
   

   Testování:
    STŘEDA:   OD 16:00 – 18:00hod.
    ČTVRTEK:OD 16:00 – 18:00hod.

    Na testování se můžete domluvit
i s teréňáky!

                                                                                                          Nemusíte se bát, vůbec to nebolí:-)

DETOX STREET MAGAZINE
Vydává Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

U Plovárny 1170, Děčín I. 40501, IČO: 71235868

TERÉNNÍ PROGRAMY
- výměna injekčního materiálu                                     - distribuce kapslí, alobalu a dalšího materiálu
- zdravotní materiál                                                         - základní ošetření
- poradenství                                                                    - streetmobil
- poradenství v krizi                                                         - sociální práce
- první pomoc                                                                   - informace o bezpečnějším užívání drog,
                                                                                               zdravotní, léčbách, bezpečném sexu

   Streetmobil:  739343078           Kde nás potkáte?
   můžete zavolat, prozvonit, nebo napsat SMS            V DĚČÍNĚ:    - PONDĚLÍ    OD 15:00 – 19:00HOD.
    Terénní pracovník vám zavolá nebo napíše sms                                - ÚTERÝ        OD 18:30 – 19:00HOD.
        co nejdříve a domluví si s vámi schůzku.                                        - STŘEDA      OD 13:00 – 16:00HOD.
                Vaše číslo si bez vašeho svolení                                - ČTVRTEK   OD 15:00 – 19:00HOD.
         neukládá ani vás na něj bez domluvy                           - PÁTEK         OD 18:30 – 19:00HOD.
           nebude dále kontaktovat              V ČESKÉ KAMENICI: - ÚTERÝ OD 15:00 –18:00HOD.
                      STREETMOBIL  JE  ZAPNUTÝ                                                      -  PÁTEK OD 15:00 – 18:00HOD.
              (PO, ÚT,ČT,PÁ: OD 12:00 – 19:00HOD.)
                        (ST OD 12:00 – 16:00HOD.) 
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DETOX
HARM REDUCTION STREET MAGAZINE

Časopis je NEPRODEJNÝ a je určený výhradně uživatelům drog, experimentátorům 
a pracovníkům Kontaktních center a Terénních programů

INFORMACE O SLUŽBÁCH PRO UŽIVATELE DROG, HARM REDUCTION,
 INFORMACE, RADY, NÁVODY A DALŠÍ...

OBSAH TOHOTO ČÍSLA:
- úvodním slovem                                                                          - o nás streetech
- na jehle jehla vní                                                                         - všichni? rádi (svoje) játra?
- kulturní BIDET                                                                              - SYPHYLIS CREATURE
- na vaše téma...Vaše tvorba                                                       - MASTI, MASTI, MASTIČKY
- VTIPY (NÁVOD NA KVALITNÍ PERNÍK UVNITŘ!)



O nás, Terénácích
Jsme terénní pracovníci alias streeti, streetworkeři. Fungujeme pro lidi co berou drogy v 
Děčíně a Kamenici . Pomáháme Vám chránit si zdraví a omezit důsledky braní drog.
Především je to bezplatnou výměnou stříkaček, distribucí
zdravotního materiálu jako jsou vody, filtry, desinfekce atd. Mluvíme s vámi o braní drog a 
člověk u nás může získat informace jak brát drogy bezpečněji nebo se s námi poradit o 
zdravotních, či osobních problémech. Řešit s námi občanky, sociálku, hledání
práce, obtíže s úřady a soudy a také vám když se rozhodnete pomáháme na cestě do léčby. 
Chceme Vám být užiteční a proto jsme rádi za každou spolupráci s Vámi.
Proč spolupráci? Protože Vás bereme jako součást služeb, které Vám nabízíme a 
poskytujeme.
Mezi naše hlavní zásady patří bezplatnost, respekt, anonymita, otevřenost, pravdivost, 
bezpečí a to jak vaše tak naše, proto máme nastavena pravidla. K naším zásadám patří také 
mlčenlivost a to znamená že bez Vašeho souhlasu žádné informace o vás, NIKOMU
nepředáváme.

