
UCHWALA NR IIU55118 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjqcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2019 

oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqizie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 
26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdzialaniu nakomanii (Dz. U. z 201 8 r. poz. 1030, 1490 i 1669), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1. Przyjmuje siq Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych na rok 2019, stanowiqcy zakqcznik Nr 1 do uchwaly. 

2. Przyjmuje siq Miejski Program Przeciwdziakania Narkomanii na rok 2019, 
stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do uchwaly. 

5 2.1. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu, o ktorym mowa w 5 1 ust. 1, 
przedklada Radzie Miejskiej w Lodzi osoba upowainiona przez Prezydenta Miasta Lodzi 
w terminie do 30 czenvca 2020 r. 

2. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, 
przedklada Radzie Miejskiej w Lodzi osoba upowainiona przez Prezydenta Miasta Lodzi 
w terminie do 31 marca 2020 r. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
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Naduiywanie alkoholu stanowi powainy problem natury medycznej, spotecznej 

i ekonomicznej. Moie powodowad miedzy innymi pogorszenie stanu zdrowia, rozpad wigzi 

rodzinnych, zaktocenia bezpieczenstwa publicznego (przestepczoiC), wypadki samochodowe, 

przemoc w rodzinie, ubostwo, bezrobocie. Szkody dotykajq takie cztonkow rodzin i obejmujq 

przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne spowodowane 

chronicznym stresem. Niestety do wzrostu zagroien zwiqzanych z uiywaniem alkoholu 

przyczynia sie dynamiczne rozwijajqca sie reklama napojow alkoholowych oraz powszechna 

ich dostepnoit. Koniecznym wiqc staje siq podejmowanie dziatan zmierzajqcych do 

ograniczania popytu i podaiy tych irodkow, a takie dziatah majqcych na celu redukcjq szkod 

zdrowotnych i spoiecznych. 

Realizacje zadan w zakresie ochrony zdrowia naktada na samorzqdy gmin art. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 

i 1432) a zadania wtasne gminy wynikajq bezpoirednio z art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 

26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziaianiu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244). Dziatania te podejmowane sq w oparciu o uchwalany 

corocznie Program. 

Program w swych zatoieniach zawiera kontynuacjq szeregu dziatan, zgodnych 

zarowno z kierunkami zawartymi w ww. ustawie, jak i innymi dokumentami strategicznymi, 

do ktorych naleiq m.in.: 

- "Polityka zdrowia dla Miasta todzi 2020+", przyjqta uchwatq Nr LIX/1255/13 Rady Miejskiej 

w todzi z dnia 27 marca 2013 r., 

- "Polityka Spoteczna 2020t dla Miasta todzi - Strategia Rozwiqzywania Problemow 

Spotecznych", przyjeta uchwatq Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

3 lutego 2016 r., 

- Wojewodzki Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na lata 

2017-2020, przyjqty uchwatq Nr XXX111/425/17 Sejmiku Wojewodztwa todzkiego z dnia 

7 lutego 2017 r., 

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, przyjety rozporzqdzeniem Rady Ministrow 

z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1492). 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

charakteryzuje wieloptaszczyznowe podejicie do problemu, ktore jest niezbedne 

w przeciwdziataniu i rozwiqzywaniu problemow alkoholowych. Z uwagi na przywotane 

problemy wainym obszarem polityki spotecznej i zdrowotnej staje siq zapobieganie, 

ograniczanie i rozwiqzywanie problemow wynikajqcych ze szkodliwej konsumpcji alkoholu. 
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II. Diagnoza problemu konsumpcji alkoholu 

Diagnoza konsumpcji alkoholu zostata opracowana na podstawie badan 
pn. ,,Rozpowszechnienie picia alkoholu, uiywania narkotykow oraz przemocy w rodzinie 
izwiqzane z tym problemy spoteczne wirod mieszkancow todzi" przeprowadzonych 
w 2018 roku przez Ogolnopolskie Stowarzyszenie ,,RoPSANU Rodzice Przeciwko Sprzedaiy 
Alkoholu Nieletnim. 

Z przeprowadzonych badan wynika: 

Przynajmniej raz w ciqgu ostatniego roku alkohol pito 82,8% mieszkancowtodzi. 
Kaidy dorosty mieszkaniec todzi wypit irednio 3,lOlitra czystego 100% alkoholu. 
Najwiekszy udziat w konsumpcji napojow alkoholowych przypada na napoje 
spirytusowe - 53% z ogolnie wypitego 100% alkoholu, jeili chodzi o piwa - 38% 
ogolnego spoiycia alkoholu, wino - 9% ogolnego spoiycia. 
Najczqiciej spoiywanym alkoholem jest piwo (przecictnie 46 razy w roku, a zatem 
irednio raz w tygodniu), prawie dwukrotnie rzadziej pita jest wodka (irednio 26 razy 
w roku, czyli irednio raz na dwa tygodnie), a jeszcze rzadziej wino gronowe (irednio 
15 razy w ciqgu roku). 
W przypadku jednorazowej iloici konsumpcji na pierwszym miejscu plasuje siq piwo 
(przeciqtny konsument piwa przy jednej okazji wypija okoto 806 ml tego napoju); 
irednia konsumpcja wina gronowego wynosi 207 ml, wina domowego - 277 ml, 
wodki - 242 ml, z a i  na ostatnim miejscu plasuje sic bimber (irednio 177 ml). 
W ciqgu ostatniego tygodnia po piwo siqgato 57% pijqcych, po wodkq niemal30%, zag 
po wino - 17%. Podobny odsetek konsumentow pit takie wino domowe - 15% 
i bimber - 16%. 
Abstynenci stanowiq 17,2% badanej populacji, w grupie osob niespoiywajqcych 
alkoholu przewaiajq kobiety - 20,6% w stosunku do 12,9% mqiczyzn. 
Ryzykownie pijqcy stanowiq 8,8% spoirod wszystkich badanych respondentow 
w todzi. Oznacza to, i e  co jedenasty z pijqcych w Mieicie pije w sposob ryzykowny. 
Osoby naleiqce do tej frakcji wypijajq a i  47% alkoholu, jaki pijg w ciqgu roku doroili 
mieszkancy Miasta. 
Osoby pijqce szkodliwie dla zdrowia (czyli ponad 12 litrow stuprocentowego alkoholu 
rocznie stanowiq) 6,6% spoirod wszystkich konsumentow alkoholu. Ta niewielka 
grupa konsumentow alkoholu spoiywa a i  40% catoici alkoholu wypijanego przez 
dorostych mieszkancow todzi. 
Meiczyini pijq ponad trzykrotnie wiecej alkoholu ni i  kobiety (5,9 litra czystego 100% 
alkoholu rocznie w stosunku do 1,9 litra wirod kobiet). 
Wirod meiczyzn najwyiszy poziom spoiycia odnotowano wirod osob w wieku 
40-49 lat - 8,2 litra 100% alkoholu, najniiszy w grupie wiekowej 50-64 lata - 4,O litry. 
Wirod kobiet najwyisze spoiycie zanotowano w wieku 40-49 lat  - 2,6 litra 100% 
alkoholu, najniisze w grupie 50-64 lata - 1,2 litra. 
Najwiecej czystego alkoholu pijq mciczyini z wyksztatceniem podstawowym 7,4 litra 
i zawodowym 7,3 litra oraz kobiety z wyksztatceniem podstawowym 4,O litra, 
najmniej zai mciczyini z wyksztatceniem wyiszym 4,l litra i kobiety 
z wyksztatceniem zawodowym 1,3 litra. 



