DŮVO DOVÁ ZPRÁVA Č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika :
Žádost Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., IČ 25232142 se sídlem Havířská 11,
Plzeň o poskytnutí dotace z oblasti protidrogové prevence na projekt s názvem „Testování
HIV a virových hepatitid v prostorách Kontaktního centra CPPT, o.p.s.“ v požadované výši
20 000,- Kč.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza :
Kontaktní centrum je jedním z programů CPPT,o.p.s. Poskytuje odborné sociální služby
osobám od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se
dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či
pravidelného užívání návykových látek. Poskytované služby snižují rizika a důsledky
zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít bezpečný prostor pro řešení aktuálních
problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního stylu nebo pro
motivaci k životu bez návykových látek. Kontaktní centrum poskytuje tyto služby:
poradenství pro uživatele návykových látek a jejich blízké, výměnný injekční program,
potravinový a hygienický servis, sociální poradenství a asistenční službu, základní
zdravotnickou péči, poradenství a testování v oblasti infekčních onemocnění (HIV, virové
hepatitidy,atd). Testování infekčních nemocí zajišťujeme v ošetřovně Kontaktního centra,
kam dochází lékařka ze Zdravotního ústavu, MUDr. Daniela Fránová. Provádí zde
poradenství a odběry venózní (žilní)krve. Krev se pak testuje v laboratoři Zdravotního ústavu
na HIV a virové hepatitidy, případně syfilis. Jedná se o placenou službu. Zdravotní ústav V
Plzni má s CPPT, o.p.s. sepsanou Smlouvu o poskytování služeb. Samotné testování je pro
klienty Kontaktního centra zdarma. Testování na infekční nemoci považujeme za velmi
významné z hlediska prevence jejich dalšího šíření a chtěli bychom ho v Kontaktním centru
nadále zachovat. Uživatelé drog nejsou schopni spolupracovat běžným způsobem se
zdravotnickým zařízením, tedy dojít si tam na test. Zpravidla nemají doklady, ani kartičku
pojišťovny. MUDr. Fránová dochází do Kontaktního centra CPPT, o.p.s. 1x za 14 dní a
provádění testování infekčních nemocí.
Čerpané dary a dotace v letech 2010 – 2012 (stav ke dni 28. 3. 2012)
Souhrn za IČO 25232142
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 3

Oprava přečerpávací stanice pro zachování
2010 služeb Programu následné péče

0

ÚMO 3
ÚMO 3

Dance - 8, provozování terenního programu
2010 CPPT na taneční a klubové scéně v Plzni
2010 Zajištění bezpečnosti pracovníků K-centra

0
12000

MMP-BEZP
MMP-BEZP

Terénní program, Kontaktní centrum, Drogové
poradenství ve věznici, Program násl. péče,
2010 Primární pre
2010 VI. Konference o prevenci a léčbě závislostí
Suma 2010

2665000
0
2677000

MMP-BEZP

Testováníá HIV a virových hepatitid v K2011 centru

MMP-BEZP

Primární prevence, Drogové poradenství ve
věznici, Terénní program - Dance 8, Kontaktní
2011 centrum, Pro

ÚMO 3

Oprava havarijního stavu objektu a možnost
2011 plynulého provozu Chráněného bydlení

ÚMO 3

MMP-BEZP

Rozšíření služeb Drogového poradenství ve
2011 věznici
Suma 2011
progamy primární prevence, drogové
poradenství ve věznici, kontaktní centrum,
2012 program následné péče
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

25000

2665000
0
9000
2699000

2533000
2533000
7909000

3. Předpokládaný cílový stav:
KPPK nedoporučuje poskytnutí dotace výše uvedenému žadateli.
4. Navrhované varianty řešení:
Neschválit poskytnutí dotace organizaci Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. na
realizaci projektu s názvem „Testování HIV a virových hepatitid v prostorách Kontaktního
centra CPPT, o.p.s.“.
5. Doporučená varianta řešení:
Vzhledem k tomu, že je navrhovaná jediná varianta řešení (viz. bod 4. Důvodové zprávy), je
tato varianta doporučenou.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního kr ytí :
Nevzniknou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků:
Viz. ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí:
Usnesení č. 1 ze dne 21. 3. 2012 Komise protidrogové a prevence kriminality RMP.
Usnesení RMP č. 570 ze dne 12. 4. 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu:
Nejsou.
10. Přílohy:
1. Usnesení č. 1 ze dne 21. 3. 2012 Komise protidrogové a prevence kriminality RMP.
2. Usnesení RMP č. 570 ze dne 12. 4. 2012.

