MEDAILONKY - ČASOVANÁ BOTA
OSOBNOST ROKU
Svitlana Golubyeva (organizace Sananim)
psychoterapeutka a streetworkerka pracující v terénu s převážně ruskojazyčními uživateli drog
Svita již více než 14 let na otevřené drogové scéně kontaktuje rusky mluvící uživatele drog. Několik jich dostala
do legální substituce. Pro mnoho z nich je důležitou součástí vstupu nejen do služeb harm reduction. Zřejmě by
bez ní buď vůbec služeb nevyužili, nebo by měli kontakt s nimi přinejmenším velice ztížený. Což je z pohledu
prevence rizik šíření infekčních nemocí do české populace uživatelů drog poměrně významné. V zemích
bývalého Sovětského svazu je situace ohledně prevence rizik užívání drog a provozování služeb harm reduction
kritická. Na mnoha místech tyto služby vůbec neexistují. Prevalence infekčních chorob nejen u uživatelů drog v
těchto zemích je alarmující. Rusky mluvící klienti také často nevědí, že takové služby vůbec existují. Jedním z
největších přínosů práce Svity je proto vysvětlování klientům smyslu služeb a jejich anonymity, neboť v jejich
domovině jsou za užívání drog vězněni, či jinak perzekvováni. Někdy mají strach vůbec přiznat, že jsou závislí.
Svitě se velice dobře daří prolomit tyto počáteční obavy. Svým milým, klidným a profesionálním přístupem si
získává jejich důvěru, která se přenáší i na ostatní terénní pracovníky. Klienti se tak učí využívat terénních služeb
i v době kdy Svita není ve službě.
http://www.sananim.cz/terenni-program-2-(tp-2)/tym.html
TÝM ROKU
Terénní program COM.PASS (organizace Ponton)
Smyslem služby Terénní program COM.PASS je pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve
světě, který je obklopuje a uměli si sami poradit se situacemi, které jim přináší. Pracovníci TP COM.PASS
podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží
se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování
rizik souvisejících se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je jako
například předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času a tak
podobně.
Služba je určena dětem a mladým lidem, kteří často tráví svůj volný čas na ulici a nemají pravidelné volnočasové
aktivity, které by je rozvíjely. Dále jim chybí někdo, kdo by jim vhodně poradil v oblasti školy, zaměstnání a
partnerských vztahů. Pracovníci TP COM.PASS se ve své práci zaměřují na věkovou skupinu 11 – 25 let z Plzně
a blízkého okolí.
http://ponton.cz/projekty/compass/o-projektu/
CENA SPRÁVNÍ RADY ČAS ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
Organizace Psí život
Jako JEDINÁ ORGANIZACE v České republice se cíleně zaměřujeme na pomoc zvířatům, která patří lidem bez
domova, osobám závislým na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.
Naše činnost je rozkročena do čtyř oblastí - sociální, ekologické, zdravotní a environmentální a snažíme se o
zlepšení situace na všech těchto úrovních. Nejsme útulek, ale spíše terénní služba.
Naši organizaci tvoří lidé, kteří se dlouhodobě věnují pomoci zvířatům v nouzi, řadu let působí v neziskovém
sektoru a aktivně se zajímají o sociálně ekologická témata. Naše zaujetí záchranou zvířat dokládá i skutečnost,
že každý z našich členů má doma nejedno zvíře zachráněné z množírny, odebrané z nevyhovujících podmínek
nebo z útulku.
Protože pomáháme hlavně zvířatům, která patří lidem bez domova a osobám, které jsou závislé na návykových
látkách, často se tak setkáváme s případy zvířat, které potřebují neodkladnou akutní pomoc. Tyto případy nám
pomáhají řešit pravidelní měsíční dárci. Dary od nich postupně shromažďujeme, abychom je mohli okamžitě
využít při řešení nečekané akutní situace. Neztrácíme tak drahocenný čas postupným sbíráním peněz, ale
můžeme reagovat obratem.
https://www.psizivot.com

