Plzeňský deník dne 31. 10. 2012
Protidrogové organizace: Krize je dobrý start
Plzeň – Pro malý zájem představení zrušeno. Takový byl název konference, která se v Plzni
konala v červnu tohoto roku a která otevírala otázky perspektivy financování drogových
služeb v kraji.
Jak vlastně organizace zabývající se prevencí užívání drog žijí čtyři měsíce po ní?
„Podařilo se navázat komunikaci s jednotlivými donátory poskytující finanční zdroje.
Dříve jsme volali, že nejsou peníze a donátoři jen krčili rameny, že nemohou nic dělat.
Teď jsou alespoň ochotní více naslouchat potřebám neziskových organizací. Zatímco dříve
jsme měli spektrum služeb, dostali jsme finanční prostředky na jejich realizaci peníze a podle
jejich množství jsme se museli sami rozhodnout, které služby modeme realizovat a které
budeme nějakým způsobem omezovat či zavírat. Nyní se realizují první kroky k tomu,
aby vznikla síť sociálních služeb, ze které bude zřejmé, které služby jsou základní a nutné
a které budou brát donátoři jako „nadstandardní“, tzn. při krácení finančních prostředků
se budou omezovat tyto služby jako první,“ říká ředitelka Centra protidrogové prevence
a terapie (CPPT) Markéta Zabloudilová.
Více klientů
„V náš prospěch jednala rada vlády pro drogy a v náš prospěch zafungovalo druhé kolo
dotačního řízení. To bylo příjemné, ale neobvyklé,“ myslí si ředitel Ulice Martin Parula
a dodal: „Je to tak, že fungujeme jako doposud. Není to, že bychom byli bohatší, ještě pořád
nemůžeme svojí práci dělat v klidu. Potýkáme se s krizí, protože narostl počet klientů
a výdaje na nutný zdravotnický materiál. V krizovém módu pracujeme ale ne pro nedostatek
peněz.
Pro Ulici je podle Martina Paruly podstatné, že oba jejich programy jsou nezbytné. Ať už jde
o terénní nebo substituční program.
CPPT naopak muselo některé své programy omezit. „K 1. srpnu jsme zavřeli náš terénní
program v Klatovech, Sušici a Horažďovicích. I přesto, že zmíněná města mají o program
zájem,“ vysvětluje Zabloudilová. Důvodem uzavření těchto služeb byla velká nestabilita
finančních prostředků z Rady vlády pro drogy, pro níž se zdál Terénní program příliš drahý.

Každoroční nejistota v tom, zda dostaneme peníze, a tudíž budeme schopni zaplatit
personál, vedl ke konečnému rozhodnutí Terénní program zavřít,“ doplňuje Zabloudilová.
Ve školách
Stejně tak muselo centrum omezit prevenci ve školách, kde se do té doby dělaly programy
primární prevence pro jednotlivé třídy. „Kraj na tento program dal desetkrát méně peněz,
než dával dříve, takže jsme museli dotaci odmítnout, protože se nám nevyplácela. Služba
pokračuje na školách, které financuje město Plzeň, ty krajské si ji musejí platit ze svého. I tak
ale rozběhnuté programy doběhly,“ říká Zabloudilová. Centrum dostalo alespoň prostředky
z fondu hejtmana, které byly použity na vzdělávání učitelů.
Přesto pracovníci centra nevidí současný stav pesimisticky: „Krize je dobrý startů Nadává
se na ni, ale umožňuje nám začít pracovat na získávání peněz z jiných zdrojů,“ vysvětluje
Markéta Zabloudilová. CPPT se nyní snaží zaměřit na oblast fundraising, aby bylo možné
dofinancovávat služby i z jiných než státních zdrojů.