Ill. Ewaluacja Programu - ocena dziatah i rekomendacje 1 

W latach 2016-2018 eksperci zewnetrzni w sktadzie: dr Elibieta Korzeniowska, 

dr Krzysztof Puchalski i prof. UAM dr hab. Jacek Pyialski przeprowadzili ewaluacjq dziatan 

Miasta w zakresie przeciwdziatania uzaleinieniom i przemocy w rodzinie realizowanych 

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, 

Miejskiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W ocenie ekspertow: 

RoinorodnoiC dziatan realizowanych w ramach wszystkich ewaluowanych 

programow profilaktycznych oraz kierowanie ich do szerokiego wachlarza grup 

docelowych wypelnia zatoione cele programow. 

JakoiC prowadzonych dziatan pozwala stwierdzit., ie w znacznym stopniu zatoione 

i sfinansowane cele sq dobrze realizowane. 

Dobra wieloletnia wspotpraca pomigdzy koordynatorami i realizatorami programow 

wplywa pozytywnie na ich realizacje. 

Zdecydowana wi~kszoi t  realizatorow posiada wysokie kompetencje i wykazuje duie 

zaangaiowanie, co przektada sie na dobrq jakoic prowadzonych dziatan. 

Wiqkszoit realizatorow przyktada duiq wag? do systemowoici i wysokiej jakoici 

metodycznej prowadzonych dziatan. 

Relatywnie wysoki jest odsetek realizatorow, ktorzy nie napotykajq istotnych 

trudnoici w realizacji zadan (75%). 

Wzrasta liczba realizatorow prowadzqcych roinego rodzaju wewnqtrznq ewaluacjq 

swoich dziatan (ponad 50%). 

Powszechny jest bardzo dobry odbi6r dziatan z Programu przez ich beneficjentow 

(w aspekcie zakresu i organizacji iwiadczen jak i kompetencji i zaangaiowania 

personelu). 

Rekomendacje: 

1. Zalecane jest, aby realizatorzy dziatan - zarowno instytucje, jak i szkoty - prowadzity 

wewnqtrznq ewaluacje zadan realizowanych w ramach Programow profilaktycznych. 

Taka analiza pomoie udoskonalit. formy dziatan podejmowanych w przysztoici. 

2. Rekomenduje siq wiqkszq popularyzacje doiwiadczen i efektow aktywnoici szk&, 

nauczycieli/pedagogow i wspotpracujqcych z nimi zewnqtrznych instytucji/ekspertow, 

ktore osiqgajq znaczqce i wymierne sukcesy w dziedzinie profilaktyki. Korzystne 



byloby animowanie wspotpracy pomiedzy nimi a mniej zaangaiowanymi 
podmiotami. 

3. lstnieje potrzeba wzmocnienia szkolnych animatorow dziatan profilaktycznych 

w obszarze pozyskiwania zewnetrznych irodkow niefinansowego wsparcia ich 

aktywnoici. 

4. Badania mlodzieiy wskazaty, i e  doskonalenia wymagajq adresowane do nich 

profilaktyczne dziatania edukacyjne realizowane za poirednictwem szkot. 

Rekomendowane jest uzupetnienie ich tematyki o dodatkowe obszary oraz wyjicie 

poza tradycyjne obszary profilaktyki, a takie modernizacja metodyki. 

5. Koniecznym staje sig takie zintensyfikowanie oddzialywan nad postawq osob 

sprzedajqcych napoje alkoholowe, gdyi sporej czqici mtodzieiy udaje si? go kupid. 

Tu wskazana jest t e i  edukacja dorostej populacji, ktora jak sic okazuje wciqi pomaga 

nieletnim w zdobyciu tej substancji psychoaktywnej. 

Biorqc pod uwagq diagnoze problemow' zwiqzanych z uiywaniem alkoholu i ocene i 
ekspertow wynikajqcq z przeprowadzonej ewaluacji, Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2019 zaklada kontynuacje dzialah 

podjqtych w latach ubiegtych. 

IV. Zasoby Miasta todzi do dziatah profilaktycznych i naprawczych 

1. Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych 

W ramach swoich kompetencji Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych moie zapewnid 

realizacje programow terapeutycznych oraz dziatah wspierajqcych dla osob szkodliwie 

pijqcych lub uzaleinionych od alkoholu oraz ich rodzin, specjalistyczne dziatania 

konsultacyjno-interwencyjne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob 

doiwiadczajqcych przemocy w rodzinie spowodowanej naduiywaniem alkoholu, jak rowniei 

realizowat kampanie nagiainiajqce problem przemocy i zachqcajqce spoleczeristwo 

do reagowania na to  zjawisko w swoim otoczeniu. 

2. Miejski 09rodek Pomocy Spotecznej w kodzi 

Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej w todzi posiada zasoby umoiliwiajqce organizacje 

dziatan w zakresie ograniczania zaburzeri iycia rodzinnego i spolecznego wywolanych 

naduiywaniem alkoholu, przemocq i innymi czynnikami niszczqcymi iycie rodzinne 

i spoleczne. Pozwalajq one dotrzeC do wszystkich czlonkow rodziny i wesprzed ich w roinych 

aspektach funkcjonowania, poprzez np.: zajecia dla dzieci w iwietlicach irodowiskowych, 

doiywianie, refundacja zakupu lekow oraz programy reintegracji spotecznej i zawodowej 

a takie organizowanie i prowadzenie hostelu dla osob z problemem alkoholowym. 
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3. Wydziat Edukacji 

Zakres kompetencji Wydziatu Edukacji pozwala na podejmowanie roinorodnych form 

oddziatywan profilaktycznych adresowanych do dzieci i mtodzieiy. Majq one duiyd 

zmniejszeniu lub eliminowaniu czynnikow ryzyka sprzyjajqcych wczesnej inicjacji 

alkoholowej. Adresowane sq do uczniow, ktorzy nie mieli kontaktu z alkoholem, jak i tych 

okreilanych, jako grupa zwiekszonego ryzyka. Mogq by6 to np.: programy profilaktyczne 

w formie wyktadow, konferencji, debat i warsztatow, zajecia dodatkowe rozwijajqce 

zdolnoici i zainteresowania, zajecia i imprezy promujqce zdrowy sty1 iycia. 

4. Wydzial Sportu 

W ramach swoich kompetencji Wydziat Sportu moie organizowat roinego rodzaju zajecia 

sportowe, promujqce aktywny sposob spedzania czasu, bez alkoholu czy narkotykow, 

wtqczajqc w nie elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzaleinien. 

5. Strai Miejska w Lodzi 

W ramach dziatan prewencyjnych funkcjonariusze Straiy Miejskiej prowadzq kontrole 

placowek handlowych i gastronomicznych pod kqtem przestrzegania warunkow i zasad 

sprzedaiy napojow alkoholowych. 

6. Biuro Promocji Zatrudnienia i Obstugi Dzialalnoici Gospodarczej 

Zakres kompetencji Oddziatu ds. Zezwolen na Sprzedai Napojow Alkoholowych w Biurze 

Promocji Zatrudnienia i Obdugi Dziatalnoici Gospodarczej pozwala na kontrole placowek 

handlowych i gastronomicznych prowadzqcych sprzedai napojow alkoholowych pod kqtem 

naruszenia przepisow okreglajqcych zasady sprzedaiy alkoholu, w szczegolnoici: braku 

w placowkach decyzji zezwalajqcych na prowadzenie dzialalnoici gospodarczej polegajqcej 

na sprzedaiy napojow alkoholowych przeznaczonych do spoiycia poza miejscem sprzedaiy 

oraz w miejscu sprzedaiy, braku dowodu dokonania optaty za korzystanie z zezwolenia 

nasprzedai i podawanie napojow alkoholowych czy brak tabliczek informujqcych 

o szkodliwoici spoiywania alkoholu. 

7. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chylinskiego w todzi 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bt. Rafata Chylinskiego w lodzi 

przygotowane jest do hospitalizacji krotkoterminowej, udzielania iwiadczen zdrowotnych 

na rzecz o d b  z problemem alkoholowym i ich rodzin, a takie osob doiwiadczajqcych 

przemocy domowej. Moie iwiadczyt takie udugi jak: diagnoza psychologiczna, terapia 

indywidualna i grupowa, poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, wczesna interwencja, 

jak rowniei prowadzid dziatania resocjalizacyjno-opiekuncze wobec osob uzaleinionych - 
zabezpieczenie trzeiwienia w warunkach kontrolowanych. 



8. Samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej, dla kt6rych podmiotem tworzgcym 

jest Miasto t 6 d i  

Miejskie placowki mogq wtqczyt sie w realizacjs projektu ,,AUDIT1' - wykonywanie wirod 

pacjentow POZ testow przesiewowych stuiqcych rozpoznawaniu problemow alkoholowych 

oraz prowadzeniu krotkich interwencji. 

9. Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi zostata powotana 

zarzqdzeniem Nr 106/V11/14 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie 

powotania Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi (zmienionym 

zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi: Nr 647/V11/15 z dnia 18 marca 2015 r., 

Nr 4549/V11/16 z dnia 23 wrzeinia 2016 r., Nr 6547/V11/17 z dnia 26 lipca 2017 r. 

i Nr 7547/V11/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.) na podstawie art. 4' ust. 3 ustawy z dnia 

26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244). 

Komisja powotana jest do inicjowania dziatan zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem 

problemow alkoholowych oraz integracji spotecznej osob uzaleinionych od alkoholu, a takie 

do podejmowania czynnoici zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzaleinionej od alkoholu obowiqzku poddania sie leczeniu w zaktadzie lecznictwa 

odwykowego. 

Do zadan Komisji naleiy w szczegolnoici: 

1) podejmowanie czynnoici zmierzajqcych do objqcia leczeniem osob uzaleinionych 

od alkoholu poprzez: 

inicjowanie i prowadzenie dziatan motywujqcych osoby uzaleinione, 

kierowanie na badanie przez biegfych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzaleinienia od alkoholu i wskazania rodzaju zaktadu leczniczego, 

przygotowanie dokumentacji zwiqzanej z postqpowaniem sqdowym w przedmiocie 

zastosowania obowiqzku poddania siq leczeniu odwykowemu w zaktadzie lecznictwa 

odwykowego i ztoienie wniosku do sqdu o wszczqcie postqpowania, 

kierowanie do Sqdu wnioskow o wszczqcie postepowania w sprawie zastosowania 

obowiqzku poddania siq leczeniu odwykowemu w zaktadzie lecznictwa odwykowego, 

2) opiniowanie wnioskow o wydanie zezwoleh na sprzedai napojow alkoholowych 

w przedmiocie zgodnoici lokalizacji punktu sprzedaiy z uchwatq Nr LXX111/1975/18 Rady 

Miejskiej w lodzi z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta todzi 

miejsc sprzedaiy i podawania napojow alkoholowych (Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 3919) - 
zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi, 

3) inicjowanie pomocy psychospotecznej i prawnej, a w szczegolno6ci ochrony przed 

przemocq w rodzinie, wobec rodzin, w ktorych wystepujq problemy alkoholowe, 

4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadari w ramach Miejskiego Programu 
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Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i Miejskiego Programu 

Przeciwdziaiania Narkomanii, 

5) opiniowanie projektow uchwat dotyczqcych liczby miejsc sprzedaiy napojow 

alkoholowych, przeznaczonych do spoiycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaiy, 

6) wspotdziatanie z wtadzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami spoiecznymi 

w zakresie promocji trzeiwego stylu iycia i wartoici abstynencji oraz rozwiqzywania 

problemow alkoholowych, 

7) inicjowanie innych przedsiewziet z zakresu rozwiqzywania problemow alkoholowych 

oraz wykonywanie innych czynnoici okreilonych przepisami. 

Wysokoit wynagrodzenia dla czionkow Komisji za udziat w posiedzeniach i pracach Komisji 
okreila zatqcznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow 
Alkoholowych na rok 2019. 

10. Organizacje pozarzqdowe 

Organizacje pozarzqdowe sq cennym zasobem przy realizacji dziatan w zakresie profilaktyki 

uzaleinien, jak rowniei niwelowania negatywnych skutkow tych zjawisk, zwtaszcza skutkow 

spotecznych. Organizacje prowadzq np. dziatania w zakresie interwencji kryzysowej, 

poradnictwa i konsultacji specjalistycznych, placowki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym, doiywianie dzieci czy centrum integracji spoiecznej. 

V. Podstawy prawne 

Obowiqzek uchwalenia Programu wynika z art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 

26 paidziernika 1982 r, o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244). 

Przy realizacji zadah zawartych w Programie zastosowanie majq nastepujqce akty prawne: 

1) ustawa z dnia 26 paidziernika 1982 r, o wychowaniu w trzeiwogci i przeciwdziataniu 
alkoholizmowi (Dz. U, z 2018 r. poz. 2137 i 2244); 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390); 

3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 
2192 i 2245); 

4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici poiytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723 i 1365); 

5) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2016 poz. 1828 
oraz z 2018 r. poz. 650); 

6) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaialnoici leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 

i 2219); 



7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze irodkow publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 

i 2192); 

8) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 
1349 i 1432); 

9) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U, z 2018 r. poz. 995, 1000, 
1349 i 1432); 

10) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U, z 2018 r. 

poz. 1878); 

1l)rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492); 

12) uchwata Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjqcia ,,Polityki Spotecznej 2020t dla Miasta todzi - Strategii Rozwiqzywania 

Problemow Spotecznych"; 

13) uchwata Nr LIX/1255/13 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

przyjqcia ,,Polityki Zdrowia dla Miasta todzi 2020t"; 

14) uchwata Nr XXX11/425/17 Sejmiku Wojewodztwa todzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjecia Wojewodzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych na lata 2017-2020. 



VI. Cele programu 1 
Cel I. 

Cel II. 

Cel Ill. 

Cel IV. 

Cel V. 

Upowszechnienie i utrwalenie postaw abstynenckich wobec alkoholu 

w wybranych grupach mieszkancow todzi, z dostosowaniem do specyfiki tych 

grup 

Minimalizacja dysfunkcji iycia rodzinnego i spoiecznego, wywotanych 

szkodliwym uiywaniem alkoholu 

Zmniejszanie rozmiarow naruszeh prawa na rynku alkoholowym oraz 

prowadzenie procedur zmierzajqcych do podjecia leczenia odwykowego osob 

uzaleinionych od alkoholu 

Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwym 

i uzaleinieniem od alkoholu 

Poprawa jakoici dziaiali w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwi3zywania Problemow Alkoholowych 



VII. Dziatania i iloiciowe wskainiki ich realizacji 
I 

Cel I. Upowszechnienie i utrwalenie postaw abstynenckich wobec alkoholu w wybranych grupach mieszkalic6w kodzi, z dostosowaniem do 
specyfiki tych grup 

Dziatania 

1. Realizacja w Mdzkich szkotach oraz innych placowkach 
ojwiatowych programbw profilaktyki alkoholowej, w tym 
nakierowanych na ksztattowanie i wzmacnianie czynnikbw 
chroniqcych przed podejrnowaniem zachowari ryzykownych 
zgodnie z filozofiq profilaktyki pozytywnej. 

