Pla Local de Drogues

Contingut reunió

1. Metodologia per l’elaboració del Pla
2. Estructura i funcionament
3. Línies d’acció

Metodologia

Ens preguntem:

• Què continua vigent del Pla 2012-2015?
• En què pot millorar?
• En què hauríem d’innovar?

Metodologia

Ens plantegem:

• Revisió del Pla 2012-2015
• Entrevistes a agents clau
• Fer propostes de millora

Metodologia

Què és vigent?

• El procés d’elaboració del 2012-15 va ser molt
ric i complert
• En general les línies i propostes d’actuació
continuen sent vàlides
• Però cal revisar-les

Metodologia

Revisió de les línies d’actuació i recollida de propostes
• Entrevistes a agents clau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIDE
ALBA
CAS
Consell de Joves
Salut i Escola
Policia Local
Servei de Joventut
Serveis Socials
Vallparadis Cannabis Club
Responsables de Districte

• 2 grups focals en persones usuàries d’ALBA i AIDE
• 3 grups focals amb joves (Districte Jove)

Metodologia

1.- Que caldria millorar de l’estructura i funcionament?

2.- Revisió de les línies d’actuació i recollida de propostes
• Cal mantenir l’actuació, és vàlida
• Cal revisar-la, reformular-la
• Cal valorar la seva eliminació

Metodologia

Què cal millorar?

• Sobrecàrrega en les mateixes entitats, serveis i
recursos i poca implicació d’altres àmbits municipals
• Dificultats en la coordinació i compartir informació
• Dificultats en complir les reunions de la Comisió
Permanent
• Dificultats en comunicar el Pla a la ciutadania
• Es recull l’activitat municipal i poc la de les entitats

Metodologia

Proposta de nou mètode de treball que:
• Faciliti el treball col·laboratiu entre entitats-serveis i Ajuntament
• Faciliti la participació d’altres serveis de l’Ajuntament
• Millori la capacitat de detectar necessitats i oportunitats de projectes
conjunts
• Faciliti la comunicació i la coordinació entre el integrants del Pla
• Faciliti el coneixement del Pla per part de la ciutadania
• Faciliti la participació de la ciutadania

Metodologia

Es planteja:

• Una nova Estructura i forma de funcionar
• La creació d’un espai virtual (web) específic del Pla

Pla Local de Drogues: Estructura

•
•
•
•
•
•
•
•

Comissió Política

Comissió Permanent

Composició

Composició

Regidors/res serveis
implicats

Serveis municipals i entitats

Tinent Alcalde Àrea
Salut
Serveis Socials
Joventut
Educació
Esports
Policia Municipal
Polítiques de Gènere

•
•
•
•
•
•
•
•

Funcions
• Aprova Pla Treball
• Compromís desplegament
• Compromís dotació
recursos

Salut
Serveis Socials
Joventut
Educació
Esports
Policia Municipal
Polítiques de gènere
Entitats
àmbit
drogues
(ALBA, AIDE, CAS, AA, Ass.
cannabica)

Plenari

Composició

•
•
•
•
•

Funcions

Funcions
•
•
•
•

Fa proposta Pla Treball
Seguiment Pla
Detecció necessitats
Avaluació

Altres entitats
Agents socials
Recursos sanitaris
Grups Municipals
Altres Administracions

•
•
•

Fa propostes Pla Treball
Detecta i actualitza necessitats
Participa en la Jornada
Pública

Pla Local de Drogues: Funcionament
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Línies d’actuació

•
•
•
•
•
•
•

Eix 1: Reducció de l’oferta
Eix 2: Reducció de la demanda
Eix 3: Detecció precoç i orientació
Eix 4: Reducció de riscos
Eix 5: Reducció de danys
Eix 6: Inserció social i laboral
Eix 7: Informació i coneixement

Línies d’actuació

• S’han revisat per part de les persones entrevistades
• La inclusió de totes les accions no implica que totes
s’hagin de dur a terme. Cal entendre-les com un “full de
ruta” de consens
• S’espera que amb la nova proposta de funcionament
del Pla Local es puguin anar incorporant noves
propostes d’actuació de forma dinàmica.

Eix 2: Reducció de la demanda

1.

Desenvolupar programes de prevenció del consum de drogues adreçats a infants i
adolescents utilitzant models positius. Aquests programes:
a. Han de tenir en compte la perspectiva de gènere.
b. Han d’incloure l’abordatge del consum de drogues i sexualitat segura.

2.

Realitzar un estudi sobre la pertinença i l’ús del transport públic nocturn de la ciutat i
analitzar si respon a les necessitats de la població.

3.

Promoure activitats de prevenció del consum de drogues en l’àmbit familiar.

4.

Promoure la deshabituació tabàquica entre la població general, tenint en compte que
les motivacions per seguir fumant i per deixar de fumar són diferents en homes i dones.

5.

Promoure la formació a joves en relació als principals temes d’educació per a la salut
per tal a la seva participació en la intervenció entre iguals com a agents de salut.

Eix 3: Detecció precoç i orientació

1.

Facilitar la coordinació integral entre professionals de l’educació, lleure, cossos de
seguretat, serveis sanitaris i serveis socials, entitats i associacions.