ÚVODNÍM SLOVEM                NAŠE VZKAZY 
VÁM:
Začínám psát tato úvodní
slova. Svítí sluníčko a po
dlouhý dob  ě m žů u alespo  ň na
chvíli ř íci, že vylezlo ven p esř
ty ukrutný mrazy a sníh.
Užívám si to. Moc jsme si ho
zatím totiž neužili.Př íroda to bere 
sama nějak hopem a tak chodím opět v 
rukavicích,nabalenej jak sněhulák s 
brašnou na zádech s materiálem pro vás.   Važte si trochu víc sebe, a ikdyž jste se rozhodli
Vyrážíme za vámi do ulic,na byty,              brát drogy, hlídejte si svoje zdraví
squaty a př íští rok to bude                 
pět let co jsem s vámi. Baví                           Vážně si myslíte, 
m  ě to, spolupracovat s vámi,                           že jste nesmrtelní? 
mluvit s vámi a tak celkov                             ě Nejste!Tak na sebe 
být v tom co žijete. Občas to                          dávejte pozor.
není snadný, hlavn  ě když
vidim, že i př es to že jste se
rozhodli brát drogy, se o sebe
moc nezajímáte a nakládáte si
víc než je zdrávo.Př emýšlím hodn                          ě Není pro mne 
o svobod  ě a o tom, že není jednoduché                     jednoduché, vidět jak
zachovat si v životě, natož s drogami                     si občas nakládáte
kousek místa pro sebe sama. Ale o tom asi                 ale přesto jsem v tom
 víc v dalších číslech.Moc bych si př ál                   s vámi
abychom společn  ě vytvoř ili víc místa pro naše
setkání se. Př eju vám co nejmén  ě
špatných dojezdů, zdravotních problémů,psychóz atd.  (Bxxla)

   Vtipy:

                                    ZA NÁŠ RECEPT VÁS ZARUČENĚ NEZAVŘOU!!!!
    (to moc vtip není :-) )

     



VAŠE TÉMA – VAŠE TVORBA:
Váš názor nás zajímá a do tvorby se můžete zapojit i vy!

Cesta životem (z roku 2008)
Brázdím snad oceán velký jako svět a k tomu bez posádky jsem na lodi sám. Vítr do plachet mi duje a 
vlny moře překonávám, ale přesto, že  kolem pluje spousta korábů a lodí, tak já se s nimi nesetkám.
Kolem spousta lodí pluje a přesto v oceánu jsem naprosto sám.Tak i v životě mém, mám kolem sebe 
stovky lidí a přesto se s žádným z nich neshledám. Duše má je bolavá a bolest snažím odehnat zlou tI
pryč, však, že podle této mapy špatným směrem pluji dál a po čem toužím, nepotkám. Ani ono mne. 
Možná na lodi své uklidit a najít mapu, která se mi ztratila a podle které už jsem kdysi směrem dobrým 
plul. Však co když spadla přes palubu v lahvi, jako poselství a někde v oceánu pluje sama, jako já teď 
pluji se svou lodí sám a opuštěn. Horší pro mne bude, zdali na lodi své tu mapu mám, ale z ní jen část! 
Zda‐li chybí, chybí kus té mapy, která osudem je, správný směr mé plavby a žití, nevím jestli ještě sílu 
mám, či arfefakt z ní hledat smysl vlastně dál? Zdali cenu to má? Ale člověk by měl hledat celý život 
stále a stále znovu dál a věcmi se objevenými, ty dál překonávat objevy novými a novými, objevovat 
dál nové věci a tak touha po nalezení nového činí nekonečnou životní cestu. I Když nyní pluji teď a byť i 
špatným směrem než je touha dosáhnutí mého cíle, tak žal probouzí se ve mně, když míjím jinou loď a 
byť  i lodě, dávám jim znamení, že jistě kapitán to vidí, však ona ještě rychleji a zmateně změni směr, 
aby vzdálila se lodi mé a pluje pryč ode mne a dál.
Možná řešení by bylo, nebýt na své lodi sám! Má loď je obrovská, myslím pevná, na vlnách pluje a 
nezradí tě, tak ale bohužel si zcela úplně a vnitřně nejsem si já jist a nejsem již přesvědčen, jestli přesto
pluje za lepším cílem, nevím kam a neznám správný kurz, tak kdybych snad našel přístav a někdo na 
palubu mou nalodil se, tak nevím, jestli bych pak opět s lodí ztracen v oceánu obrovském, nelitoval, že 
jsem na své lodi spíše sám?
Filosof namítne: “On neví co vlastně chce!” Otázka života je myslím i doměnka či blud, zdali v životě 
svém má být člověk sám, radši sám!? Bible i jiné knihy tvrdí, že člověk v životě svém nemá býVi sám a 
není pro to stvořen, ale kde je ta 100% jistota a kdo vlastně o absolutní pravdě rozhoduje, či kdo, 
ukažme si na něj jestli pravdu má a nemýlí se!!?
Celou poentou tohoto mého psaní je vlastně otázka, na kterou odpověď já znám, ale přesto já stále se 
jen ptám! A najednou se stane náhle, že tu odpověď s tebou sdílí někdo druhý a pak, snad zázrak to je, 
vy plujete si spolu a do pár dní je před vámi přístav,který sám jsem hledal dlouho a marně. Nyní on 
sám se objevil a to hned. Teď vy rIkou společnou, ale i dušemi svými společně loď kotvíte a ten druhý, 
pro cit k tobě umí uvázat loď vaši k molu, ačkoliv to předtím nikdy nedělal.