2. Wspieranie dziatan promujqcych sty1 iycia wolny od alkoholu, 
w tym takie dziata~i profilaktycznych o charakterze sportowyrn 

I I oddziatywaniern prograrn6w/dziatali 1 1 

i kulturalnym kierowanych do ogotu dzieci i mtodzieiy w ramach 
organizacji czasu wolnego jako akernatywa dla podejrnowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna). 

lloiciowe wskainiki realizacji dziatah 

Liczba programow/dziatari realizowanych 
w szkotach i innych placowkach oiwiatowych 

Liczba szkot i placowek oiwiatowych realizujqcych 
prograrnyldziatania 

Liczba (szacunkowa) odbiorc6w objqtych 
oddziatywaniern programow/dziatan 

Liczba dziatan realizowanych przez organizacje 
pozarzqdowe 

Koordynator/Realizator 

Wydziat Edukacji/placowki 
oiwiatowo-wychowawcze 

Wydziat Zdrowia i Spraw 

Spotecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznvch/organizacje 

Liczba organizacji pozarzqdowych realizujqcych 
programy/dziatania 

Liczba (szacunkowa) odbiorcow objqtych 

3. Edukacja rodzic6w i opiekun6w w zakresie szybkiej 
identyfikacji problemow alkoholowych dziecka oraz oferty 
pomocowej skierowanej do rodzin z dzieLmi przejawiajqcymi 
problemy alkoholowe. 

- 
pozarzqdowe 

Wydziat Sportu/kluby 
sportowe 

Liczba dziatan edukacyjnych (kursow szkolen, 
materiatow online, materialow drukowanych) 
skierowanych do przedstawicieli grup docelowych 

Wydziat Edukacji/plac6wki 
oiwiatowo-wychowawcze 



spqdzania czasu wolnego dla dzieci i mtodzieiy z grupy 
zwiqkszonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej. 

4. Prowadzenie zajqt opiekunczych, edukacyjnych 
i rozwojowych oraz organizowanie roinorodnych form 

oraz organizujqcych roinorodne formy spqdzania pozarz3dowe 
czasu wolnego 

Liczba dzieci i mtodzieiy uczestniczqcych 
w zajqciach I 

Liczba organizacji pozarzqdowych prowadzqcych 
zajqcia zgodne z zasadami profilaktyki selektywnej 

5. Prowadzenie zajqt socjoterapeutycznych dla dzieci Liczba organizacji pozarzqdowych prowadzqcych Wydziat Zdrowia i Spraw 
i mtodzieiy z grupy wysokiego ryzyka w ramach profilaktyki zajqcia socjoterapeutyczne zgodne z zasadami Spotecznych/organizacje 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje I 

I wskazujqcej. I profilaktyki wskazujqcej I pozarzqdowe I 
Liczba dzieci i mtodzieiy uczestniczqcych 
w zajqciach socjoterapeutycznych 

1. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych konsultacji 
i poradnictwa, w tym poradnictwa i konsultacji dla seniorow, 
(m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospotecznego, 

I I 

pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) oraz grup 
wsparcia dla rodzin osob z problemem alkoholowym. 

6. Podnoszenie iwiadomoici spotecznej w zakresie problemu 

Liczba udzielonych porad 
(w podziale na ich typy) 

nadmiernej konsumpcji alkoholu. online, materiatow drukowanych, audycji, Spotecznych 1 Liczba komunikatow (np. szkoleli, materiatow 

I 

Centrum Terapii 
i Profilaktyki 
Zdrowotnei/podmiotv 

Wydziat Zdrowia i Spraw 

Liczba plac6wek/podmiot6w prowadzacych 
specjalistyczne poradnictwo 

. . 
Liczba placowek/podmiot6w prowadzqcych I lecznicze, dla kt6rych. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/Miejskie 

specjalistyczne poradnictwo dla seniorow 

Liczba porad udzielonych seniorom 
(w podziale na ich typy) 

Miasto jest podmiotem 
tworzqcym/organizacje 
pozarzqdowe 



[ 2. Organizowanie i prowadzenie udug terapeutycznych ( Liczba placowek/podmiotow prowadzqcych ustugi 1 Wydziat Zdrowia i Spraw 
I dla cztonk6w rodzin osob z problemem alkoholowym. 1 terapeutyczne dla rodzin z problemem I ~potecznych/~iejskie 1 
1 1 alkoholowym I Centrum Terapii 1 

Liczba osob korzystajqcych z terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej/organizacje 

3. Prowadzenie mediacji rodzinnych. 

w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodzieiy i oferujqcych programy dla dzieci i mtodzieiy Spotecznej/organizacje 
z rodzin z problernem alkoholowym, stwarzajqcych alternatywq z rodzin z problemem alkoholowym pozarzqdowe I 
4. Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego 

Liczba podmiotow prowadzqcych mediacje 
rodzinne 

Liczba rodzin uczestniczqcych w mediacjach 

pozarzqdowe 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 
pozarzqdowe 

Liczba mediacji zakonczonych pozytywnie 

Liczba plac6wek udzielajqcych wsparcia 

dla podejmowania zachowah ryzykownych oraz oferujqcych 
programy naprawcze i terapeutyczne. 

Miejski Oirodek Pomocy 

Liczba o d b  korzystajqcych 
z oferty tego typu placowek 

5. Prowadzenie dziatan opartych o metodyke streetworkingu 
i partyworkingu w Jrodowiskach podwyiszonego ryzyka 
wystspowania problemow zwigzanych ze szkodliwym piciem 
alkoholu. 

6. Prowadzenie taniego iywienia dla dzieci z rodzin dotkniqtych 
problemem alkoholowym. 

7. Zwiqkszenie dostepnoici pomocy w formie doiywiania dla 
osob z problemem alkoholowym i cztonkow ich rodzin. 

Liczba profesjonalistow pracujqcych metodami 
streetworkingu i partyworkingu w irodowiskach 
ryzyka zwiqzanego z alkoholem 

Liczba os6b objqtych profesjonalnq opiekq 
streetworkerow/partyworkerow 

Liczba dzieci korzystajqcych z positkow 

Liczba wydanych positkow 

Liczba podmiotow prowadzqcych programy 
zywnoJciowe przeznaczone dla osob i rodzin 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej 

Miejski Oirodek Pornocy 
Spotecznej/wtasne 
jednostki 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej/organizacje 



8. Aktywizacja zawodowa osob z problemem alkoholowym 
w klubach integracji spotecznej poprzez dziatania majqce 
na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie 
do podjqcia zatrudnienia. 

9. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osob uzaleinionych 
od alkoholu poprzez finansowanie centrow integracji 
spotecznej. 

