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materiály pro snížení škod
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info

případová
reference
práce
REFERENCE

odkazy a zprostředkování

SLUŽBY
= poskytnutí určitého úkonu nebo prostředku klientovi
VIZ MANUÁL – „IN-COME DOTAZNÍK“
(jen tehdy, jestliže ji klient přijme)
= informace odkud klient získal reference, doporučení,
1. První kontakt
kontakt na naše zařízení
2. Vyplnění in-come dotazníku
ČETNOST
3. Výměnný program
1. Kontaktní centrum
1. méně než 3x měsíčně
4. Krizová intervence
2. Léčebná zařízení (PL, TK, DS)
2. 1x týdně
5. Testy
3. Krizové centrum
3. víkendově
6. Sdělování výsledků testů
4. Zdravotní služby
4. obden
7. Zdravotní ošetření
5. Sociální služby
5. denně
8. Kontaktní místnost
6. Školy
6. 2-3x denně
9. Asistenční služba
7. Klient nás vyhledal sám (web, zlaté stránky,…)
7. více než 3x denně
10. Potravinový servis
8. Jiné
8. neužita déle než 6 měsíců
11. Hygienický servis
9. neužita v posledních 6 měsících
12. Praní prádla
ODKAZY A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
10. neužita v posledních 3 měsících
(způsob ukončení péče)
11. neužita v posledním měsíci
= poskytnutí informací o konkrétním zařízení (službě)
spolu s předáním přesného kontaktu na zařízení, popř.
předem telefonicky dohodnutá možnost kontaktu.
PŘÍPADOVÁ PRÁCE
(tytéž kódy pro „PŘÍPADOVÁ PRÁCE – nedrogová“)
IDENTIFIKAČNÍ KÓD
1. Terénní programy
je složený z 10 znaků:
1.
Individuální +)
2. Kontaktní centrum
prvních 3 písmen křestního jména matky,
2.
Skupinová +)
3. Léčebná zařízení
2 číslic udávajících den narození respondenta,
3.
Psychol/ psychiatrické vyšetření
4. Výměnný program
prvních 3 písmen křest. jména respondenta,
4.
Rodinná +)
5. Krizové centrum
2 číslic udávajících měsíc narození respondenta
Další členění:
6.
Testy
Ad 1)
7. Zdravotní služby
NO-KÓD – „NCC00NCC00“
1. Sociální práce
8. Sociální služby
ANONYMNÍ RODIČE OZNAČUJEME – „RRR00RRR00“;
2. Poradenství v průběhu trestního řízení
9. Péče ukončena dohodou s klientem bez odkazu a
telefonující, u nichž neznáme kód – „TTT00TTT00“
3. Individuální poradenství / terapie
zprostředkování
nalezený injekční materiál – „NNN00NNN00“
4. Individuální poradenství / terapie v rámci
10.
Dohodnutý
kontakt neproběhl / event. péče
následné péče
ukončena klientem bez dohody
Ad 2)
11. Jiné
1. Skupinové poradenství / terapie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
MATERIÁLY PRO SNÍŽENÍ ŠKOD
3.
standard (filtry, voda, desinfekce, kyselina)
4.
alobal
5.
prezervativ
6.
zdravotní materiál
7.
lubrikační gel
8.
* - extra
Ad 4)
1.
2.
3.
4.

Skupina následné péče
Motivační skupina
Ženská skupina
Chráněná dílna
Pracovní terapie
Arteterapeutická skupina
Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Heroin
Braun (opiáty domácí výroby, kodein)
Pervitin, jiné amfetaminy
Kokain, Crack
Speedball
Metadon - legálně
Metadon - ilegálně
Extáze
Medikamenty (barbituráty a jiná sedativa)
Inhalační látky, ředidla
THC
Alkohol
Cigarety
Jiné
Subutex – legálně
Subutex - ilegálně
TELEFON
1. sociální práce s uživatelem
2. poradenství s uživatelem
3. krizová intervence s uživatelem
4. volání na terénní mobil
5. sociální práce s rodičem a další blízkou osobou
uživatele
6. poradenství s rodičem a ...
7. krizová intervence s rodičem a ...
8. sociální práce – ostatní (kurátor, odborníci, školy,
...)
9.
sociální práce s neuživatelem
10. poradenství s neuživatelem
INFO
= poskytnutí určité informace klientovi a to buď na
základě jeho žádosti nebo pokud pracovník uzná za
nezbytné tuto informaci klientovi předat

4.
5.
6.
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poznámka

KÓDY DROG

1.
2.
3.

Rodinné poradenství / terapie
Poradenství pro rodiče
Rodičovská skupina
Sociální práce

telefony

Bezpečné braní
Bezpečný sex
Zdravotní (všeobecné zdravotní,
v těhotenství, specifické zdravotní)
Sociálně-právní (sociální, právní, léčba
závislostí)
Literatura
Jiné