2.

Capacitar als professionals que treballen amb joves sobre prevenció inespecífica,
detecció precoç i orientació en relació al consum de drogues, incorporant a les
formacions la perspectiva de gènere.

3.

Crear un pla d’acció per a la detecció precoç del consum de drogues a l’escola, tenint
en compte les diferents motivacions de nois i noies per a iniciar-se en el consum de
drogues.
Fomentar el desenvolupament de programes de mesures alternatives a la sanció
econòmica en menors d’edat.

4.

Eix 4: Reducció de riscos

1.

Desplegar estratègies d’informació sobre consum i reducció de riscos adreçades tant a
joves i adolescents consumidors/es com a les seves famílies.

2.

Desplegar estratègies d’informació i prevenció sobre alcohol i altres drogues en l’àmbit
de l’oci nocturn de la ciutat.

3.

Fomentar el desenvolupament d’activitats d’oci alternatiu a la ciutat.

4.

Regular la implantació i el funcionament de clubs cannàbics a la ciutat.

5.

Promoure la formació i el desenvolupament d’accions de reducció de riscos i de
reducció de danys en els clubs cannàbics

Eix 5: Reducció de danys

1.

Implementar un dispositiu terapèutic d’atenció al consum problemàtic en adolescents (centre de
dia, teràpia de llarga estada...)

2.

Promoure, facilitar i garantir l’ampliació i millora del PIX (Programa d’Intercanvi de Xeringues)
fomentant la seva implantació en un major nombre de serveis i recursos de la ciutat.

3.

Implantar un servei de venopunció/consum en algun dels recursos existents amb dotació de
personal capacitat per formar les persones usuàries en estratègies de reducció de danys,
apropant-lo a les zones de consum i integrant-lo un servei sanitari.

4.

Crear un circuit d’atenció sanitària i social de les persones consumidores cròniques d’alcohol,
tenint en compte les necessitats específiques de les persones amb càrregues familiars.

5.

Fer difusió del serveis d’atenció a l’alcoholisme a les mútues laborals per tal d’evitar casos de
consum problemàtic.

Eix 5: Reducció de danys

6.

Promoure estratègies d’apropament a col·lectius que no es troben en contacte amb recursos
assistencials a través de la formació entre iguals (bola de neu).

7.

Difondre els recursos de la ciutat. Millorar el seu coneixement per part d’alguns serveis.

8.

Potenciar la coordinació dels professionals que detecten i deriven casos al CAS i facilitar el retorn
d’informació.

9.

Desplegar recursos específics per a l’abordatge de les patologies duals.

10. Impulsar serveis d’assistència domiciliària de persones usuàries de drogues, tenint en compte les
necessitats específiques de les persones amb càrregues familiars.
11. Sensibilitzar sobre els efectes de les addiccions encobertes i especialment sobre l’alcoholisme i el
consum abusiu de medicaments en dones

Eix 6: Inserció social i laboral

1.

Enfortir les línies d’inserció social i laboral de les persones amb problemes derivats del
consum de drogues per reduir la seva vulnerabilitat (formació, itineraris,
apoderament...)

2.

Desenvolupar actuacions de seguiment i suport psicosocial per a persones usuàries
dels serveis que ja hagin assolit la inserció laboral.

3.

Exigir el compromís per part de les institucions públiques a l’hora de contractar els
serveis d’entitats que treballen amb persones en situació d’exclusió social (criteris per a
l’adjudicació en concurs, per exemple).

4.

Realitzar accions en l’àmbit laboral per a la prevenció de situacions de consum a
l’empresa i la possible rehabilitació i reinserció al seu lloc de treball.

5.

Enfortir i facilitar l’accés als programes d’assistència a les famílies de les persones
drogodependents

L’espai Web

Objectius:
•

Apropar el coneixement sobre el PLDT a la població general

•

Oferir una plataforma pública per a la participació ciutadana
continuada al PLDT

•

Presentar els recursos locals existents

•

Establir un mecanisme continuat de recollida de propostes a incorporar
al Pla de Treball

•

Generar un espai pel treball coordinat entre les entitats vinculades al
Pla

L’espai Web

•

Part Pública (accés obert):
- Documentació sobre el Pla
- Recursos de la ciutat
- Informació i recursos sobre drogues
- “Diga’ns la teva”

•

Part restringida (membres Pla Local)
- Coordinació
- Intercanvi d’informació
- Intercanvi documentació
- Forums de discussió
- “Reunions virtuals”

L’espai Web

• El servei de Salut i Comunitat serà l’administrador, però les
entitats i altres membres del Pla podran gestionar
determinats continguts de forma directa

• El contingut anirà canviant i actualitzant-se constantment, i
serà una tasca compartida entre tots els membres del Pla
Local (es farà una formació específica)

En resum:
•

Es parteix del que funcionava i/o es considera vigent de
l’anterior Pla Local

•

S’introdueixen millores en:
•
•
•
•

•

Estructura i funcionament
Comunicació (interna i externa)
Participació ciutadana
Actualització dinàmica de les propostes d’actuació

El repte (col·lectiu) que suposa l’espai web

