KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS

Warszawa dn. 21 stycznia 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS
w dniu 21 stycznia 2015 roku

W dniu 21 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 organizacji
W trakcie spotkania:








Uczestnicy omówili bieżącą sytuację w organizacjach.
Przedstawiciele organizacji wyrazili zaniepokojenie i niezgodę na przedłużający
się czas nierozstrzygania konkursów na realizację zadań w latach 2015 – 2017.
Uczestnicy wyrazili oczekiwanie spotkania z Dyrektorem BPiPS w celu
omówienia zaistniałej sytuacji oraz ustalenia planu pracy nad projektami
planowanych programów przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania
HIV/AIDS na lata kolejne.
Uczestnicy wyrazili zrozumienie dla trudnej ( choroby pracowników ) sytuacji
Wydziału Profilaktyki Uzależnień, oczekując zrozumienia dla specyfiki swojej
pracy oraz zobowiązań wobec osób ( mieszkańców Warszawy ) które pozostają
pod ich opieką i dla których na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy realizują
programy.
Realizator jednego z programów testowania zaznaczył, że główne
konsekwencje opóźnienia rozstrzygnięcia konkursu to:













brak ciągłości projektu
utrata klientów (klienci przychodzą do PKD i nie mogą wykonać testu,
przekazują informacje, ze punkt nie działa, kolejni klienci, którzy
przyszliby do PKD szukają innych miejsc lub rezygnują z testowania)
utrata wiarygodności wobec Przychodni (Wynajmującego lokal), w którym
prowadzony jest PKD (wstępna umowa o współpracy na lata 2015-2017
zakłada, że będzie wynajmowany od stycznia 2015 do grudnia 2017, w tym
okresie Przychodnia nie wchodzi we współpracę z innymi podmiotami, w
obecnej sytuacji Wynajmujący ponosi straty dwumiesięcznego czynszu.
niemożność podpisania umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na
dostarczenie testów
niemożność podpisania umowy z laboratorium
dotychczasowe 3 lata pracy propagującej jedyny po prawej stronie
Wisły punkt anonimowego testowania jest niweczony (należy pamiętać, że
informacja i rekomendacja każdego punktu testowania opiera się na polecaniu
danego PKD przez korzystającego klienta jego znajomym, "reklama szeptana")
niemożność osiągnięcia założonego celu ilościowego wykonanych testów
w roku2015
demotywacja zespołu doradców

Termin następnego spotkania ustalono na 18 lutego 2015 roku.
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