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Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2018 

Postawq prawnq dzidari w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2018, poz. 1030). 
Dzialania w tym zakresie realizowane w Lodzi okreSla Miejski Program Przeciwdzidania Narkomanii na rok 2018, ktory zostai przyjqty uchwaiq 
Rady Miejskiej w todzi Nr LXIII/1647/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjqcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwipywania 
Problemow Alkoholowych na rok 201 8 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzidania Narkomanii na rok 201 8. 

Program przewidywal dzialania w 4 obszarach: 

I. Upowszechnienie i utrwalenie w wybranych grupach mieszkatic6w todzi postaw abstynenckich wobec m a n i a  substancji o dzialaniu 
narkotycznym, z dostosowaniem do specyfiki adresatow. 

11. Minimalizacja dysfunkcji zycia rodzinnego i spolecmego, wywolanych m a n i e m  narkotykow. 

111. Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych uiywaniem narkotykow u os6b uzaleinionych i zagrozonych uzaleinieniem. 

IV. Doskonalenie Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii i kwalifikacji jego realizator6w w celu podnoszenia skutecznoSci 
oddzialywari. 

Dzidania koordynowane byly przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, Wydzial Edukacji i Wydzid Sportu Urzqdu Miasta Lodzi oraz 
Miejski OSrodek Pomocy Spolecmej w todzi. 

Na dzialania w roku 201 8 przeznaczono kwotq 1.809.167,OO zl, z czego wykorzystano 1.797.900,72 zl, co stanowi 99,4% zaplanowanych 
Srodkow. 



I Dzialania i iloiciowe wskainiki ich realizacji 

Realizacja w 16dzkich szkolach oraz innych plac6wkach 
oiwiatowych zajqC i pr~gramow profilaktyki uniwersalnej 
z zakresu problematyki narkotykowej. 

Cel I. Upowszechnienie i utrwalanie w wybranych grupach mieszkanc6w Lodzi postaw abstynenckich wobec uiywania substancji o dzialaniu 
narkotycznym, z dostosowaniem do specyfiki adresat6w 

Realizator: 48 szko1 i innych placowek 
oiwiatowych 
Dzialania: 448 program6w i dzia1& 
profilaktycznych. 
Odbiorcy: 15 tys. uczniow, rodzic6w 
i nauczycieli. 

Wydzial Edukacji 

Dzialania 

1. Realizacja w 16dzkich szkolach oraz innych 
plac6wkach okwiatowych zaj@ i program6w 
profilaktyki narkotykowej, w tym nakierowanych na 
ksztaltowanie i wzmacnianie czynnik6w chroniqcych 
pned  zachowaniami ryzykownymi zgodnie z filozofiq 
profilaktyki pozytywnej (m. in. budowanie 
konstruktywnych interakcji spolecznych, poczucia 
wlasnej wartoici i skuteczno6ci, rom6j  zainteresowah, 
identyfikacji z pozytywnymi wzorami i grnpami 
odniesienia) 

Koordynacja IloSciowe wskainiki realizacji 
dzialah 

WysokoSi. Srodk6w 
finansowych (w zl) 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 



2. Wspieranie inicjatyw promuj;lcych zdrowy sty1 
iycia wolny od narkotykbw, w tym t a k e  prowadzenie 
dzialan profilaktycznych o charakterze sportowym 
i kulturalnym kierowanych do og61u dzieci i mlodzieiy 
w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa 
dla podejmowania zachowau ryzykownych 
(profilaktyka uniwersalna) 

Dzialania profilaktyczne sluiqce wzmacnianiu czynn&ow 
chroniqcych przed siqganiem po narkotyki realizowane 
byly poprzez: warsztaty profilaktyczno - edukacyjne; 
zajqcia dla liderow k6l profilaktycznych w szkoiach, 
imprezy i zajqcia promujqce zdrowy sty1 zycia 
o charakterze sportowym, kulturalnym; zajqcia 
rozwijaj3ce umiejqtnoici, zainteresowania i zdolnoici 
dzieci i mlodzieiy jako altematywa dla zachowA 
ryzykownych. 

Zrealizowano t a k e  zajqcia dla nauczycieli i pedagog6w 
oraz rodzic6w uczni6w. 

