Network East-West, z.s.

JANA
česko-německý projekt prevence AIDS

Od roku 1997 pracuje v česko-bavorském
pohraničí
binacionální
projekt
JANA.
Zřizovatelem projektu na německé straně je
Vláda Horního Falcka v Regensburku, na české
straně zapsaný spolek Network East - West.
Spolek je založen za účelem zvýšení
informovanosti o problematice AIDS a pohlavně
přenosných chorob, zajišťování spolupráce
v česko-bavorském pohraničí.
Network East–West, z.s. poskytuje, dle Zákona o
sociálních službách 108/2006 Sb., sociální
službu Terénní program Centrum JANA,
registrovanou od roku 2007.
Nezbytnou součástí našich služeb klientům je
testování na pohlavně přenosné choroby. Proto
jsme v roce 2007 zřídili nestátní zdravotnické
zařízení – dermatovenerologickou ambulanci.
Testování provádíme v ambulanci v Centru
JANA v Domažlicích nebo mobilní ambulanci
v terénu.
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JANA
česko-německý projekt prevence AIDS

CENTRUM JANA terénní program
Poslání
Pomáháme osobám, které pracují v prostituci, a
uživatelům návykových látek při řešení jejich
zdravotních a sociálních problémů. Svojí činností
se snažíme klienty také motivovat ke zmírňování
škod, které vznikají v důsledku jejich způsobu
života.

Cíle
 motivace klientů ke změně rizikového
chování a mírnění jeho negativních důsledků
 prevence HIV/AIDS a dalších nejen
pohlavně přenosných chorob
 mapování drogové scény
 aktivní vyhledávání uživatelů nelegálních
návykových látek
Cílová skupina
 osoby komerčně zneužívané, tj. ženy a muži,
kteří se prostituují
 oběti obchodu s lidmi
 osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
tj. osoby ze scény prostituce (tj. personál
klubů, zákazníci, rodinní příslušníci)
 osoby závislé na nelegálních návykových
látkách
 osoby ohrožené závislostí, tj. rodinní
příslušníci a osoby z blízkého okolí
uživatelů nelegálních návykových látek,
potenciální uživatelé drog

Hodnoty
Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu
na jeho původ, státní a etnickou příslušnost, věk,
zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou
situaci, typ zneužívané látky a bez ohledu na
náboženské a politické přesvědčení. Možnost
rozhodovat o vlastním životě a nést za tato
rozhodnutí odpovědnost je výrazem svobody.
Podporujeme taková rozhodnutí a snažíme se jim
napomáhat vytvářením rovných šancí a
překonáváním předsudků a stereotypů.

Principy poskytování služby
 anonymita - klient není povinen sdělovat své
jméno a další osobní údaje
 bezplatnost všech poskytovaných služeb
 mlčenlivost - veškeré informace o klientech
jsou přísně důvěrné
 dodržování práv uživatelů – sociální služba
je poskytována s důrazem na respektování
vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších
práv klientů, včetně možnosti podat stížnost
 nízkoprahovost – terénní program klade
minimální bariéry k využití služby

Služby klientům








Harm Reduction, vše o bezpečném sexu a
bezpečnějším užívání
bezplatné poskytování materiálu pro safer
sex, safer use (kondomy, lubrikační gely,
menstruační houbičky, výměnný program pro
uživatele drog)
informační servis o HIV/AIDS a dalších
infekcích vznikajících v důsledku rizikového
chování
zprostředkování následné zdravotní a sociální
pomoci, popř. doprovod klienta do příslušné
organizace
před- a potestové poradenství
bezplatné testování na:
- HIV
- syfilis
- hepatitis B, C
- kapavku
- chlamydie
- a další pohlavně přenosné infekce

Mobilní ambulance pro testování v terénu

