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Польові
програми
в Бланську

Порадимо,
допоможемо

Тестуємо на
наявність

захворювань,
замінюємо
ін’єкційний
матеріал

Вживаєте
речовини, що
викликають
залежність?

Маєте
проблеми

з алкоголем?

Наша мета
Мета соціальної служби польової програми полягає в зменшенні

соціальних ризиків та ризиків для здоров’я, пов’язаних із вживанням
наркотиків та алкоголю, для окремих людей та суспільства. До цієї

польової програми можуть звертатись люди, що вживають наркотики та
алкоголь. Вона діє в природному середовищі регіону Блансько, та
допомагає клієнтам подолати несприятливу соціальну ситуацію і

підтримує їх на шляху змін.



Віком від
15 років

Анонімно та
безкоштовно

Польові програми в регіоні Блансько зосереджені на профілактиці, підтримці та
допомозі клієнтам у природному середовищі. Вони пропонують конфіденційний простір,
можливість поділитись та повагу до їх рішень. Послугами можна користуватися
анонімно. Вони надаються безкоштовно, на основі вільного рішення клієнта. Умовою
користування послугами є повага до основних правил програми та здібність
сформулювати замовлення.

Хто може скористатися нашими послугами
• Залежні від наркотиків (у тому числі від алкоголю), які перебувають у

несприятливому соціальному становищі

Метою послуги є
• зменшити ризики, пов’язані зі вживанням наркотиків та алкоголю, для

окремих осіб та суспільства
• Сприяти тому, щоб клієнти послуг могли орієнтуватись у своїй ситуації,

активно запобігати негативним наслідкам свого нинішнього способу
життя та усвідомлювати можливості змін, особливо на рівні залежної
поведінки та можливого спрямування на абстиненцію.

Пропонуємо послуги
• Заміна шприців і надання матеріалу для зниження ризику для

здоров’я
• Поради та інформація щодо здоров’я, роботи, житла,

стосунків, боргів та залежностей
• Допомога в оформленні особистих документів, соціальних

виплат та допомога в роботі з органами влади
• Використання телефону та Інтернету для вирішення поточної

несприятливої ситуації
• Тестування на гепатит В і С, ВІЛ та сифіліс та відповідні

консультації
• Базова медична допомога
• Орієнтаційні тести на наявність алкоголю

Де нас знайти?
В місцевостях населених пунктів області Блансько (за поточним розкладом на нашому
сайті), або за адресою Fügnerova 1, Blansko. Ми також доступні за тел.: +420 605 839 039.
Можна подзвонити, написати SMS, SOS SMS або зателефонувати та домовитися про
зустріч.

Робочі години
8.30 - 16.30 (робочі дні)

Контакти
Моб. Тел.: +420 605 839 039
Емейл: terenbk@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

Проект реалізується за фінансової підтримки:


