1) Jaké služby jste dnes využil/a, co jste si dnes vzal/a z naší nabídky za materiál?
• Alobal
• Kapsle
• Šňupátka
• Filtry určené na kouření marihuany/tabákové směsi
• Injekční materiál
• Prezervativy, lubrikační gely
• Špunty do uší
• Potravinový servis – voda, ovoce nebo vitaminy
• Chill out zóna
• Alkotester
• Zdravotní poradenství a ošetření, zdravotní materiál
• Informační servis (o službě, návykových látkách, užívání, tištěné letáčky
atp.)
• Sociální práce
• Krizová intervence
2) Jaká byla vaše motivace nebo účel k využití dané služby nebo materiálu?
Z jakého důvodu jste jiný materiál či službu nevyužil/a?
3) Co Vám v nabídce služeb a materiálu chybí?
4) Je podle Vás taková služba prospěšná? Proč?
5) Jak byste službu vylepšili? Co bychom měli dělat jinak?
6) Jak jste se o službě dozvěděl/a?
7) Prevalence užívání
Možnost zaškrtnout více možností
A) Jaké látky jste užil/a na této akci, příp. plánujete užít?
• Alkohol
• GHB
• Extáze/MDMA
• Nové psychoaktivní látky
(designer drugs)
• Konopí
• Poppers
• Tabák
• Benzodiazepiny
(např.
• Kokain
Diazepam, Xanax, Neurol,
• Pervitin
Lexaurin, Rivotril, …)
• Amfetaminy
• Jiné (prosím vypište):
• LSD
……………………..
• Lysohlávky
•

Ketamin

B) Jaké látky jste užil/a v posledních 30 dnech?
• Alkohol
• Extáze/MDMA
• Konopí
• Tabák
• Kokain

•
•
•
•
•

Pervitin
Amfetaminy
LSD
Lysohlávky
Ketamin

•
•
•

GHB
Nové psychoaktivní
(designer drugs)
Poppers

•

Benzodiazepiny
(např.
Diazepam, Xanax, Neurol,
látky
Lexaurin, Rivotril, …)
•
Jiné (prosím vypište):
..………………
C) Jaké látky jste užil/a v posledních 12 měsících?
• Alkohol
• GHB
• Extáze/MDMA
• Poppers
• Konopí
• Nové psychoaktivní látky
(designer drugs)
• Tabák
• Benzodiazepiny
(např.
• Kokain
Diazepam, Xanax, Neurol,
• Pervitin
Lexaurin, Rivotril, …)
• Amfetaminy
• Jiné (prosím vypište):
• LSD
………….
• Lysohlávky
•

Ketamin

8) Jaký je pro Vás typický způsob aplikace daných látek?
• Ústy, per os
• Šňupání
• Kouření
• Inhalace výparů
• Odvary, pokrmy
• Přes kůži
• Rektální užití
• Injekční užívání
Užil/a jste někdy v životě látku injekčně?
9) Co vše jste na minulé akci z látek měl/a? Jakým způsobem a v jakém pořadí jste je
užil/a? Liší se to nějak od dnešní akce?
10) Popište mi, prosím, užívání látek na minulé akci – v jaké situaci jste látku/látky užil/a?
11) Plánujete užití látek dopředu (třeba nákupem) nebo spíše záleží na situaci a náladě na
místě?
12) Jedním z typů užívání návykových látek je rekreační užívání. Tzn., že návykové látky
(vč. alkoholu) jsou užívány příležitostně na párty, koncertech, festivalech, a zároveň
užívání není častější než jednou týdně a jedinec není na návykové látce závislý.
Považujete se za takového uživatele návykových látek? Pokud ne, jak se vaše užívání
liší?
13) Co děláte pro to, aby Vám látky nebo způsob, jakým je berete, neublížily?
14) Ocitl/a jste se vy sám/sama nebo někdo z vašeho okolí v situaci, kdy byste
uvítali/potřebovali pomoc od ostatních v souvislosti s užíváním návykových látek? Jaká
to byla situace?

15) Cítíte se na této akci bezpečně? Z jakého důvodu?
16) Jaká bezpečnostní opatření jsou podle Vás ze strany pořadatelů zajištěny pro lidi, kteří
se sem přišli bavit?
• dostupnost pitné vody zdarma
• bar s nealkoholickými nápoji
• dostatečná ventilace vzduchu
• ostraha, prohlídky u vstupu
• dostatek a čistota toalet
• nenalévání podnapilým či intoxikovaným osobám
• prevence přeplněných prostor
• místa se zvýšeným rizikem úrazu jsou v areálu festivalu dostatečně
zabezpečena
• možnost snadno opustit prostory hudební akce
• dobrá orientace v prostorách hudební akce
• Jiné (prosím vypište):
17) Jak jste se na tuhle akci dostal/a (typ dopravy)?
Jak se dostanete domů?
18) Jak často jste v posledních 12 měsících navštěvoval/a hudební akce?
19) Byl/a jste v nějaké adiktologické službě? (nízkoprahové služby pro injekční uživatele,
adiktologické poradenství, abstinenčně orientovaná léčba, psychiatrická péče pro
závislostní chování) Pokud ano, o jakou službu se jednalo? Za jakým účelem?
20) Jak na Vás program PARTYHARMreduction působí?
21) Jaký máte dojem z rozhovoru s lidmi z programu PARTYHARMreduciton?
22) Jak byste reagoval/a, kdyby lidi z programu nebyli jen na stánku, ale oslovili Vás
v jiném prostoru klubu/festivalu? Co si o tom myslíte?
23) Dostal/a jste, co jste potřeboval/a? Pokud ne, co Vám chybí?
24) Přijdete příště zase? Z jakého důvodu?
25) Sociodemografické údaje:
• Pohlaví
Muž – Žena – transgender
• Kolik Vám je let?
• Socioekonomický status
Zaměstnaný
• částečný úvazek
• plný úvazek
• OSVČ
Nezaměstnaný
Student
Pokud jste zaměstnán/a, v jakém oboru pracujete?
•

Nejvyšší dosažené vzdělání
• Základní vzdělání
• Vyučen bez maturity

•
•
•
•

Vyučen s maturitou
Střední škola s maturitou
VOŠ
Vysokoškolské vzdělání

