíny

-Špunty do uší

-Kondomy, lubrikační gely

-Základní hygienické a zdravotní potřeby

-Šňupátka, kapsle, alobal

-Uhlíkové filtry (8/36mm a 6/26mm)

-Izotermická folie

-(výměna injekčního materiálu)

-(znalost hudebních scén/aktualit)



Pohyb v prostředí hudební akce
‐ Aktivní vyhledávání intoxikovaných lidí

‐ Klubová a festivalová zákoutí

‐ Rozpravy v chillout zóně

‐ Oslovování „světa“ v backstage

‐ Chodíme na kapely, tančíme u stánku
‐ Zábava, bavit se ≠ pouze konzumace návykových látek



Podle domluvy:

‐Chillout zóna

‐Besedy / workshopy



Pojízdné kontaktní centrum

První pomoc

Krizové centrum

Noclehárna

ad Chillout zóny



ad Besedy



= vytváření bezpečnějšího prostředí pro
návštěvníky hudebních akcí a podpora osvěty



Konkrétní podoba PHR na akci



Závěrem je otázkou…
-Zda ne/předbíháme když ještě HR služby neznají větší festivaly?

-Suplujeme úlohu nějaké klientské organizace prosazující práva/názory uživatelů NL?

-Zda lze předpokládat, že našimi vstupy posilujeme „odolnost“ hudební komunity?

-Je v našich silách udělat platformu zabývající se diskuzí k HR na parties?

-Jak uspokojit poptávku po HR službách na koncertech?

- Jak moc je potřebné naučit se ne/být profesionálem?

-Nakolik jsme my odborníci připraveni přijmout do dialogu „klienty“?



Děkujeme za Váš čas a pozornost

Kontakt:
>> party@progressive-os.cz
>> josef.krejci@progressive-os.cz
>> lenka.pethoova@progressive-os.cz
>> www.facebook.com/PARTYHARMreduction
>> www.progressive-os.cz/party-harm-reduction
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