Dzialania profilaktyczne o charakterze sportowym 
realizowane by& przez organizacje pozarzqdowe, glownie 
kluby sportowe. Uczestnicy mieli mozliwoM zapoznak siq 
z takimi sportarni jak: pika noina, siatkowka, 
koszykowka, plywanie, tenis stotowy, judo, szermierka, 
kendo, zapasy, sumo, lekkoatletyka, lyzwiarstwo 
figurowe, taniec sportowy czy jeidziectwo. Poza 
zajqciami sportowymi realizatorzy w ramach 
przedstawionych programow przygotowali szereg 
dodatkowych d z i a l ~  informacyjnych i edukacyjnych 
w zakresie profilaktyki, ktorych celem bylo podniesienie 

Realizator: 12 organizacji 
pozarzqdowych 

Dzialania: 13 projektow 

- 1472 godz. zajqC dla uczniow 

- 46 godz. zajqC dla nauczycieli 

- 94 godz. zajqC dla rodzicow 

Odbiorcv: 
- 11.292 uczni6w 
- 191 nauczycieli, 
- 193 rodzic6w 

Realizator: 22 organizacje 
pozarzqdowe 

Dzialania: 50 programow 

Odbiorcy: ponad 1.300 uczniow 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spdecznych 

Wydzial Sportn 



poziomu wiedzy na temat szkodliwoici substancji 
psychoaktywnych. Byly to m.in. pogadanki, warsztaty 
z psychologami, pedagogami szkolnymi oraz terapeutami, 
spotkania i pogadanki ze znanyrni sportowcami, a takie 
z przedstawicielami policji. 

3. Prowadzenie zajqf opiekunczych, edukacyjnych 
i romojowych oraz organizowanie r6inorodnych form 
spedzania czasu wolnego dla dzieci i mlodzieiy z grupy 
miqkszonego ryzyka w ramach profilaktyki 
selektywnej 

Organizowanie roinorodnych form spqdzania czasu 
wolnego takie w formie wyjazdow wypoczynkowych 

4. Edukacja rodzic6w i opiekun6w w zakresie szybkiej 
identyfkacji problem6w miqzanych z uiywaniem 
substancji o dzialaniu narkotycznym pnez  dziecko 
oraz na temat oferty pomocowej skierowanej do rodzin 
z dziefmi pnejawiajqcymi problemy narkotykowe 

Prowadzenie dzidsui edukacyjnych skierowanych do 
rodzic6w i opiekunow uczni6w. 

Realizator: 2 organizacje pozarzqdowe 

Dzidania: wyjazdowy wypoczynek 
letni dla podopiecznych oirodkow 
wsparcia dziennego. Podczas kolonii i 
obozu organizowane byly wycieczki, 
zajqcia sportowe i rozwijajqce 
zainteresowania oraz warsztaty 
profilaktyczne. 

Odbiorcy: 63 dzieci i mlodziezy. 

Realizator: poradnie pedagogicmo- 
psychologicme 
Dziaiania: 43 inicjatywy edukacyjne 
w formie spotksui, kurs6w i szkolen. 
Odbiorcy: dzieci, nauczyciele, rodzice 
- 483 osobv 

Wydzid Zdrowia 
i Spraw 
Spoiecznych 

Wydzid Edukacji 



5. Edukacja na temat zjawisk miqzanych 
z uiywaniem Srodkbw zastqpczych i nowych substancji 
psychoaktywnych, skierowana gMwnie do lekalzy, 
policjantbw, straznikbw miejskich, pracownikbw 
socjalnych i nauczycieli 

W zwiqzku z narastajqcym problemem uiywania przez 
dodziez lekow OTC do cel6w vozamedvcznvch 
wydrukowano broszurq informacyjnq dla rodzic6w 
uczniow p.n. ,,Niebezpieczna apteczka - Leki dostqpne " I  
bez recep& jako irodki odurzajqcce". 

- I 
6. Prowadzenie clzialan edukacyjnycl 
I socjoterapeutycznych dla mlodziee 
eksperymentujqcej i problemowo uiywajqcej 
narkotyki, w tym r6wniei t m .  "dopalacze' 
w ramach profilaktyki wskazujqcej 

Szkoiom zgiaszajqcym 
zapotrzebowanie przekazywano 
broszury z przeznaczeniem dla 
rodzicow uczniow 111 klas gimnazj6w 
i I klas szk6l ponadgimnazjalnych, 
nauczycieli i pedagog6w. 

I Programy profilaktyki wskazujqcej dla dzieci i mlodzieiy I Realizator: 4 organizacje pozarzqdowe 
realizowke byly poprzez: 
specjalistyczne konsultacje 
wsparcia, warsztaty umiejqtnoSci 
indywidualne zajqcia edukacyjno 
interwencje kryzysowe, 
turnusy integracyjne, zajqcia 

Dzialania: 
- 564 godz. porad i konsultacji 
(diagnostycmo- edukacyjnych, 
motywacyjnych, terapeutycznych, 
psychologicznych i pedagogicznych), 
- 125 godz. interwencji kryzysowei, - . . .  