 Však i když pak plujete, žijete a šťastni jste i bez jakékoliv mapy, kterou sám jsem předtím postrádal a 
hledal, tak přesto stále někde mezi vámi je, že jednou každý z vás začne jinak lana vázat a pak ani na 
kurzu, kudy a kam plout se neshodnete a to je to, čehož já v životě jsem už prožil a bylo a je tak, že 
jednoho dne jeden z vás vystoupí z té bývalé to vaší lodi, v osudný ten den a odváže ti lano a to 
naposled a nestojí už na té lodi , ale na přístavním molu a řekne pluj si sám s mapou nebo bez té mapy 
si pryč a sám, tak mám obavu ty, jak osobu svou já sám znám, že rázem vše je, ač spíš není tak zřetelné,
ale rozmazané, nepřehledné a neuspořádané, jako by tomu bylo ještě včera.
Na konec jen napíši, že strach mám člověka, co stejně umí vázat lana! Má to smysl zase znova a znova a
pak po x--té toto absolvovat?
To je to, čehož já se bojím a vůbec nevím, jestli stále dokola v životě tak to chodí nebo není-li to 
pravidlo. Nevím a tak otázku mám.....podruhé hledat, potřetí a stále znova. Jestli dojdu někdy k 
finálnímu šťasnému to konci. Tak na tohle já se ptám....

                                                                                                                                               Pseudolékař

    Syfilis, lues neboli p ijíceř
je chronické infekční, celkové onemocnění, které 
probíhá ve třech stadiích, kdy se střídá období
příznakové a období bezpříznakové, latentní. Celkem
vyčleňujeme 3 fáze, které jsou charakteristické svými 
příznaky.Příjice se projevuje pestrou škálou
příznaků, schopností napodobit celou řadu nemocí. 
Může postihnout kterýkoliv orgán nebo tkáň. Neléčená 
nebo nedostatečně léčená může být v pozdním stadiu

příčinou úmrtí či invalidity člověka (postižení srdečně – 
cévního aparátu, centrálního nervového systému, kůže, 
kostí apod.).                                                             (Bxxla)

Tato bakterie je infek  č  ní v p  ř  írod  ě   pouze pro   č  lov  ě  ka.
          Syfilis je pohlavní nemoc a vztahují se na ni přísná epidemiologická opatření dle zákona.
          Počet nakažených za rok v ČR v posledních letech stále stoupá.

