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Komu jsou naše služby určeny: 

 

 Osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách, tj. 

 Dlouhodobí uživatelé nelegálních návykových látek a alkoholu 

 Experimentátoři a příležitostní uživatelé návykových látek 
 

 

Poslání zařízení: 

 

 Posláním Kontaktního centra Prevent České Budějovice je poskytnout 

bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog, nabídnout jim 

pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, 

minimalizovat zdravotní a sociální rizika, motivovat ke změně dosavadního 

způsobu života směrem k abstinenci a současně tak chránit populaci 

drogami nezasaženou. 
 

 

Cíle zařízení: 

 

 Navázání kontaktu s uživateli návykových látek 

 Pozitivní změna rizikového chovní klientů 

 Motivace klientů ke změně způsobu života směrem k abstinenci 

 Stabilizace či případně zvyšování kvality života klientů 

 Ochrana většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími se 

zneužíváním návykových látek 
 

 

Základní principy služby: 

 

 Nízkoprahovost (co nejširší nabídka při minimálních vstupních podmínkách) 

 Anonymita (nezjišťujeme osobní údaje) 

 Bezplatnost (služby jsou poskytovány zdarma)  

 Dostupnost (kdykoliv v rámci pracovní doby, není třeba předchozí objednání 

ani doporučení odborníka) 

 

 

 

Zdarma a anonymně nabízíme: 

 

 Výměnu použitých stříkaček 

 Materiál ke snížení zdravotních rizik užívání (vodičky, filtry, dezinfekce, 

kondomy…) 

 Kontaktní místnost s hygienickým a potravinovým servisem (sprcha, pračka, 

čaj, káva, polévka, možnost ohřát si donesené potraviny…) 

 Aktuální pomoc v tísni a krizovou intervenci 

 Zdravotní ošetření drobných poranění a zdravotní poradenství) 

 sociálně-právní poradenství 

 poradenství v oblasti „bezpečného braní“ a sexu 

 informace a zprostředkování další odborné péče (detoxy, léčba, lékaři …) 

 testování na HIV, syfilis a virové hepatitidy (typu B, C) 

 

 

Provozní doba: 

 

 

 
 
Výměnný program 

 
Sprcha 

 
Kontaktní místnost 

Pondělí 9-17 11-16 11-16 

Úterý 
8-16 
Do 12:00 pouze výměna 

12-15:30 - 

Středa 10-18 12-17 12-17 

Čtvrtek 8-16 12-15:30 - 

Středa 10-18 12-17 12-17 