- 200 godz. grup wsparcia, 
- 110 godz. psychoterapii rodzinnej, 
- 130 godz. zajqC edukacyjno- 
informacyjnych, 
- 26 godz. warsztatbw urniejqtnoici 

I psychospoiecznych, 
- 50 godz. sesji biofeedback'u 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spoiecznych 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spoiecznych 



I I Odbiorcy: 534 osoby 

Wczesna intenvencja - dzialania konsultacyjno 
- intenvencyjne dla osob szkodliwie uiywajqcych 
i eksperymentujqcych z substancjami psychoaktywnymi. 

7. Prowadzenia kampanii spolecznych i edukacyjnych, 
szkolen, konferencji oraz badan dotyczqcych 
problematyki substancji psychoaktywnych 

Realizator: Miejskie Centrurn 
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 
w Lodzi 
Dzialania: praca 5rodowiskowa 
o charakterze edukacyjno- 
motywacyjnym. 
Odbiorcy: 829 os6b 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spdecmych 

.,,Program profilaktyki zakaien HCV wirod mieszkaric6w 
miasta todzi" 

Realizator: 7 podmiot6w leczniczych 
Dzialania: badania diagnostyczne wirod 
mieszkafx6w miasta w kierunku 
wykrycia przeciwcial anty-HCV oraz 
edukacja spdeczno5ci lokalnej w 
zakresie za~obiegania zakaieniom 
HCV. 

Odbiorcy: badania- .593 osoby w wieku 
25-59 lat; 12 dodatnich wynikow 
badania anty-HCV - osoby skierowanc 
do dalszej diagnostyki i ew. leczenia. 

Wydrukowano plakaty i ulotki 
edukacyjne; 

W Srodkach komunikacji miejskiej 
zamieszczono spoty informacyjne. 

Przeprowadzono szkolenia dla personell 
medycznego. 



Program profilaktycmy zakaien HIV 

1 RAZEM 

Realizator: organizacja pozarzqdowa 
Dzidania: 
- badania diagnostyczne, przesiewowe 
w kierunku zakaien HN,  

- poradnictwo okokotestowe (39 godz.), 
- edukacjq w rarnach profilaktyki 
zakaien HIV, a t a k e  innych chorob 
przenoszonych drogq piciowq. 

Odbiorcy: testy- 104 osoby w grupie 
wiekowej 18 - 30 lat. 5 wynik6w 
dodatnich. 
Poradnictwo i edukacja: 110 osob. 

I I 

Cel 11. Minimalizacja dysfunkcji iycia rodzinnego i spotecznego, wywotanych uiywaniem narkotykbw 

Dzialania 

I 
1. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa (prawnego, psychospotecznego oraz 
medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, 
rodziinego, socjalnego), a t a k e  ushg  terapeutycznych 
oraz grup wsparcia dla rodzin osbb uzaleinionych od 
narkotykbw i zagrozonych uzaleznieniem 

Ilo5ciowe wskainiki realiacii I Koordvnacia I Wysoko6f Brodkbw " 

dzialan finansowych (w zi) 

zmianach 



-Specjalistyczna pomoc w zakresie poradnictwa: 
medycznego, psychologicznego i psychospoiecznego, 
pedagogicznego, prawnego, rodzinnego, socjalnego; 

- Pomoc rodzinom i bliskim os6b z problemem 
narkotykowym poprzez program terapeutyczny, kt6rego 
elementami sq m.in.: diagnoza psychologiczna sytuacji 
osobistej i rodzinnej, konsultacje diagnostyczne 
i terapeutyczne, sesja terapii indywidualnej, sesja terapii 
rodzinnej (w tym par); 

Realizator: 2 organizacje 
pozarzqdowe 
Dzialania: 81 1 porad i konsultacji, 
w tym: 
- 180 porad psychologicznych 

i psychospolecznych, 
- 48 porad medycznych, 
- 229 porad prawnych, 
- 179 porad rodzinnych, 
- 115 porad socjalnych, 
- 40 porad pedagogicznych, 
- 20 konsultacji kuratora sqdowego 
- 60 godz. porad e-mail 
Odbiorcy: ok. 1250 os6b 

Realizator: 2 organizacje pozarzqdowe 

Dzialania: 2 prograrny terapeutyczne: 
- 8 godz. konsultacji medycznych, 
- 539 godz. terapii indywidualnej 
i ppowej ,  
- 6 godz. terapii rodzinnej 
Odbiorcy: 101 osob 

Realizator: Miejskie Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej w Lodzi 
Dzialania: 
- 552 sesje psychoterapii 
indywidualnej i 183 sesje 
psychoterapii grupowej, 
- 42 porady diagnostyczne 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spoiecznych 



- Pomoc czlonkom rodzi  poprzez prowadzenie grup 
wsparcia, ktore obejmujq: zajqcia edukacyjne, treningi 
umiejqtnoSci wychowawczych, interwencje kryzysowe. 