       I. Primární syfilis: První fáze onemocnění začíná v místě vstupu infekce do těla. To může být např.
           drobná oděrka na sliznici genitálu. V místě průniku (nejčastěji na genitálu, možná je i na rtu) se objeví
           za 2-4 týdny nebolestivý tvrdý vřed. Má špekovitou barvu s tuhým okolím i otokem předkožky u muže.
           Spolu s vředem dojde k nebolestivému zduření uzlin v tříslech.
           (Je-li vřed např. na rtu, pak zduří krční uzliny.) Vřed se spontánně za 4-6 týdnů zhojí. Vzácně se mohou
            objevit nevýrazné celkové příznaky.

      II. Sekundární syfilis: Odhojený vřed zanechá jizvu, infekce však postupuje mízní cestou do mízních
           přilehlých uzlin a šíří se do celého organismu. To se projeví vyrážkou (často velmi nevýrazná) - nejvíce
           patrná na trupu. Ta během několika týdnů zmizí a může se opakovat. Současně dochází k nebolestivému
           zduření uzlin na krku, v podpaží, v tříslech. V ústní dutině se tvoří bílé plošky, též infekční - syfilitická
           angina.
           Pro druhé stadium syfilis jsou charakteristické další kožní projevy. Tzv. virové bradavice v místech jako
           jsou třísla, podpaží v podobě páchnoucích,mokvajících výrůstků. Jsou vysoce infekční. V ústní
           dutině se tvoří bělavé plošky, též infekční. Na kůži se dále tvoří různé vyrážky připomínající
           různé kožní choroby.
            V tomto dvouletém období časné syfilis se mohou střídat období příznaků i období bezpříznaková.
           Zhruba po dvou letech všechny příznaky mizí a onemocnění přechází do pozdní latentní fáze, kdy lze
            poznat syfilis pouze krevními testy. To však není známkou ústupu choroby. Naopak. Syfilis postupuje
            dále a přechází ve třetí, nejzávažnější stadium,postihující různé orgány specifickým zánětem.

      III. Terciární syfilis - pozdní syfilis (syphilis tarda).Je nejméně nakažlivá pro okolí, neboť infekce 
            je omezena na některý orgán. Pro toto stadium je 5-20 let po primární infekci typické postižení 
            především centrálního nervového systému, srdce a jeho systému, kostí a kloubů. Zánět destruuje nosní   

přepážku, proděravuje tvrdé patro, zánětem jsou postiženy kosti, je postižena nervová tkáň, což vede
            k příznakům neurologickým (postižení hlavových nervů, obrny, neschopnost chůze) a psychiatrickým  

(poruchy řeči, bludy,demence) s celkovým rozpadem osobnosti.

       Přenos je téměř výhradně pohlavním stykem. Infekční je I. a II. stadium choroby. 
           Asi 5 % případů je infikováno jinou, než pohlavní cestou. Mezi ně patří přenos z matky na dítě 
           (vrozená syfilis). Vstupní branou od infikovaného člověka může být kůže a sliznice kdekoliv, nejčastěji
           však v oblasti pohlaví a ústní dutiny v závislosti na způsobu intimního styku. Vzácně může dojít k 
           přenosu infekce předměty (např. jídelní příbory, sklenice).
        Inkubační doba je v rozmezí 10-90 dnů, nejčastěji 3 týdny



