Komu jsou naše služby určeny

Cíle

• obviněné, čekající na soud ve Vazební věznici ČB,
• odsouzené, vykonávající VTOS ve Vazební věznici ČB, kteří
mají v anamnéze užívání návykových látek, nebo gambling

• Podpora a stabilizace klienta po nástupu do vazby či VTOS.

Nezáleží na typu užívané látky, do programu se mohou zařadit
i osoby zneužívající alkohol nebo patologičtí hráči.
Pro přijetí do programu není rozhodující, za jakou trestnou činnost
byla dotyčná osoba odsouzena.
Pro zapojení do programu není rozhodující, v jaké fázi závislosti
se odsouzený nacházel před nástupem do výkonu trestu.

Poslání
Pomoc osobám, které se díky páchání trestné činnosti související
s drogami či závislostním chováním dostaly do vazby či výkonu
trestu odnětí svobody, zařadit se do běžné společnosti a snížit
riziko recidivy (drogové, nelátkové nebo kriminální).

Principy
•
•
•
•
•

Dostupnost
Respekt
Odbornost
Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta
Bezplatnost

• Předat klientovi informace o rizicích závislostního chování.
• Pomoci klientovi získat náhled na jeho dřívější užívání návykových
látek či závislost.
• Motivovat či udržet motivaci klienta k abstinenci po propuštění
z VTOS.
• Prevence relapsu – zmapování rizikových situací a hledání postupů, jak je zvládnout.
• Poskytnout klientovi informace o adiktologických službách a možnostech následné péče v lokalitě, ve které plánuje po ukončení
VTOS žít, zprostředkovat kontakt s těmito službami.
• Pomoci klientovi sestavit plán na období bezprostředně po
propuštění v klíčových oblastech bydlení, práce, finance a vztahy
s rodinou a dalšími blízkými osobami.
• Navázat klienta na nízkoprahové služby (kontaktní centra, terénní
programy) v případě, že plánuje ve své závislosti nadále pokračovat.

Pomáháme závislým osobám,
které se ocitli v konfliktu
se zákonem....
Doléčovací centrum Prevent
Tylova 156/23
370 01 České Budějovice

T: +420 725 349 353
E: snokhous@preven99.cz
W: http://asv.prevent99.cz

Poskytované služby

Práva klientů

Povinnosti klientů

Odborné poradenství – je klientům poskytováno v oblasti
užívání návykových látek, dluhů, trhu práce, mezilidských
vztahů a zvládání životní situace po propuštění.
Poskytování informací – předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a informací o rizicích spojených s užíváním
návykových látek.
Pomoc v krizi – služba je nabízena klientům, kteří se ocitli v krizové
situaci. Cílem služby je podpora klienta, stabilizace jeho stavu
a pomoc s hledáním řešení této situace.
Nácvik sociálních dovedností – nácvik dovedností potřebných
pro zařazení do běžného života – např. psaní životopisu, vyplňování formulářů, nácvik přijímacího pohovoru apod.
Zprostředkování kontaktu s dalšími službami – poskytnutí
všech informací nutných, nebo vhodných k účinnému využívání
služeb poskytovaných jinými institucemi, spojené se zprostředkováním kontaktu s těmito institucemi.
Korespondence – písemný kontakt s klientem je využíván tam, kde
není možný osobní kontakt (např. klienti zkontaktováni ve vazbě,
přesunuti do VTOS v jiné věznici), nebo kde není osobní kontakt
tak častý, cílem je podpora, udržení kontaktu, podání informací,
odkazu či zprostředkování kontaktu na jinou instituci.

•

•

V kontaktu s pracovníkem dodržovat pravidla slušného chování
(vykání/tykání – dle domluvy, přiměřené oslovování,…)

•

V kontaktu s pracovníkem je nutné vyhnout se jakékoli, i verbální, agresi

•

Neopouštět konzultaci v jejím průběhu bez dohody s pracovníkem

Právo na přístup ke službám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,
dále bez ohledu na typ užívané látky nebo délku drogové kariéry.

•

Právo na základní lidskou důstojnost, soukromí, bezpečí a
nedotknutelnost.

•

Právo být přijímán jako svébytná a odpovědná osoba.

•

Právo být srozumitelně informován o službách, jejich filozofii,
metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech.

•

Korespondenčně – Jan Šnokhous, Nikola Brandová –
Adiktologické služby ve vězení Prevent, Doléčovací centrum
Prevent, Tylova 156/23, 370 01, České Budějovice

•

Právo na dobrovolné ukončení využívání služby bez dalších
negativních důsledků.

•

Osobně – po domluvě s příslušným pracovníkem věznice.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Horváth

•

Právo na podání stížnosti na službu nebo konkrétního pracovníka.

Jak nás můžete kontaktovat