- 101 porad terapeutycznych. 
Odbiorcy: 1.357 os6b 

Realizator: 1 organizacja pozarzqdowa 
Dziaiania: grupy wsparcia, w tym: 
- 12 godz. zajqC edukacyjnych, 
- 200 godz. warsztatow umiejqtnobi 
wychowawczych, 
- 98 godz. intenvencji kryzysowych . 
Odbiorcy: 54 osoby. 

3. Aktywizacja zawodowa i reintegracja spoieczna 
os6b z problemem narkotykowym poprzez dzialania 
majqce na celu pomoc w znalezieniu pracy 
oraz przygotowanie do podjqcia zatrudnienia (po 
zakonczonej terapii) 

2. Prowadzenie dziatan opartych o metodykq 
streetworkingu i partyworkingu w irodowiskach 
podwyiszonego ryzyka wystqpowania problem6w 
zwiqzanych z uiywaniem narkotyk6w 

Prograrny w z a c j i  zawodowej i reintegracji spolecznej 

Dziaianie prowadzone w ramach Miejski Oirodek 
MPPiRPA Pomocy 

Spolecmej 

Realizator: 2 organizacje pozarzqdowe 

Dzialania: warsztaty aktywizacji 
zawodowej. 

Odbiorcy: 30 osob; 14 os6b podjqlo 
zatrudnienie. 

Miejski OSrodek 30.000,00 
Pomocy 
Spolecznej 
w todzi 



4. Prowadzenie dzialan resocjalizacyjnych 
i opiekunczych wobec os6b z problemem 
narkotykowym (hostel) 

Prowadzenie hostelu dla os6b z problemem narkotykowym 
kt6re ukonczyty terapiq odwykowq. 

Realizator: byta 1 organizacja 
pozarzqdowa. 

Dzialania: resocjalizacyjno - 
opiekuricze 

Odbiorcy: 91 osob 

Miejski OArodek 
Pomocy 
Spotecznej 

I I 
Cel III. Redukcja szk6d zdrowotnych spowodowanych uiywaniem narkotyk6w u os6b uzaleinionych i zagroionych uzaleinieniem 

1. Zwiqkszanie dostqpnoici i skutecznoic 
zr6inicowanych form profesjonalnej terapii uzaleinier 
dla os6b z problemem narkotykowym 

Dzialania 

- Realizacja programow terapeutycznych, kt6rych 
elementami sq: diagnoza problemowa i porady 
diagnostyczne, porady terapeutyczne, sesje psychoterapii 
indywidualnej i grupowej oraz turnusy terapeutyczne. 

Ilokciowe wskainiki realizacji 
dzialan 

Realizatorzy: 4 organizacje 
pozarzqdowe 

Dzidania: 
- 79 go&. porad diagnostycznych, 
- 273 go&. porad terapeutycznych, 
- 546 godz. psychoterapii 

I Koordvnacia 1 WvsokodC drodk6w 
finansowych (w zl) 

zmianach 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spokecznych 



2. Organizowanie i prowadzenie dziatalno6ci 
w zakresie intenvencji kryzysowej dla os6b 
z problemem narkotykowym 

3. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa (m.in.: medycznego, psychologicznego, 
psychospotecznego, pedagogicznego, rodzinnego, 
prawnego, socjalnego) dla os6b uzaleinionych 
od narkotykbw i zagroionych uzaleinieniem 

- Udzielanie pomocy specjalistycznej poprzez: konsultacj~ 
iiagnostyczne, porady specjalist6w (prawne, medyczne 
psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne). 

indywidualnej, 
461 godz. sesji psychoterapii 
grupowej, 
35 godz. terapii rodzin 

- 2 tumusy terapeutyczne 
Idbiorcy: 627 osob 

Realizator: Miejskie Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej w lodzi 
Dzialania: 
- 292 go&. porad diagnostycznych 
- 824 godz. porad terapeutycznych. 
Odbiorcy: 11 16 o d b  
Intenvencje kryzysowe byiry 
prowadzone w ramach program6w 
terapeutycznych oraz programow 
profilaktyki wskazujqcej 