NA JEHLE je hlaVNÍ!
CO však STÁLE PLATÍ:
„….nebrat drogy!
pokud je chcete, nebo musíte brát, tak je polykejte, nemůžete-li je polykat, tak je
kuřte, nemůžete-li je kouřit, tak je šňupejte, nemůžete-li je šňupat a musíte je brát
injekčně - berte je bezpečně, nemůžete-li je brát bezpečně,tak …neberte drogy!”
----------------------------------------------------------------------
Podrobný návod jak si správně aplikovat drogu injekčně, a co nejméně si
při tom ublížit.
Obecné zásady:
- Užívání injekční stříkačkou je nejriskantnějším způsobem užívání drog.
- Všechno náčiní, které používáte při aplikaci drogy do žíly, by mělo být
   vaše vlastní, čisté a to, co je v přímém kontaktu s vaším krevním
   oběhem (jehla, voda, kyselina) dokonce sterilní.
- Před aplikací si vždy umyj ruce mýdlem nejlépe antibakteriálním, ale
  postačí i obyčejné.
Buchny, jehly:
1. Vždy nepoužité a ostré.
2. Jehlou nikdy nemíchej nášleh - ztupí se. K míchání použij vytažený píst
    z nepoužité buchny s gumou na konci.
3. Jehla musí mít správnou orientaci. To znamená, že by měla svírat s žílou
    úhel asi 45° a hrot by měl být z tvého pohledu „dole", tedy vchází do
    kontaktu s žílou jako první. Pokud si zkoušíš dát plochou stranou jehly,
    bude ti po žíle klouzat a uhýbat.
4. Aspiruj! Aneb když máš pocit, že jsi v žíle, zpětným tahem pístu natáhni
    z žíly trochu krve. Jedin  ě tak se m žů eš ujistit, že jsi opravdu v žíle
    a nemělo by se ti stát, že si dáš vedle.
5. Aplikujte směrem k srdci (po proudu krve).
Alkoholové tampóny  konzelíny:-
1. Alkoholový tampón používej jen před vpichem.
2. Přetři místo vpichu jedním směrem a jen jednou.
3. Počkej až alkohol zaschne.
4. Alkoholový tampón je na jedno použití.
5. Po aplikaci použij sterilní čtvereček buničiny - místo siln  ě zmáčkni.
6. Místo aplikace přelep sterilní náplastí. Později natři krémem (heparoidem).
Voda, filtry:
1. Filtr - musí být istý, v ideálním p ípad  smotek bavlny - dostaneš ho odč ř ě

káčka  řů nebo teréňák  ů - pokud není, použijte „uchošťour" neboli
bavlněné štětičky do uší, odstřihnutím „bambulky" na konci špejle,
případn  ě filtr z cigarety ale nezmačkaný!
2. Voda - by měla být sterilní (voda do injekcí), pokud je nedosažitelná, lze
použít kupovanou balenou neochucenou vodu bez bublin, ze které nikdo
předtím nepil, ani ty! Případn  ě použij nejmén  ě 10 minut převařenou vodu
z kohoutku, kterou pořádn  ě profiltruj.

      Všichni??? ...a rádi (SVOJE) játra???
Zdarec, chtěli by jsme se ti představit, jsme tvoje játra. 
Naší první věcí je do našeho - vašeho časáku Vám o nás něco povědět
Jsme rádi že se můžeme zůčastnit prvního čísla a číst ho budeme 
společně s vámi, protože žijeme v každém z vás. Ikdyž o nás možná 
hodně z vás moc neví, tak někde ve vás jsme a rozhodně to není náhoda.

Celý život se vlastně nezastavíme a ani nemůžem, protože na nás
závisí celej lidskej organizmus. Bez nás by žádný člověk nepřežil.
Najdete nás v pravé horní části břicha pod hrudním košem, který nás
chrání před poškozením.
A k čemu že vlastně jsme? Jednoduše si nás můžete představit jako
filtr a továrnu, kde vám zpracováváme všechny látky zachycené z krve.
Jsme továrnou, kam směřuje převážná většina toho, co do těla dodáte z

venku. Potraviny, léky, vitamíny i drogy, prostě všechno co
spolknete, šňupnete, vypijete, střelíte si, jde do vaší krve a odtud k nám.
A teď k tomu co pro vás umíme udělat. V první řadě čistíme krev, což
je u lidí, kteří navíc berou drogy a hlavně jehlou celkem dřina. A to
i když jsme zdravé. Dál se v nás štěpí důležité látky aby se mohli
skládat nové a vznikala žluč. Když to shrneme tak vám hospodaříme s
energií, zásobujeme tělo důležitými látkami jako jsou živiny a
vitamíny, vyrábíme žluč, odstraňujeme jedovaté látky a také pomáháme
tvořit, obnovovat a řídit vaše tělo.   Nejtěžší je, když se k nám dostávají látky ze kterými si neumíme

