Zápis ze setkání pracovní skupiny
věnované tématu osob ohrožených závislostí na Horšovskotýnsku
Cíle setkání:
-

stručně se seznámit s komunitním plánováním
vzájemně se představit a vyměnit si informace o své činnosti a plánech v regionu
popsat situaci v oblasti závislosti na Horšovskotýnsku
navrhnout další postup v rámci KPSS

Po vzájemném představení se účastníci setkání dohodli na následujícím:
-

Pro efektivitu dalšího jednání je žádoucí zajistit účast osob, které mají rozhodovací
pravomoci a mohou dění v regionu svými rozhodnutími ovlivňovat. Těmito lidmi jsou
především zastupitelé. Potřebu zapojení zastupitelů do plánování a přímo do jednání této
pracovní skupiny vyjádřili především pracovníci CPPT, o.p.s. Bez účasti zastupitelů
považují komunitní plánování i svoji vlastní účast za málo efektivní.

Stručné zachycení situace v regionu v oblasti drogové závislosti
−

−

−
−

−
−
−
−

o problematice závislosti účastníkům jednání chybí jakákoli přesná čísla (tzv. „tvrdá data“)
koncentrují se zde uživatelé drog v parku, kde je ZŠ, jde o frekventované místo
s klienty služeb se pracuje částečně anonymně, a proto místo jejich bydliště není známo,
respektive není zjišťováno (plzeňští poskytovatelé služeb nevědí, odkud z kraje za nimi
uživatelé přijeli)
o téma závislosti na Horšovskotánsku se začala zajímat média, protože jim volají lidé, že
nacházejí injekční stříkačky, tato frekvence roste a média proto začala komunikovat
s CPPT, o.p.s.
poslední komunikace ze strany krajského koordinátora ve smyslu koordinace a vedení
postupu při řešení situace proběhla v roce 2004
úvazek místní protidrogové koordinátorky je kumulovaný a tato se protidrogové
koordinaci téměř nevěnuje, protože „není co koordinovat“
Medvědí kámen se přeorientoval na jinou cílovou skupinu a terapeutické činnosti v oblasti
drogové závislosti se již nevěnuje
se závislostí se zvyšuje riziko žloutenky C a jejího šíření
záměrem CPPT je zavedení terénní služby na Domažlicku (projekt podaný na SF EU bude
hodnocen v červnu) – podepsaná partnerská smlouva s Domažlicemi (existují informace o
klientech z Domažlicka)
trendem v užívání drog mezi mladistvými jsou legální drogy, např. alkohol

Návrhy na další postup, aktivity:
−
−
−

zapojit do jednání krajského koordinátora (koordinátorka účast na jednání 3.5. odmítla
s odůvodněním, že odchází do důchodu)
v rámci možností se poskytovatelé služeb pokusí ptát klientů na bydliště (K-centrum,
následná péče, ambulantní zařízení)
kontaktovat terapeutickou komunitu Vršíček (provede CPPT) a Medvědí kámen (provede
CpKP) pro zjištění dalších informací o tématu, případně počtech osob se závislostí na
Domažlicku

−

−
−

−
−
−

−
−

zaměřit se na Holýšov (místostarostka Valachovičová) a zapojit holýšovské do jednání
skupiny (drogový koordinátor sídlí ve Stodě, je možné spojit jednání v rámci KPSS na
Horšovskotýnsku a KPSS na Stodsku a Dobřansku)
pro efektivitu případného poskytování služeb je žádoucí do řešení situace a financování
služeb zapojit více obcí
představa o terénním programu (nové službě): nejdříve zmapování prostředí a následná
přímá práce s klienty (navazování kontaktů), výměnný program, zdravotní poradenství a
snižování rizik, později, při dalších kontaktech např. asistenční služby, zprostředkování
kontaktů a služeb apod.
z hlediska prevence je zásadní nabízet mládeži alternativy trávení volného času, např.
využití času při čekání na autobusové spoje po škole (děti se poflakují)
dobrým zdrojem informací a podkladem pro další jednání i pro úsilí o finanční podporu
může být dotazníkové šetření na školách, ale velmi záleží na tom, jak se podá
CPPT dodá letáky s informacemi o svých službách + nabídne městské policii a případně
dalším zájemcům z MěÚ proškolení o sběru stříkaček a další informace týkající se
drogové problematiky
otisknout informace - „rámeček“ ve zpravodaji
zjistit do analýz informace z krajské hygienické stanice a od městské policie (CpKP)

Dohoda na realizaci dotazníkového šetření na školách:
−
−
−

−

-

termín akce: první polovina června
místo: 8.,9. ročníky ZŠ a internáty, SŠ, učiliště, zvláštní škola; jedná se o školy pouze v
H.T. a Holýšově (2 ZŠ, 2 SOU, zvláštní)
CPPT do konce května dodá CpKP návrh dotazníku (připraví společně s pí.
Hendrichovou), zaměření i na legální drogy; pracovník CPPT ve třídách dotazník vysvětlí,
rozdá a následně sebere (pro zajištění anonymity)
MěÚ H.T. osloví školy a celou akci s jejich zástupci sjedná a připraví, stranoví počet tříd,
žáků atd.
CpKP vytiskne dotazníky a vyhodnotí je (během léta)
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