10. Wspieranie dziaialnoici organizacji/irodowisk 
samopomocowych dla osob uzaleznionych i wspoiuzaleinionych 
od alkoholu. 

z problemem alkoholowym 

Liczba osob korzystajqcych z poszczegolnych 
typow wsparcia iywnoiciowego 

Liczba placowek prowadzqcych aktywizacjq 
zawodowq w ramach klubow integracji spotecznej 
dla osob z problemem alkoholowym 

Liczba osob z problemem alkoholowym objqtych 
programami aktywizacji zawodowej w klubach 
integracji spotecznej 

Liczba osob z problemem alkoholowym 
podejmujqcych zatrudnienie dziqki programom 
aktywizacji zawodowej prowadzonym przez kluby 
integracji spotecznej 

Liczba osob z problemem alkoholowym 
uczestniczqcych w programach reintegracji 
spotecznej i zawodowej w centrum integracji 
spotecznej 

Liczba osob z problemem alkoholowym 
podejmujqcych zatrudnienie dzicki programom 
aktywizacji zawodowej prowadzonym przez 
centrum integracji spotecznej 

Liczba dziaiajqcych i wspieranych 
organizacji/irodowisk samopomocowych dla 
osob z problemem alkoholowym i ich rodzin 

Liczba osob korzystajqcych z dziatan 
organizacji/irodowisk samopomocowych 

pozarzqdowe , 
Spotecznej/Kluby lntegracji 
Spdecznej 

Spotecznej/organizacje 
pozarzqdowe 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 
pozarzqdowe i 



1 - prowadzenie hosteli. I I pozarzqdowe I 

11. Prowadzenie dziatari resocjalizacyjnych 
i opiekunczych wobec os6b z problernem alkoholowyrn 

I I 
Cel Ill. Zmniejszanie rozmiarow nnruszeli prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzajqcych do podjqcia leczenia 
odwykowego osob uzaleinionych od alkoholu 

Dziatania 

1. Realizacja procedury wizytacji lokalizacji placowek, 

Liczba os6b objqtych dziataniami resocjalizacyjno- 
opiekunczymi 

co do ktorych zostaiy ztoione wnioski o wydanie zezwolen 
na sprzedai napojow alkoholowych. 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej/organizacje 

2. Podejrnowanie czynnoici zmierzajqcych do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzaleinionej od alkoholu, 
obowiqzku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa 

3. Kontrola punktow sprzedaiy napojow alkoholowych, 
reagowanie na sprzecznq z prawem sprzedai alkoholu oraz 
edukacja prawna wtaicicieli i pracownikow placowek 
handlowych prowadzqcych sprzedai napojow alkoholowych. 

I lloiciowe wskainiki realizacji dziatari 
I 

Liczba ztoionych wnioskow 
i przeprowadzonych wizytacji 

Liczba wydanych opinii (pozytywnych 
i negatywnych) 

Liczba wnioskow skierowanych do sqdu 
o zobowiqzanie do leczenia w zaktadzie 
lecznictwa odwykowego 

Liczba prowadzonych spraw dotyczqcych 
zobowiqzania do leczenia odwykowego 

Liczba osob, w stosunku do ktorych sqd wydat 
postanowienie o podjqciu leczenia w zaktadzie 
lecznictwa odwykowego 

Koordynator/Realizator 

Miejska Kornisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych f 
Miejska Komisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych I------ 

) Liczba przeprowadzonych kontroli dotyczqcych ( Strai Miejska 
przestrzegania zasad obrotu napojami 
alkoholowymi 

Oddziat ds. Zezwolen na 
Sprzedaz Napoiow 

Liczba stwierdzonych naruszen prawa i wydanych 
wnioskow o wszczqcie postqpowan 
wyjainiajqcych 

. . 

Alkoholowych Biura 
Promocji Zatrudnienia 
i Obdugi Dziatalnoici 

Liczba cofniqtych zezwolen na sprzedaz napojow Gospodarczej 



alkoholowych w zwiqzku z naruszeniem 
warunkow sprzedaiy okreilonych w ustawie 

2. Organizowanie i prowadzenie dziatalnoici w zakresie 
interwencji kryzysowej dla osob z problemem alkoholowym. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Liczba przeprowadzonych dziatali edukacyjnych 

Cel IV. Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwym i uzaleinieniem od alkoholu 

3. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
(m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospotecznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla osob 
z problemem alkoholowym. 

Dziatania 

1. Zwiekszanie dostqpnoici i skutecznoici profesjonalnej terapii 
uzaleinien dla osob z problemem alkoholowym. 

Liczba placowek/instytucji prowadzqcych 
interwencje kryzysowq wobec osob 
z problemem alkoholowym i form prowadzonej 
interwencji 

Liczba os6b, wobec ktorych podjqto interwencje 
kryzysowq 

Liczba podmiotow prowadzqcych specjalistyczne 
poradnictwo dla osob 
z problemem alkoholowym (w podziale 
na typy poradnictwa) 

Iloiciowe wskainiki realizacji dziatari 

Liczba podmiotow realizujqcych ustugi 
terapeutyczne dla osob z problemem 
alkoholowym (w podziale na typy terapii) 

Liczba o d b  z problemem alkoholowym 
korzystajqcych z profesjonalnej terapii 

Liczba osob z problemem alkoholowym 
korzystajqcych z poradnictwa 

Koordynator/Realizator 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej 

Liczba udzielonych porad 
(w podziale na typy poradnictwa) 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 
pozarzqdowe 



Liczba osob z problemem alkoholowym 
korzystajqcych z hosteli 

4. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem 
alkoholowym. 

Liczba osob z problemem alkoholowym 
korzystajrjcych z krotkoterminowej hospitalizacji 

Liczba hosteli i miejsc noclegowych 
przeznaczonych dla osob z problemem 
alkoholowym 

5. Organizowanie i prowadzenie krotkoterminowej 
hospitalizacji dla osob dorostych i nieletnich w stanie 
intoksykacji alkoholowej. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 

Liczba placowek/oddziat6w prowadzqcych 
krotkoterminowq hospitalizacjq osob 
z problemem alkoholowym 

i Profilaktyki Zdrowotnej I 

6. Wczesne diagnozowanie w placowkach opieki zdrowotnej 
zagroien zwiqzanych z naduiywaniem alkoholu. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych/Miejskie 
Centrum Terapii I 

Liczba placowek opieki zdrowotnej prowadzqcych 
wirod pacjentow wczesnq diagnostyke zagroien 
zwiqzanych 
z uzywaniem alkoholu w oparciu o testy 
przesiewowe 

i Profilaktyki Zdrowotnej I 
Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/podmioty 
lecznicze 

I ( Liczba osob, wobec kt6rych wykonano testy 1 I 
przesiewowe dotyczqce problemow 
z uiywaniem alkoholu 

I I Liczba osob uczestniczgcych w zajeciach I I 

7. Prowadzenie zajei: korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcow 
przemocy w rodzinie. 

I I Liczba os6b, kt6re ukoliczyly caty program I I 

Liczba osob poddanych interwencji motywujqcej 
do zmiany zachowania 

Liczba podmiotow realizujqcych zajecia 
korekcyjno-edukacyjne dla sprawcow przemocy 
w rodzinie 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 
pozarzqdowe 



Cel V. Poprawa jakoici dziatari w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 

Dziatania 

1. Monitorowanie i ewaluacja dziatan realizowanych w ramach 
programu. 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych os6b profesjonalnie 
zwiqzanych z profilaktykq i terapiq uzaleinien. 

*okreilenie realizatora ,,organizacje pozarzqdowe" dotyczy takze podmiotow, o ktorych mowa wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziafalnosci poiytku publicznego i o wolontariacie 

lloiciowe wskainiki realizacji dziatan 

Liczba monitorowanych/wizytowanych 
pIacowek/organizacji/programow pod kqtem 
ich jakoici 

Liczba profesjonalistow korzystajqcych ze wsparcia 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Liczba wydarzen edukacyjnych (kursow, szkolen, 
konferencji itp.) 