poradit. To je pak nálož. Hlavně když se k nám dostanou věci, kterým
říkáme viry. Co u vás známe nejvíce je vir žloutenky typu C. Vy mu
nejčastěji říkáte Céčko. Ten se k nám dostane nejčastěji z použitý

stříkačky a nebo i když si stříkačku hlídáte není problém ho k nám
poslat přes půjčenou vodu, filtr, lžičku, šnupátko. Nezbývá nám potom

nic víc než doufat, že to před váma někdo nepoužil. Většinou na to
ale doplatíme. Ale vy s námi. Ikdyž si to člověk dlouhou dobu

neuvědomuje a ještě nám dlouhou dobu nakládá. Pak už už Vám to dáváme
najevo, že jsme na konci sil a pracovat dokážem čím dál méně. To může

trvat i 15 let. V nejhorším případě vypovíme službu úplně a to se pak
povídá o selhání jater na cirhózu.

Občas slyšíme že přemýšlíte o testech, nebo že si na ně zajdete, že
se o nás bavíte s teréňáky a že spolu mluvíte o tom na co si dávat

bacha. To jsme pak rádi, že o nás je taky zájem.:-)
A když se dozvíte, že bojujem s Céčkem a není vám to jedno to je

potom úleva, když víme, že v tom nejsme sami.
A když se pereme s Céčkem?

V první řadě by jsme vás chtěli říci, i když to není jednoduchý,
pomohlo by nám změnit životní styl. To znamená hlavně braní

a nepít alkohol.
Pravidelný přísun živin, tekutin a vitamínů.

Jít se léčit, protože se céčka můžete s největší
pravděpodobností zbavit. A co vám ještě chceme říci? - že čím dřív tím líp.



Masti, masti, mastičky

zdroj: prostoros 1/2012

Od Vás: Prologore ve vnitru hnusoty

Slova, jen prázdná slova a černota pohlcuje vše, co rozkvétalo. Zbytečnější
než zbytečnost a vysnění až se stalo pouhým snem.

Komu člověk uvěří když se tvář směje nebo mračí? Kde je věrnost a slova 
tak sladká, že by se v tom medu sám utopil, ten co tak slaďoučce lhal.

Pojdi jak prašivec, co z tebe kdo má!!! Štěstí vždy trvá velmi krátce ale 
kdo za to může? Podivná otázka, ale kdeže, zvrácení jsme lidi.

Oheň lásky v srdcích vzplane, avšak sejde jeden z očí, ten druhý ho nechá
krutě spálit jak mrtvolu žebráka v krematoriu. Takový je život a taková je 
láska, která saje a žere až sama sebe sežere a se vším všudy pohltí. Amor s 
lukem a šípem jen vraždí zaslepené hlupce a sám se sebou se ukájí. Jak najít 
cestu přes řeku zapomnění? Cháron se už dávno v prach rozpadl. Amor dál ve 
svém šílenství pokračuje, jelikož stále fetuje a nerozlišuje sen od skutečnosti. 
Život ve vnitru svého hnusu sám sebe jednou pozře. 

Náhoda se kříží s osudem a vrásky přibývají všem. Kde je Bůh, ten 
zaslepený šílenec svou upadající mocí? Křesťanství je prohnilé, plné pedofilních, 
zrůdných tvorů s kolárkem u krku. Provaz na krk a oběsit, tak jak věší oni 
naše životy v žalářích. Kam se láska schovala, když je jí potřeba.  Kde je přísaha
a kde bahno odpornosti. Topíme se všichni, jen vědět v čem a pak z toho marastu
ven. Slova zůstanou slovy a skutky se v prach rozpadly. Je snada tak marná a 
zbytečná? Vždyť já jsem tím zbytkem, který ani toulaví psi by nesežrali. Jsem 
hnus a zbytečnost pro obyčejnou lásku.

