Zápis z pracovní skupiny Pro rodinu, děti, mládež,
etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi
a jiné č. 43/2014
Datum a čas: 19. 05. 2014 v 10.00 hod.
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomni:

Lucie Zavadilová, Zuzana Hazan, Veronika Papajová, Bc. Andrea Polišenská,
Miroslava Čechová, Helena Žilová, Věra Zahradníková, Jarmila Helienková,
Bc. Svatava Olejková, Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská, Stella
Lišková, Mgr. Katrin Surovková, Martina Kociánová

Host:

Pavel Novák

Omluveni:

Ing. Jitka Hanusová, Helena Blažková, Ing. Rostislav Kocián

Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Zuzana Hazan
Po úvodním přivítání paní Hazan se všichni členové PS vzájemně představili a přivítali mezi
sebou nového člena PS a to paní Mgr. Hanu Hlisnikovskou, referenta sociálního odboru Měú
Město Albrechtice.
Poté koordinátorka členům předala informace ze zastupitelstev obcí a Zastupitelstva města
Město Albrechtice, na kterých proběhlo schvalování Aktualizace 1. SPRSS Albrechticka
na období 2014 – 2016. Tento dokument byl schválen všemi zastupitelstvy spolupracujících
obcí a zastupitelé Města Albrechtic uložili starostovi Města Albrechtic p. Luďku Volkovi
svolat jednání se starosty okolních obcí ohledně situace s Manemi a jejich zařazení do SPRSS
a přizvat i pana Dalibora Tesaře.
Z důvodu navýšení uživatelů služby K-centra - nízkoprahového centra pro drogově závislé
na Albrechticku, jsme na jednání pracovní skupiny pozvali pana Pavla Nováka z Občanského
sdružení KRYSTAL HELP, o. s. v Krnově, který nám danou službu představil a odpověděl
na dotazy ze strany členů PS.

Představení služby - Kontaktní centrum a terénní program, pouze v Krnově. Počty našich
klientů: 200 kontaktní centrum a 100 terénní program. Odhad problémových uživatelů
návykových látek v Krnově je okolo 600 osob (jak dospělých tak mladistvých). Vnímáme
nárůst počtu problémových uživatelů již minimálně 5 let. Velké nedostatky jsou podle nás
v primární prevenci na školách. Rozpočet organizace na rok je cca. 2 mil. Kč. Již třetím
rokem a potřebujeme na ideální provoz min. 2.600.000,-Kč (nedostatek pracovníků).
Podíl klientů z Albrechticka je okolo 15%. Doposud bez finanční spoluúčastí na provozu
služby ze strany obcí z Albrechticka. Odhad problémových uživatelů drog Albrechticko 200
osob a dohromady s Osoblažskem 300 osob. Ve zmiňované oblasti neexistuje terénní program
pro cílovou skupinu. Zaznamenáváme zvýšenou aktivitu PČR v této oblasti. Souvisí
s nárůstem drogové problematiky. Jasný signál k zamyšlení jak dál přistupovat k této
problematice.
Dále máme nárůst klientů rodičů uživatelů v naší psychoterapeutické a adiktologické
poradně. Rovněž problém s financováním služby.
Podle druhů drog:
Všichni klienti co využívají naše služby ze zmiňované lokality jsou nitrožilní uživatelé drog.
Nejčastěji pervitin. Vzhledem k neexistenci terénních služeb v daných lokalitách nejde přesně
určit počty uživatelů jednotlivých drog. Ze studií v ČR je patrná velká míra užívání konopných
drog mezi mladší populací a toto jistě platí i pro tuto lokalitu.
Paní Bc. Andrea Polišenská, pracovnice Slezské diakonie - nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Albrechticka členům promítla výsledky dotazníkového šetření pro děti a mládež,
který byl rozdělen pro žáky do 6. tříd ZŠ a pro žáky od 7. tříd ZŠ a studenty střední školy
a zaměřen na zjištění trávení jejich volného času, zda mají povědomí o této sociální službě
a zda ji využívají. Paní Polišenská výsledky zašle e-mailem koordinátorce, která zajistí jejich
zveřejnění na webových stránkách města a společně se zápisem je rozešle všem členům PS.
Z důvodu vzniku nových sociálních služeb na Albrechticku vzešla potřeba zaktualizovat
katalog poskytovatelů soc. služeb Albrechticka. Poskytovatelé budou koordinátorkou
průběžně osloveni, zda u nich nedošlo ke změnám a budou vyzváni k zaslání podkladů
k aktualizaci katalogu.
Dále byli členové PS informováni o monitorovacích návštěvách u poskytovatelů sociálních
služeb, které již v minulém roce proběhly a o zbývajících monitorovacích návštěvách, které je
nutno provést a to u poskytovatele Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve věku 6- 20 let; Slezská diakonie Raná péče MATANA.
Paní Martina Kociánová již nebude docházet na jednání pracovní skupiny. Nadále však
zůstává neaktivním členem PS a budou jí zasílány veškeré zápisy z jednání.
Termín příští pracovní skupiny: předběžně konec července 2014
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Zuzana Hazan

