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SOUHRN: Proces globalizace a nové technologie umožnily nástup emancipovaných a globálních

drogových kultur fungujících v prostøedí internetu a souèasnì ovlivnily zpùsob, jímž lidé kupují

a užívají drogy, vyhledávají si informace o drogách a vymìòují si s ostatním uživateli své

zkušenosti a poznatky týkající se jejich užívání. Nová realita skýtá rovnìž nové možnosti intervencí

a odborníci na oblast minimalizace rizik (harm reduction) by mìli disponovat takovými

prostøedky, aby byli schopni na novou situaci adekvátnì reagovat. Tato práce prezentuje koncept

terénních intervencí “netreach“, jenž má poskytnout rámec pro aplikaci filozofie a praxe harm re-

duction a terénní práce na prostøedí internetu. Pøedstaveny a popsány jsou zde dvì intervence

typu „netreach“: intervence zamìøená na minimalizaci rizik, kterou realizuje dr. Fernando

Caudevilla jako Doktor X v rámci diskusních fór na prodejních portálech v prostøedí deep webu,

a intervence zamìøená na „terénní práci“ v prostøedí internetu, zejména její plánování

a dosavadní zkušenosti s její implementací, realizovaná organizací Agência Piaget para

o Desenvolvimento – APDES – v rámci evropského projektu „Nové psychoaktivní látky mezi

intenzivními uživateli drog“. Tyto intervence mají potenciál proniknout k internetové komunitì

uživatelù drog. Mohou být v tomto smyslu doplòkovou metodikou, která obohatí terénní

intervence a zareaguje odpovídajícím zpùsobem na výzvy, které pøedstavují nové psychoaktivní

látky a rozvoj technologií.
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