B. 4. Točka dnevnega reda: Izvajanje Operativnega programa (poročevalca:, Maša Serec, Jože
Hren)
Ministrstvo za zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 izvaja projekt »Modernizacija mobilnih enot in nakup laboratorijske opreme za
izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.
Za spremljanje izvajanja in koordinacijo aktivnosti znotraj celotnega projekta je bila znotraj Ministrstva
za zdravje vzpostavljena Projekta pisarna. Poleg omenjenega je ena pomembnejših nalog Projektne
pisarne tudi priprava in izvedba izobraževanj za izvajalce različnih storitev, ki jih načrtujemo znotraj
projekta. V okviru projekta tudi širimo mrežo mobilnih programov za delo na terenu z uporabniki
prepovedanih drog, njihovimi svojci in ostalimi ter za delo z lokalnimi skupnostmi.
S projektom se dopolnjuje obstoječa mreža mobilnih enot v smislu nadomestitve dotrajanih vozil,
izpopolnitve kadrovske strukture v mobilnih enotah, prav tako pa se spodbuja razvoj novih storitev in
programov v mobilnih enotah. Vzpostavljajo se pogoji za boljše sodelovanje in večjo povezanost med
socialnimi in zdravstvenimi službami, ki se ukvarjajo z uporabniki drog, kar bo izboljšalo učinkovitost
storitev in zagotovilo bolj celostno obravnavo za uporabnike.
Dolgoročni in temeljni cilj projekta je okrepiti oz. modernizirati sistem mreže zdravstvenih in socialnih
programov na nacionalni in lokalni ravni, ki povezuje javne in nevladne institucije ter organizacije. V
takšen sistem sta vključeni tudi obe pristojni ministrstvi (Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti) in različne izvajalske organizacije.
V okviru celotnega širšega projekta se (je) že:
•

izvedel nakup desetih prirejenih vozil (kombijev) za delo na terenu in laboratorijske opreme za
eno vozilo – mobilni laboratorij;

•

zaposlilo 14 strokovnjakov za delo v okviru projekta. V projektni pisarni sta zaposleni dve
strokovnjakinji za koordinacijo vseh aktivnosti projekta, izobraževanje in usposabljanje in
povezovanje koordinativnih ministrstev z izvajalci in drugimi ustanovami;

•

izvajajo različne storitve za uporabnike različnih drog v okviru: mobilnih ambulant, preventivnih
aktivnosti, terenskega dela, programov informiranja in svetovanja, laboratorijske dejavnosti in
zdravstvene ter socialne rehabilitacije;

•

pričelo z individualnimi programi funkcionalnega opismenjevanja za približevanje trgu dela, ki
vključujejo svetovanje, motivacijski intervju, praktična usposabljanja v smislu iskanja prostih
delovnih mest in prijav na prosta delovna mesta, priprava na osebni razgovor za službo ipd.;

•

vključujejo študenti različnih fakultet v Sloveniji v projekt preko obvezne študijske prakse;

•

sodeluje pri pripravi sistemskih ukrepov na področju drog.

S projektom nadaljujemo celovit in sistematični razvoj aktivnosti, ki z mobilnimi enotami pokrivajo
celotno Slovenijo. Vsebinsko projekt vstopa v različne sektorje: zdravstvo, socialno varstvo,
zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje. Znotraj projekta tudi širimo mrežo centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, saj sta v Slovenj Gradcu in na Ptuju
vzpostavljena nova Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

