
Де нас знайти?
Об’єднання Podané ruce o.p.s.
Польові програми у Вишкiвській області
Площа Čsl. Armády 1/2a, 682 01 Вишкiв

Часи роботи
Понедiлок-п’ятниця з 9 до 17 години.
З 9 до 10 години, за попередньою особистою
або телефонною домовленістю, відбувається
індивідуальне консультування та тестування
на інфекційні захворювання

Контакти
Вам потрібна додаткова інформація, або ви
хочете домовитися про особисту зустріч?
Дзвоніть або пишіть!
+420 775 292 607 (польовий мобільний
телефон)
+420 778 762 087 (керівник служби)
Пошта: vyskov@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Facebook: Streetwork Vyškovský

Ви не знаєте,
що робити з
залежністю
ваших
близьких?

Польові
програмиу
Вишкiвській
області

Наша місія:
Місія польових програм соціального обслуговування у
Вишкiвській області полягає у зниженні соціальних та
медичних ризиків, пов'язаних з вживанням наркотиків
для окремих осіб та суспільства. Ця низькопорогова
польова служба шукає людей, які вживають наркотики,
працює у Вишкiвській області в природному
середовищі, допомагає їм долати несприятливе
соціальне становище та підтримує їх на шляху до змін.

Вживаєте
наркотики?

Маєте проблеми
з алкоголем?

Ми
проконсультуємо
і допоможемо



Віком від
15 років

Демиможемо зустрітися?
Польові працівники пересуваються
публiчними просторами (парки, сквери,
залізничні вокзали і т.д.) у Вишкові або в
навколишніх селах.
Таблицю з конкретним часом роботи в
даних місцях можна знайти на нашому
сайті.

Ми приїдемо до вас
За попередньою телефонною домовленістю
ми приїдемо до Вас в будь-яку точку
Вишкiвської області (територія колишнього
Вишківського району).

Ви можете знайти нас у Вишкові на площі
Čsl. Armády 1/2a. Ми дуже багато часу
знаходимося в полі, тому рекомендуємо
заздалегідь домовитися про зустріч по
телефону, щоб ви обов'язково могли нас там
знайти.

Польові програми у Вишкiвській області
зосереджені на профілактиці, підтримці та допомозі
клієнтам у природному середовищі. Він пропонує
надiйний простір, можливість обміну та поваги до
кожного рішення людини. Послугамиможна
користуватися анонімно. Вони надаються
безкоштовно, виходячи з вільного волевиявлення
клієнта. Умовою використання сервісу є
дотримання основних правил програми і
можливість сформулювати свої потреби.

Хтоможе скористатися
нашимипослугами?
• Споживачі наркотиків (у тому числі алкоголю),

які перебувають у несприятливій соціальній
ситуації, зокрема:

• регулярні або ін'єкційні користувачі
стимуляторів (особливо первітіну) або опіоїдів
(особливо героїну або опіуму)

• експериментатори та випадкові користувачі
безалкогольних наркотиків

• люди, які вживають алкоголь ризикованим
способом

• люди,якi опосередковано піддаються ризику
залежності, тобто в даний час утримуються

Ми також співпрацюємо з сім'ями залежних та
особами, близькими до них.

Пропоновані послуги:
• Замінашприців і надання нового матеріалу для

зниження ризиків здоров'я
• Консультації та інформація у сфері охорони

здоров'я, роботи, житла, відносин, боргів та
залежностей

• Допомога у поводженні з особистими
документами, соціальними виплатами та
допомога у роботі з органами влади

• Відправка пошти на адресу центру
• Використання телефону та Інтернету пiд час

вирішення несприятливих ситуацій
• Тестування на гепатити В і С, ВІЛ і сифіліс та

пов'язані з цими хворобами консультації
• Базове медикаментозне лікування
• Орієнтаційні тести на наявність алкоголю

Анонімно та
безкоштовно

Проект фінансується за рахунок
грантової підтримки:

Ми
не засуджуємо,
не переконуємо


