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26 грудня 2019 року, Ірпінська міська рада
Організатором Круглого столу виступила Всеукраїнська благодійна організація
«КОНВІКТУС УКРАЇНА» та Ірпінська міська рада. Круглий стіл був
проведений за підтримки проекту PITCH – The Partnership to Inspire, Transform
and Connect the HIV response / Партнерство заради натхнення, трансформації та
об`єднання відповіді на ВІЛ.
У роботі круглого столу взяли участь близько 20 учасників: представники
Ірпінської міської ради, управлінь та комунальних підприємств, НУО, які
працюють із наркозалежними людьми та близьким оточенням у м.Ірпінь, члени
Громадської ради при Ірпінській міській раді, члени молодіжної Громадської
ради при Ірпінській міській раді, члени координаційної ради "Стоп-наркотик",
працівники центрів реабілітації, експерти з допомоги наркозалежним та їх
близькому оточенню, дослідники, аналітики, представники громади міста.
Учасники круглого столу, заслухавши і обговоривши доповіді експертів
стосовно поточного стану проблеми наркозалежності у місті Ірпінь, потреб
наркозалежних осіб та їх близького оточення, рекомендації дослідників
стосовно організації безпеки у місті, механізми впровадження послуг
громадського здоров’я в місті Ірпінь із розглядом механізмів закупівлі послуг,
розробки та впровадження програми, впровадження соціального замовлення,
обговоривши із учасниками доцільність, вирішили:
1. Підтримати прийняття та підписання Резолюції, в якій окреслити
партнерство та співпрацю у сфері співпрацю у сфері забезпечення послуг
для наркозалежних людей у місті Ірпінь та вирішення безпекових питань
міста, пов’язаними із наркотиками:
- Забезпечити життєстійкість та безперервність надання послуг із
профілактики та доступу до лікування для наркозалежних та їх
близького оточення у міста Ірпінь шляхом організації процесу
закупівлі послуги «соціальний супровід» у 2020 році.

- Розробити Міську Комплексну програму зменшення шкоди від
вживання психоактивних речовин та протидії поширенню наркоманії
за участі усіх зацікавлених сторін не пізніше квітня 2020 року.
- Проводити роз’яснювальну роботу, пропагувати здоровий спосіб
життя, навчати лікарів та працівників освіти, офіцерів пробації,
соціальних
працівників
методам
профілактики
вживання
психоактивних речовин підлітками та молоддю впродовж 2020 року.
2. Запланувати не менше, як один раз на 3 місяці організовувати спільні
зустрічі для актуалізації стратегічних напрямів співпраці між учасниками
круглого столу.
3. Здійснювати обмін інформацією, отриманою в процесі діяльності, що
стосується виконання завдань співпраці, проводити консультації про
можливі напрямки та перспективи співробітництва, інформувати один
одного про заходи (програми, проекти, семінари, робочі групи,
обговорення тощо) та запрошувати представників інших Сторін до участі
у таких заходах.
4. Використовувати свої наявні можливості та ресурси для створення умов
для найбільш ефективного досягнення основних завдань співпраці,
визначених цією Резолюцією.
За дорученням учасників круглого столу,
Заступник Міського голови міста Ірпінь
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