Deamonic reaper cunt´s 



CHCEME VÁS SEZNÁMIT: 
Chceme vás seznámit s poradnou pro lidská práva v radniční ulici ( v budově okresního soudu) a proto

jsem se zeptal jedné z pracovnic, Lucky Šebánkové, na pár otázek.

V čem můžete být pro naše klienty užiteční?
řešíme právní poradenství, pomoc při řešení
problémů s bydlením , pomoc při řešení finančních problémů, pokud se člověk cítí
být diskriminován (ze strany zaměstnavatele,úřadů).

Mohou se na vás obrátit naši klienti, pokud se cítí být diskriminováni ?
Určitě ano.

Jak to u Vás funguje?
Stačí přijít, i bez objednání, zjistíme, co
člověk od nás potřebuje, a podle toho se dohodne naše další spolupráce.

Pro koho jste určeni ?
Jsme v podstatě pro všechny, kteří naši pomoc
potřebují – lidé ze sociálně vyloučených lokalit,
dlouhodobě nezaměstnaní, romské rodiny, lidé bez
domova...

Jsou nějaké problémy, které často s lidmi
řešíte? Jaké ?
Většinou to jsou problémy, co se týkají
finančních záležitostí – dluhy, exekuce, nebo co
se týkají bydlení – vyhazovy z bytu, neshody s
nájemci, nebo právní záležitosti typu zastupování u soudu, atp.

Poskytujete službu i anonymně?
Ano, anonymitu můžeme zachovat, ovšem v
případě řešení právních záležitostí, které souvisí
s právním zastupováním apod, to už nejde.

Je nějaká věková hranice, kdy byste vaše
služby nemohli poskytnout ?
Věková hranice žádná není, ovšem pokud člověk není zletilý, 

tak je lepší aby byl v doprovodu jeho zákonného zástupce.    

Kontakt: PO - PÁ: TEL.: 412 517 942
Můžete se také domluvit s terénními pracovníky, 
kteří Vás tam rádi doprovodí:-)

TRUBIČKY?!
„Dejte mi jednu čistou, na trubičku..." Poslední dobou od Vás toto často

slýcháme. Když přemýšlíme o tom, jakým způsobem se věnujeme snižování
rizik u jednotlivých způsobů aplikace, nemůžeme téma trubiček vynechat.
Když už dáváme alobaly, tak proč nedávat celou sadu, proč jen půlku toho,
co je ke kouření potřeba? Kouření si zaslouží Harm Reduction přístup jako

každý jiný způsob užití drogy. A je vhodné podporovat tento způsob
aplikace, lepší si zakouřit, než se nastřelit. Mnoho z Vás, užívá  pervitin nebo
heroin „přes plech" a někteří střídáte plech s injekční aplikací. Pokud každá

dávka není podána injekčně, je to pro organismus alespoň nějaký přínos.

Zdroj: Ulice - Agentura sociální práce, o.s. 

       Chtěli bychom Vám vyjít vstříc a proto se rozhodujeme, o distribuci  
trubiček.

Zjišťujeme jaký materiál trubiček by Vám nejvíce vyhovoval a  kolik z Vás by
mělo o trubičky zájem.

Pomůžete nám tím, že vyplníte tuto anketu a dáte nám jí, když se
potkámev terénu nebo v Káčku

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anketa:
 1. Jakými způsoby si drogy aplikuješ?
       - injekčně
       - kouřím je
       - šňupu
       - polykám je
 2. Kterým způsobem si aplikuješ drogy nejčastěji? …....................................................
 3. Kdybychom nabízeli trubičky, využíval/a by jsi je?       ANO / NE
 4. Jaký materiál trubiček bys preferoval/a a proč?
       - sklo ….............................................................................................................................
       - plast (tvrdé brčko)........................................................................................................
       - upravené buchna..........................................................................................................
  5. Zajímá nás tvůj názor na tento způsob aplikace drog
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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