Evropský projekt – Harm Reduction v prostředí zábavy jako
součást systému adiktologických služeb ve Středočeském
kraji

Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadů rizikového chování osob ohrožených užíváním
návykových látek a alkoholu v prostředí festivalů a noční zábavy ve Středočeském kraji na sebe a
své okolí za pomoci souboru vzájemně provázaných klíčových aktivit.

Specifické cíle projektu jsou:
1. Zvýšit informovanost a povědomí o rizicích spojených s užíváním návykových látek a alkoholu
mezi aktivními uživateli v prostředí festivalů a podniků nočního života;
2. zprostředkovat informace a nástroje k bezpečnějšímu způsobu užívání návykových látek a
konzumace alkoholu;
3. iniciovat za pomoci přímé práce s cílovou skupinou změnu vzorců chování směřující
k abstinenčnímu stylu zábavy;
4. zpracovat poznatky a výstupy z projektu do 2 metodických souborů (festivaly a noční zábavní
podniky);
5. navýšit odborné kapacity členů realizačního týmu za pomoci cíleného odborného vzdělávání.
Naplnění cílů dojdeme realizací strukturovaného a promyšleného komplexu klíčových aktivit a
konkrétních Harm Reduction nástrojů. Zmírněním dopadů rizikového chování cílové skupiny míníme
mj. např. snížení užité dávky a četnosti užití drogy, alkoholu a jejich kombinace, prevence
předávkování, snížení rizika nevědomého užití návykové látky, zvyšování informovanosti o
dávkování užívaných látek, složení nelegálních látek a vlivu daných složek na organismus a jeho
fungování, poskytování informací o bezpečném způsobu aplikace návykových látek a konzumace
alkoholu a vytváření bezpečnějšího prostředí pro účastníky nočního života, podpora bezpečného
odjezdu domů. Včasné zjištění a odkrytí problematických vzorců chování napojených na konzumaci
návykových látek a alkoholu v prostředí zábavy a rozvoj závislostního chování. A napojení cílové
skupiny projektu na komplex návazných služeb spojených s užíváním návykových látek a alkoholu
v regionu.
CÍLOVÉ SKUPINY

Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a alkoholu. Během
projektu podpoříme 5 460 osob.
Sekundární cílovou skupinou projektu jsou členové realizačního týmu, tedy zaměstnanci Magdaléna,
o.p.s.. Během projektu bude podpořeno 15 osob, z čehož 12 přesáhne hranici bagatelní podpory.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1.
2.
3.
4.

Program Harm Reduction na letních hudebních festivalech ve Středočeském kraji
Program Harm Reduction v prostředí noční zábavy Středočeského kraje
Tvorba metodických dokumentů
Odborné vzdělávání realizačního týmu
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