Koordynator/Realizator 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych; 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spolecznej; 

Wydziat Edukacji; 

Wydziat Sportu; 

Miejska Komisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 



VIII. Finansowanie programu 

Zgodnie z art. 1 8 ~  pkt 1 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi ,,Dochody z optat za zezwolenia wydane na podstawie 

art. 18 lub art. 18' oraz dochody z optat okreilonych w art. 11' wykorzystywane bqdq na 

realizacjt: gminnych programow profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz 

Gminnych Programow, o ktorych jest mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziataniu narkomanii, i nie mogq by6 przeznaczone na inne cele". 

IX. Literatura / ir6dta danych 

1. ,,Raport z II etapu ewaluacji zewnqtrznej dziatan Miasta w zakresie przeciwdziatania 

uzaleinieniom i przemocy w rodzinie realizowanych w ramach Miejskiego Programu 
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Puchalski, dr hab. Jacek Pyialski na zlecenie Urzqdu Miasta, paidziernik 2018 r. 

2. ,,Raport z Ill etapu ewaluacji zewnqtrznej dziatan Miasta w zakresie przeciwdziatania 

uzaleinieniom i przemocy w rodzinie realizowanych w ramach Miejskiego Programu 
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w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie" dr Elibieta Korzeniowska, dr Krzysztof 

Puchalski, dr hab. Jacek Pyialski na zlecenie Urzqdu Miasta, paidziernik 2018 r. 

3. ,,Rozpowszechnienie picia alkoholu, uiywania narkotykow oraz przemocy w rodzinie 

i zwiqzane z tym problemy spoteczne wirod mieszkancow todzi" Ogolnopolskie 

Stowarzyszenie ,,RoPSANn Rodzice Przeciwko Sprzedaiy Alkoholu Nieletnim diagnoza 

przeprowadzona na zlecenie Urzedu Miasta todzi, grudzien 2018 r. - 



Zatgcznik 

do MPPiRPA 

WysokoSC wynagrodzenia dla czlonkow Komisji 

za udzial w posiedzeniach i pracach Komisji. 

1. Ustala siq wynagrodzenie dla czlonkow Komisji za udziai w kazdym posiedzeniu 

plenarnym i zespolowym, prowadzeniu wizji lokalizacyjnych dotyczqcych opiniowania 

wnioskow o wydanie zezwoleti na sprzedai napojow alkoholowych pod kqtem 

zgodnofci z uchwalq Nr LXX111/1975/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 4 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta todzi miejsc sprzedaiy i podawania 

napojow alkoholowych (Dz. Urz. Woj, todzkiego poz. 3919) oraz z ustawq 

o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi z dnia 

26 paidziernika 1982r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244), wwysokoici 10% 

minimalnego wynagrodzenia za prace, obowiqzujqcego w roku 2019. 

2. Wynagrodzenie za udziai w posiedzeniach wyptacane jest na podstawie imiennej listy 

obecnoici. 

3. Czas i miejsce wyptaty wynagrodzenia zostang okreilone w regulaminie Kom~j;. 



Zdrlcznik Nr 2 
do uchwaly Nr IIIl55118 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 grudnia 201 8 r. 

M iejski Program Przeciwdziatania 

Narkomanii 

na rok 2019 

Opracowanie: 

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych 

Departament Prezydenta 

Urzqd Miasta Lodzi 

na podstawie programu opracowanego przez: 

Dr n. hum. Elibieta Korzeniowska 

Dr n. hum. Krzysztof Puchalski 

Dr hab. n. hum. Jacek Pyialski 

Lodi, 2018 
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I.  Wstep 

Narkomania jako zjawisko spoteczne rozumiana jest jako efekt niekorzystnych 

czynnikow, ktore sprzyjajq jej powstawaniu (np. dezintegracja spoleczna) lub wystqpuje 

jako przyczyna innych zjawisk i problemow (np. przestqpczoit) bqdi jedno idrugie. 

Uiywanie narkotykow powoduje wiele negatywnych skutkow dla osoby ich uiywajqcej, jej 

rodziny i otoczenia, ale takie dla catego spoteczenstwa. Wedtug badan przeprowadzonych 

przez prof. zw. dr hab. Zofiq Mieleckq-Kubien p.n. ,,Oszacowanie kosztow spotecznych 

uiywania narkotykow w Polsce w 2015 roku": 

z przyczyn bezpoirednio zwiqzanych z uiywaniem narkotykow zmarlo 226 osob 

(163 mgiczyzn i 63 kobiety). Najwiqcej zgonow nastqpito w grupach wiekowych 

25-29 (41) oraz 30-34 (61); 

przedwczesne zgony uiytkownikow narkotykow mogq byC takie zwiqzane z: chorobq 

gruilicy, ostrym wirusowym zapaleniem wqtroby typu B i C, chorobami uktadu 

krqienia, chorobami nowotworowymi, samobojstwami, wypadkami drogowymi; 

szacowane finansowe koszty spoteczne w obszarze ochrony zdrowia, wymiaru 

sprawiedliwoici i pomocy spotecznej wyniosty 582,84 mln zt. 

Dokumenty strategiczne: 

1. Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013-2020. 

Wirod kluczowych problemow wymienia sic: 
- coraz bardziej widoczny trend w kierunku zaiywania wielu substancji jednoczeinie, 

w tym lqczenia substancji legalnych z substancjami nielegalnymi; 
- trendy w kierunku zaiywania narkotykow niebqdqcych opiatami; 

- pojawienie sic i rozpowszechnienie nowych substancji psychoaktywnych; 

- czgste wystcpowanie chorob przenoszonych przez krew, w tym wirusowego 

zapalenia wqtroby typu C wirod osob przyjmujqcych narkotyki iniekcyjnie oraz 

potencjalne zagroienia wystqpieniem nowych ognisk zakaien HIV i innych chorob 

przenoszonych przez krew, a majqcych zwiqzek z iniekcyjnym przyjmowaniem 

narkotykow; 
- ciqgte wystcpowanie w UE wysokiej liczby zgonow spowodowanych zaiywaniem 

narkotykow; 
- potrzebe ograniczenia zaiywania narkotykow poprzez zintegrowane podejicie do 

opieki zdrowotnej. 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1030,1490 i 1669). 

Zgodnie z zapisami ustawy do podstawowych zadan gminy naleiy: 
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- zwiqkszanie dostqpnoici pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleinionych i osob zagroionych uzaleinieniem, 

- udzielanie pomocy psychospotecznej i prawnej rodzinom, w ktorych wystqpujq 

problemy narkomanii, 

- prowadzenie profilaktycznej dziatalnoici informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiqzywania problemow narkomanii, w szczeg6lnoici dla 

dzieci i mtodzieiy, w tym prowadzenie zajed sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, 

a takie dziaian na rzecz doiywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych 

programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie dziatan instytucji, organizacji pozarzqdowych i osob fizycznych, 

stuiqcych rozwiqzywaniu problemow narkomanii, 
- pomoc spoteczna osobom uzaleinionym i rodzinom osob uzaleinionych dotknietych 

ubostwem i wykluczeniem spotecznym oraz integrowanie ze irodowiskiem lokalnym 

tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

3. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492). 

