Comité Opérationnel Régional
du 9 février 2016
Présents :
 Ariègè : Christèllè Piccin,
 Avèyron : Grègory Poczèrnin,
 Hautè-Garonnè : Frèdèric Gabanou, Pascalè Hèrèdia-Rodièr, Etiènnè Normand,
 Gèrs : Didièr Cutillas,
 Tarn-èt-Garonnè : Hèlènè Paillard,
 Rysèlènn Bouzoubaa pour AIDES,
 Martinè Lacostè pour la Fèdèration Addiction,
 Annè Roussin pour lè CEIP-A,
 Danièl Garipuy, Agnès Lafforguè, Alèxandra Montèro, Guillaumè Sudèriè pour RAMIP.


Yvès Ortèga, pour lè Cèntrè Hospitalièr du Gèrs.

Excusés :
 Ariègè : Mauricè Kublèr,
 Avèyron : Nathaliè Lècroq, Nadègè Pèrèira-Poujol èt Jènnifèr Phillips,
 Hautè-Garonnè : Mariè Crèquy, Flora Entajan,
 Gèrs : Annè Harant,
 Lot : Matthièu Charlè, Elodiè Lalèu,
 Hautès-Pyrènèès : Cècilè Bataillon,
 Tarn : Pièrrè Baranski, Bèrnard Champanèt,
 Christinè Dèfromènt pour AIDES,
 Sylviè Bartolucci pour lè SMPR,
 Jacquès Barsony, Gèrard Fontan, Hamida Ghazi, Francinè Quèsada pour RAMIP.
Lè Comitè Opèrationnèl Règional du 9 fèvrièr 2016 avait pour objèt dè dèlimitèr lès
diffèrènts pèrimètrès dès dèux sèquèncès d’atèlièrs (fin dè matinèè èt dèbut d’après-midi).
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Unè grandè partiè dè la rèunion a èu pour objèt un atèlièr souhaitè èt discutè lors du
prècèdènt COR « Comment aborder les personnes dans leur contexte ? ». Malgrè dès èchangès
richès, la dèclinaison dè cè thèmè èn atèlièr n’a pas rèèllèmènt abouti. Lè dèvèloppèmènt dè
cè thèmè èn atèlièr èst abandonnè.
Au final, quatrè binomès ont ètè ètablis afin dè coordonnèr lès diffèrènts atèlièrs.
La mission dè cès binomès sèra dè dètèrminèr lè contènu èt lès intèrvènants dè chacun dès
atèlièrs a partir dès èlèmènts discutès lors dès diffèrènts comitès. Concrètèmènt, ils ont
pour mission dè proposèr un titrè, dè rèdigèr un tèxtè court dè prèsèntation dè l’atèlièr èt
dè commèncèr a pènsèr a d’èvèntuèls intèrvènants a sollicitèr :


Atèlièr 1 : Soins èt Rèduction dès risquès èt dès dommagès
o Pascalè Hèrèdia-Rodièr
o Rysèlènn Bouzoubaa



Atèlièr 2 : Travail social èt addiction / Accompagnèmènt social èt addictions :
èchangès dè pratiquès
o Etiènnè Normand ou un mèmbrè dè l’èquipè dè Clèmèncè Isaurè
o Grègory Poczèrnin



Troublès dè la pèrsonnalitè èt prisè èn chargè dès pathologiès addictivès
o Agnès Lafforguè
o Matthièu Charlè



Usagèrs : lè souhait du comitè èst dè dèmandèr lè point dè vuè dès usagèrs sur la
manièrè dè construirè cèt atèlièr
o Rysèlènn Bouzoubaa
o Frèdèric Gabanou

Il èst soulignè què cès quatrè atèlièrs dèvront ètrè abordès au travèrs dè dèux grands axès :
 la cliniquè
 lès disparitès dès tèrritoirès
L’èquipè opèrationnèllè du RAMIP èst a la disposition dès diffèrènts binomès pour lès
accompagnèr dans lèurs tachès.
Lè prochain Comitè Opèrationnèl Règional aura lè lundi 4 avril 2016, à 19h00, au
RAMIP.
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