
Terénní program

SNIŽUJEME RIZIKA
UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 � KDE NÁS NAJDETE

www.magdalena-ops.cz

 � NAŠE POSLÁNÍ
Posláním terénních programů je minimalizovat 
zdravotní a sociální rizika související s užíváním 
nelegálních drog a současně chránit společnost 
před možnými negativními důsledky takového chování. 

Místo kontaktu volíme po předchozí domluvě.  Dbáme na 
zachování anonymity našich klientů.                

Street Mobil 
603 478 707 BENEŠOVSKO             

737 797 014 ŘÍČANSKO

Ucelený systém služeb a odborné pomoci v oblasti 
prevence a léčby závislosti na návykových látkách

PrahaRakovník

Beroun
Rudná

Hořovice

Kontakt

Centrum adiktologických služeb  
Magdaléna – Benešov 
Nová Pražská 399 I 256 01 Benešov

E-mail: teren.bn@magdalena-ops.cz

Uživatelé drog se na nás mohou 
obrátit v pracovní dny prostřednictvím  
Street mobilu: 603 478 707, 737 797 014
 Káčko Benešov

Magdaléna, o. p. s. 
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy 
E-mail: info@magdalena-op s.cz
IČ: 256 17 401
www.magdalena-ops.cz

Votice
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Naše služby *

 � OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Informační servis
Poskytujeme informace o rizicích spojených
s užíváním drog, o dostupných poradenských,
léčebných a jiných odborných programech
a službách.

Výměnný program
Měníme použitý injekční materiál za sterilní
včetně distribuce zdravotnického materiálu.

Testování
Poskytneme nebo zprostředkujeme testování
infekčních chorob, zejména HIV a hepatitidy.

Krizová intervence
Poskytujeme okamžitou pomoc při ošetření
aktuálního problému, který klient subjektivně
vnímá jako ohrožující.

Základní sociálně-právní poradenství

Asistenční služby
Doprovázíme klienty do příslušných institucí.

Zprostředkování kontaktu
s dalšími odbornými službami, s kontaktními
a poradenskými službami, s lékařem, s terapeutickou
komunitou.

Sběr injekčního materiálu
Sbíráme a bezpečně likvidujeme použitý a odhozený
injekční materiál.

Mapování drogové scény v dané lokalitě

Terénní program ©

Terénní program je specifickou, mobilní 
sociální službou poskytovanou přímo 
na ulici s cílem chránit veřejné zdraví.

Je mezinárodně empiricky ověřeno, 
že lze zabránit mnoha komplikacím 
spojeným s užíváním drog, podaří–li 
se oslovit a motivovat ke změně jejich 
uživatele, kteří mnohdy trpí závažnými 
zdravotními, psychosociálními a právní-
mi problémy.

Komu je určen

Uživatelům návykových látek — bez ohledu na 
frekvenci, délku a způsob užívání, především rizikovým 
— injekčním uživatelům drog 

Cíle programu

Vyhledat a oslovit uživatele návykových látek v jejich 
přirozeném prostředí. — Navázat a udržet kontakt 
s klientem, zprostředkovat mu vazbu se společenským 
prostředím a pozitivní zkušenost s odbornou institucí. 
— Ovlivnit motivaci klientů  k bezpečnějšímu jednání — 
způsob aplikace drogy, sexuální chování apod. — Snížit 
riziko přenosu infekčních chorob, zejména HIV, hepatitidy 
a dalších. —  Navázat klienty na síť specializované pomoci 
v příslušných odborných zařízeních. 

Principy našich služeb

 � DODRŽOVÁNÍ PRÁV KLIENTA
Řídíme se principy Úmluvy o ochraně základních
lidských práv a svobod.

Klademe důraz na
— zachování lidské důstojnosti klienta
— a práva na jeho vlastní rozhodnutí.

 � NÍZKOPRAHOVOST
Naše služby jsou

— maximálně dostupné
— anonymní
— bezplatné
—  a zachovávají individuální přístup

ke klientovi a k jeho potřebám.

* Služby poskytuje vždy dvojice speciálně školených
a pravidelně supervidovaných terénních pracovníků.© Certifikovaný program
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