Realizacja celu operacyjnego nr 2 pn. ,,Profilaktyka i rozwiqzywanie problemow 

zwiqzanych zuiywaniem substancji psychoaktywnych, uzaleinieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi" - dotyczy Krajowego 

Programu Przeciwdziatania Narkomanii. 

4. Polityka zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+, przyjqta uchwatq Nr LIX/1255/13 Rady 

Miejskiej w todzi z dnia 27 marca 2013 r. 

5. Polityka Spoieczna 2020+ dla Miasta kodzi - Strategia Rozwiqzywania Problem6w 

Spoiecznych", przyjqta uchwatq Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

3 lutego 2016 r. 

II. Diagnoza problemu uiywania narkotykow 

Diagnoza uiywania narkotykow zostata opracowana na podstawie badan 
pn. ,,Rozpowszechnienie picia alkoholu, uiywania narkotykow oraz przemocy w rodzinie 
i zwi3zane z tym problemy spoteczne wirod mieszkancow todzi" przez Ogolnopolskie 
Stowarzyszenie ,,RoPSANn Rodzice Przeciwko Sprzedaiy Alkoholu Nieletnim 
przeprowadzonego w 2018 roku na zlecenie Urzedu Miasta 'Lodzi. 

Z przeprowadzonych badan na populacji ogolnej wynika, ie: 

9 od 8 1  do 98% badanych nigdy w iyciu nie uiywato narkotykow - odsetek zalezny jest 

od rodzaju narkotyku 
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Najbardziej rozpowszechnione narkotyki (uiywato ich chot raz w iyciu): 

dopalacze - 19% badanych, 

marihuana i haszysz - 17% badanych, 

amfetamina - 3% badanych, 

LSD - 1,2% badanych, 

pozostate narkotyki -0,l do 0,8% badanych. 

> Problemowo (w ciqgu ostatnich 30 dni - kilkakrotnie) najwyiszy odsetek badanych - 
2,2% uiywat marihuany i haszyszu. Pozostate narkotyki: amfetamine, LSD, crack, 

kokainq, heroine, ecstasy, GHB, kompot, grzyby halucynogenne, metadon i dopalacze 

uiywato od 0,l do 0,2% badanych. 

> Uzytkownikami narkotykow w wiekszoici byli mtodzi doroili. 

9 Dostepnoit poszczegolnych narkotykow w opinii respondentow: 

za bardzo tatwe i do i t  tatwe do zdobycia uwaia: dopalacze (39,4% badanych), 

marihuane (35,2% badanych), amfetamine (17% badanych), LSD (15,7% 

badanych), ecstasy (13,4% badanych), kompot (12,6% badanych); 

=za doiC trudne, trudne i niemoiliwe do zdobycia uwata: crack (51,3% badanych), 

kokaine (51,1% badanych), amfetamine (47,2% badanych), grzyby halucynogenne 

i kompot (45,6% badanych), heroine i GHB (45,4% badanych), ecstasy (44,4% 

badanych), LSD (42,9% badanych), marihuane (34,4% badanych). 

Ill. Ewaluacja Programu - ocena dziatan i rekomendacje 

W latach 2016 - 2018 eksperci zewnetrzni w sktadzie: dr Elibieta Korzeniowska, 

dr Krzysztof Puchalski i prof. UAM dr hab. Jacek Pyialski przeprowadzili ewaluacje dziatan 

Miasta w zakresie przeciwdziatania uzaleinieniom i przemocy w rodzinie realizowanych 

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, 

Miejskiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W ocenie ekspertow: 

roinorodnoit dziatan realizowanych w ramach wszystkich ewaluowanych programow 

profilaktycznych oraz kierowanie ich do szerokiego wachlarza grup docelowych 

wypetnia zalozone cele programow, 

jakoit prowadzonych dziatali pozwala stwierdzit, ie w znacznym stopniu zatoione 

i sfinansowane cele sq dobrze realizowane, 
= dobra wieloletnia wspotpraca pomiedzy koordynatorami i realizatorami programow 

wptywa pozytywnie na ich realizacje, 

zdecydowana wiekszoit realizatorow posiada wysokie kompetencje i wykazuje duie 

zaangaiowanie, co przektada sie na dobrq jakoid prowadzonych dziatati, 
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wiekszoit realizatorow przyktada duiq wage do systemowoici i wysokiej jakoici 

metodycznej prowadzonych dzialan, 

relatywnie wysoki odsetek realizatorow, ktorzy nie napotykajq istotnych trudnoici 

w realizacji zadan (75%), 

wzrasta liczba realizatorow prowadzqcych roinego rodzaju wewnqtrznq ewaluacje 

swoich dziatan (ponad 50%), 

powszechny bardzo dobry odbior dzialan z Programu przez ich beneficjentow 

(w aspekcie zakresu i organizacji iwiadczen jak i kompetencji i zaangaiowania 

personelu). 

Rekomendacje: 

Realizowane w szkolach profilaktyczne dziatania edukacyjne wymagajq doskonalenia. 

Naleiy rozwijai metodyke prowadzenia tych dziatan tak, by zajecia wzbudzaty 

wieksze zainteresowanie adresatow i w wiekszym stopniu wptywaty na ich 

przekonania, postawy, wartoici, motywacje i wreszcie na zachowania. Warto 

promowat innowacyjne rozwiqzania pedagogiczne bazujqce na aktywnoici 

odbiorcow przekazow. 

Wskazane jest uzupetnienie tematyki dziatan edukacyjnych o dodatkowe obszary, np. 

szersze uwzglqdnienie cyberprzemocy, szkodliwych treici zwiqzanych z uiywaniem 

alkoholu i narkotykow, problemu internetowej sprzedaiy irodkow psychoaktywnych, 

uzaleinien behawioralnych). 

Sugerowanie podmiotom realizujqcym profilaktyczne dziatania edukacyjne 

korzystanie takie z innych irodkow publicznych w celu rozszerzenia obszaru 

oddziatywan profilaktycznych, np. z Funduszu Hazardowego bedqcego w gestii 

Ministerstwa Zdrowia (za poirednictwem Krajowego Biura ds. Przeciwdziatania 

Narkomanii). 
= Naleiy promowat innowacyjne rozwiqzania pedagogiczne bazujqce na aktywnoici 

mtodzieiy. 

Wskazane jest dotarcie z profilaktycznymi dziataniami edukacyjnymi do mtodych 

dorostych. Sq oni grupq szczegolnie zagroionq jak wynika z wielu naukowych badan. 

Biorqc pod uwagq diagnoze problemow zwiqzanych z uiywaniem narkotykow i ocene 

ekspertow wynikajqcq z przeprowadzonej ewaluacji, Miejski Program Przeciwdziatania 

Narkomanii na rok 2019 zaktada kontynuacje dzialan podjqtych w latach ubiegtych. 



- 

IV. Zasoby Miasta lodzi do dziataii profilaktycznych i naprawczych 

1. Wydziai Zdrowia i Spraw Spotecznych 

Zakres kompetencji Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych pozwala na organizacjq terapii 

osob uzaleinionych od substancji psychoaktywnych a takie cztonkow ich rodzin, w formie 

zajet indywidualnych, grupowych oraz terapii rodzinnej, organizacje porad diagnostycznych 

i terapeutycznych oraz sesji edukacyjno-motywacyjnych. 

