Jihočeský
streetwork
Prevent

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JSP
NÍZKOPRAHOVOST
• Služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci vstupních podmínek.
ANONYMITA
• U uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonymních
kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími
institucemi), klient musí k tomuto kroku poskytnout informovaný písemný souhlas.
BEZPLATNOST
• Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.
DOSTUPNOST
• Služby jsou uživatelům dostupné kdykoliv v rámci provozní doby jim přizpůsobené. Není potřeba předchozího objednání ani doporučení jiného odborníka.

Poslání

Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím
terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném prostředí – ulice, bary, squaty, byty…)
vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika
jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.

Cíle
•
•
			
•

Navazovat kontakty s osobami spadajícími do cílové skupiny
Snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s rizikovým způsobem života
osob spadajících do cílové skupiny
Ochrana veřejného zdraví

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování zdravotních rizik
• Základní zdravotní, sociální a právní poradenství
• Kontaktní práce
• Informace o zařízeních následné péče (inf. oddělení, Kont. cen., detoxy, léčebny…)
• Zdravotní ošetření drobných poranění
• Zprostředkování a odkazy na další odbornou péči – návaznost na další sociální
			 a zdravotní služby
• Distribuce informačních materiálů
• Těhotenské testy pro uživatelky drog
• Intervence zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele konopných drog

POSKYTOVANÉ STRUKTUROVANÉ SLUŽBY
• Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a Syfilis
• Krizová intervence - pomoc v krizi a těžkých životních situací
• Motivační trénink - usiluje o změnu, která povede nejen k bezpečnějšímu, ale také
spokojenějšímu a úspěšnějšímu životnímu stylu klienta
• Zprostředkování detoxu a léčby závislostí
• Sociální práce a asistence - poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání
práce, ubytování atd.

Kontakt

Jihočeský streetwork Prevent

Nová 2026/14
370 01 České Budějovice
E: js@prevent99.cz
W: http://js.prevent99.cz        

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ
Máš právo na důstojné zacházení bez diskriminace. Nedotknutelné je Tvé bezpečí, fyzická, citová
a hodnotová stránka. Jsi svobodná a odpovědná bytost. Máš právo na pravdivé a srozumitelné informace. Službu můžeš kdykoli opustit. Máš právo si na službu stěžovat. Máš právo na osobní svobodu,
ochranu soukromí, ochranu před nucenými pracemi, fyzickým a psychickým násilím.
Služba Ti bude odepřena a teréňák má právo z kontaktu odejít, pokud se budeš chovat násilně
k teréňákům nebo k ostatním přítomným (i slovní agrese), budeš domlouvat jakoukoli trestnou činnost
v jejich přítomnosti budeš manipulovat s drogami během kontaktu.

Provozní doba
ČESKOBUDĚJOVICKO

České Budějovice: Pondělí, Úterý 11.00-19.00,
Čtvrtek 9.00-16.00, Pátek 9.30-16.00
/ 723 527 512
Týn nad Vltavou: Středa 14.00–16.00
/ 775 627 512
Zliv: Středa 16.30–17.30
/ 775 627 512
Nové Hrady: Čtvrtek 15.30–16.30
/ 776 195 360
Trhové Sviny: Čtvrtek 17.00–18.00
/ 776 195 360

STRAKONICKO

Strakonice: Pondělí 11.00–15.00,
Středa 13.00–17.00
/ 728 469 494
Vodňany: Pondělí 15.30–17.30
/ 728 469 494
Volyně: Úterý 13.00–14.00
/ 728 469 494
Blatná: Úterý 15.00–18.00
/ 728 469 494

PRACHATICKO

Vimperk: Pondělí 13.00–15.00, Středa 15.30–18.00
/ 776 195 360
Strážný a okolí: Středa 14.30–15.30
/ 776 195 360
Prachatice: Pondělí 15.30–17.00
/ 776 195 360
Volary: Čtvrtek 14.00–16.00 / 775 627 512
Netolice: Čtvrtek 16.30–17.30 / 775 627 512

JINDŘICHOHRADECKO

Dačice: Pondělí 13.00–15.00 / 775 627 512
Slavonice: Pondělí 15.15–16.15 / 775 627 512
Nová Bystřice: Pondělí 16.45–17.45 / 775 627 512
Jindřichův Hradec: Pondělí, 13.30–16.00,
Úterý 13.00–16.00, Čtvrtek 13.30–16.30
/ 601 104 553
Nová Včelnice: Pondělí 16.30–17.30 / 601 104 553
Třeboň: Úterý 16.30–18.30 / 601 104 553
Kardašova Řečice: Čtvrtek 17.00–18.00
/ 601 104 553
České Velenice: Čtvrtek 13.00-15.00
/ 776 195 360