Realizator: 1 organizacja 
przeprowadzita 
Dziatania: 163 go&. porad 
specjalistycznych w zakresie: 
diagnozy problemowej, oceny 
stanu zdrowia z uwzglt$nieniem 
psychicznych dysfunkcji i zaburzen 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw 
3polecznych 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw 
Spolecznych 



Odbiorcy: 81 os6b 

Realizator: Miejskie Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej w Lodzi 
Dzialania: porady socjalne 

Odbiorcy: 15 osob 

RAZEM 

4. Prowadzenie grup wsparcia utrwalajqcych efekty 
terapii (w ramach oddziaIywa6 rehabilitacyjnych) dla 
os6b uzaleinionych od narkotyk6w 

Na realizacjq tego dziaiania nie zostala zlozona 
do konkursu ofert zadna oferta. 

Wydziai Zdrowia 
i Spraw 
Spolecznych 

1. Analiza dzialan podejmowanych w ramach 
programu 

Cel IV. Doskonalenie Miejskiego Programn Pneciwdzialania Narkomanii i kwalifikacji jego realizator6w w celu podnoszenia skntecznoSci 
oddziaIyvai 

Dzialania IIoSciowe wskainiki realizacji 
dzialan 

Koordynacja WysokoSf Srodk6w 
finansowych (w zl) 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 



Realizacja I11 etapu ewaluacji zewn~trznej dzialah Miasta 
todzi w ramach Miejskiego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii. 

2. Bieiqce monitorowanie przebiegu dziatai 
realizowanych w ramach programu oraz monitorowani 
problemu narkotykbw i narkomanii w Eodzi 

- Prowadzenie wizytacji oraz kontroli w podmiotach 
realizujqcych Program. 

- Analiza sprawozdah okresowych. 

- Monitorowanie problemu narkotyk6w i narkomanii na 
terenie Lodzi w oparciu o dane podrniotow dziataiqcych 

I I opracowaniu dokumentu. I 

. - . I % . . ~ ; 3 & : ; .  

Zostal przeprowadzony I11 etap badah Wydzial Zdrowf*.;, 0 00 ' :- 

;i;:_: .'::' i : .  ...... 

Opracowanie Raportu Gminnego 20 18 
p.n. "Monitorowanie problemu 
narkotyk6w i narkomanii na temie 
gminv". .. . 

w tym obszarze. -0cena sytuac$ bieiqcej jak i zmian 
zachodzqcych na przestrzeni kilku lat. 

Raport z badania ,,Rozpowszechnienie 
picia napoj6w alkoholowych oraz 
uiywania narkotyk6w i zwipane 
z tym problemy spolecme wirod 
mieszkaricow todzi" - badanie na 
zlecenie UMt  

ewaluacyjnych shzqcych ocenie 
dzialah prowadzonych w ramach 
Miejskiego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii w latach 20 16 - 201 8. : 

Przeprowadzono 1 kontrolq 
Nie stwierdzono zadnych 
nieprawidlowoici. 

u 2 

Raport zostal przekazany 19 
podmiotom, kt6rych dane sluiq 

I 

Nie przeprowadzono kontroli 

0,oo 

Ze irodk6w 
MPPiRPA 

i Spraw 
Spolecmych 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spolecznych 

Wydzial Edukacji 

(z Srodk6w 
W 

MPPiRPA) 

0,00 



3. Zwiqkszenic moiliwoici udzialu profilaktykow 
i tcrapeutow uzaleinicli w szkoleniach i konferencjach 
promujqcych nowoczesne mctody oddzialywai, 
w tym planowania, wdraiania i oceny programow 
antynarkotykowych 

- Udzial pracownikdw w szkoleniach specjalistycznych 

4. Promowanie nowoczesnych form wsparcia pracy 
profilaktykow i terapeutbw uzaleinien (m.in. 
supcnvizja, praca zespolowa) 

Udzial pracownik6w w formie pracy zespolowej 
i superwizjach. 

RAZEM 

Przeprowadzono 2 kontrole 

Nie stwierdzono zadnych 
nieprawidlowoici 

Nie przeprowadzono kontroli 

Miejskie Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej w todzi 
- 10 pracownikow 

W 2 organizacjach pozarzqdowych 
stosowano nowoczesne formy 
wsparcia pracy w formie superwizji 
jak i spotkari zespolowych. 

Wydzial Sportu 7 
I 

MOPS 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw 
Spolecmych 

Wydzid Zdrowia 
i Spraw 
Spolecznych 

Przygotowala: 
... Elibieta Rosochacka 

7.100,00 