2. Miejski 09rodek Pomocy Spotecznej w todzi 

W ramach swoich kompetencji Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej w todzi posiada 

moiliwoici organizowania i prowadzenia oirodkow rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) 

dla osob uzaleinionych i szkodliwie uiywajqcych substancji psychoaktywnych, ktore 

ukohczyty program terapeutyczny, jak rowniei realizacji programow reintegracji spotecznej 

i zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleinionych lub szkodliwie uiywajqcych substancji 

psychoaktywnych po zakonczeniu programu terapeutycznego. 

3. Wydziai Edukacji 

Zakres kompetencji Wydziatu Edukacji pozwala na adresowanie dziatan do dzieci i mtodzieiy 

szkolnej poprzez organizacje zajqC dodatkowych zgodnie z zaloteniami profilaktyki 

uniwersalnej, prowadzenie imprez promujqcych zdrowie i podnoszqcych umiejetnoici 

wychowawcze rodzicow i nauczycieli oraz promujqcych metody nowoczesnego 

przeciwdziatania zachowaniom ryzykownym. 

4. Wydziat Sportu 

W ramach swoich kompetencji Wydziat Sportu mote organizowat roinego rodzaju zajecia 

sportowe, promujqce aktywny sposob spedzania czasu, bez alkoholu czy narkotykow, 

wtqczajqc w nie elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzaleinien. 

5. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bi. R. Chylinskiego w todzi 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bt. Rafaia Chylinskiego w todzi 

posiada kompetencje do udzielania iwiadczeli zdrowotnych osobom z problemem 

narkotykowym oraz ich rodzinom, takich jak: porady diagnostyczne, terapeutyczne, sesje 

psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Moie realizowat zajecia w ramach 

profilaktyki uniwersalnej dla mtodzieiy szkolnej oraz programy wczesnej interwencji 

w formie warsztatow o charakterze edukacyjno-motywacyjnym, a takie dzialania 

pozamedyczne: porady prawne i socjalne dla osob uzaleinionych znajdujqcych siq w trudnej 

sytuacji ze wzglqdu na brak pracy lub irodkow do iycia. 
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6. Organizacje pozarzgdowe 

Organizacje pozarzqdowe sq cennym zasobem przy realizacji dziatari w zakresie profilaktyki 

uzaleinien, jak rowniei niwelowania negatywnych skutkow tych zjawisk, zwiaszcza skutkow 

spotecznych. Organizacje prowadzq np. terapie osob uzaleinionych od substancji 

psychoaktywnych oraz ich rodzin, ofrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla osob 

uzaleinionych, centrum integracji spotecznej czy zajqcia dla dzieci i mtodzieiy w ramach 

profilaktyki uniwersalnej. 

W todzi w obszarze przeciwdziaiania uzaleinieniu od substancji psychoaktywnych dziata 

okoio 80 organizacji wspoipracujqcych z Urzqdem Miasta todzi. 

V. Podstawy prawne Programu I 
Obowiqzek uchwalenia Programu wynika z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669). 

Przy realizacji zadan zawartych w Programie zastosowanie majq nastqpujqce akty prawne: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U, z 2018 r. poz. 1030, 
1490 i 1669); 

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723 i 1365); 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 
1349 i 1432); 

4) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 
1349 i 1432); 

5) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 

i 2219); 

6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878); 

7) ustawa z dnia 11 wrzeinia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492); 

8) rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492); 

9) uchwata Nr LIX/1255/13 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie 

przyjecia ,,Polityki zdrowia dla Miasta todzi 2020+"; 

10)uchwata Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjecia ,,Polityki Spotecznej 2020+ dla Miasta todzi - Strategii Rozwiqzywania 

Problemow Spotecznych". 
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I VI. Cele programu 

Cel I. 

Cel 11. 

Cel Ill. 

Cel IV. 

Upowszechnienie i utrwalenie w wybranych grupach mieszkancow todzi 

postaw abstynenckich wobec uiywania substancji o dziataniu narkotycznym, 

z dostosowaniem do specyfiki adresatow. 

Minimalizacja dysfunkcji iycia rodzinnego i spolecznego, wywotanych 

uiywaniem narkotykow. 

Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych uiywaniem narkotykow 

u osob uzaleinionych i zagroionych uzaleinieniem. 

Poprawa jakoici dziatan w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziatania 

Narkomanii. 



VII. Dziatania i iloSciowe wskainiki ich realizacji 

Cel I. Upowszechnienie i utrwalenie w wybranych grupach mieszkaircow todzi postaw abstynenckich wobec uiywania substancji o dziataniu 
narkotycznym, z dostosowaniem do specyfiki adresatow 

I Dziatania I lloiciowe wskainiki realizacji dziatab I Koordynator/Realizator 

w tym nakierowanych na ksztaitowanie i wzmacnianie Liczba szkol i placowek oiwiatowych realizujqcych 
czynnikow chroniqcych przed zachowaniami ryzykownymi programy i dziatania 

1. Realizacja w todzkich szkolach oraz innych plac6wkach 

oiwiatowych zajet: i programow profilaktyki narkotykowej, 

zgodnie z filozofiq profilaktyki pozytywnej. Liczba (szacunkowa] odbiorcow objstych 
oddziatywaniem programow i dzialan 

Liczba programow i dzialan realizowanych 
w szkofach i innych placowkach oiwiatowych 

Wydziai Edukacji/placowki 
oiwiatowo-wychowawcze 

2. Wspieranie inicjatyw promujqqch zdrowy sty1 iycia 
wolny od narkotykow, w tym takie prowadzenie dziatan 

profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym 
kierowanych do ogotu dzieci i mlodzieiy w ramach organizacji 

sportowe czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowan 
ryzykownych (profilaktyka uniwersalna). 

Liczba programow i dziatan realizowanych przez 
organizacje pozarzqdowe 

Liczba organizacji pozarzqdowych realizujqcych 
programy i dziatania 

Liczba (szacunkowa) odbiorc6w objqtych 
oddziatywaniem programow i dziatan 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 

pozarzgdowe 

Wydziai Sportu/kluby 



3. Prowadzenie zajeC opiekunczych, edukacyjnych 

i rozwojowych oraz organizowanie roinorodnych form 

spqdzania czasu wolnego dla dzieci i mtodzieiy z grupy 

zwiekszonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej. 

4. Edukacja rodzicow i opiekunow w zakresie szybkiej 

identyfikacji problemow zwiazanych z uzywaniem substancji 

o dziaianiu narkotycznym przez dziecko oraz na temat oferty 

pomocowej skierowanej do rodzin z dzieCmi przejawiajqcymi 

problemy narkotykowe. 

5. Prowadzenie dziatan edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla 

miodzieiy eksperymentujqcej i problemowo uiywajqcej 

narkotykow, w tym rowniei tzw. ,,dopalaczy" w ramach 

profilaktyki wskazujqcej. 

Liczba programow i dziatah realizowanych przez 
organizacje pozarzqdowe 

Liczba organizacji pozarzqdowych realizujqcych 
programy i dziatania 

Liczba odbiorcow objetych oddziaiywaniem 

Liczba inicjatyw edukacyjnych (kursow szkolen, 

materiatow online, materiatow drukowanych) 

skierowanych do przedstawicieli grup docelowych 

Liczba dziatan profilaktycznych skierowanych 

do grup docelowych 

Liczba (szacunkowa) przedstawicieli grup 

docelowych uczestniczqcych w dziaianiach 
profilaktycznych 

WydziaiZdrowia i Spraw 
SpoiecznychJorganizacje 
pozarzqdowe 

Wydziat Edukacji/placowki 
oiwiatowo-wychowawcze 

Wydziat Zdrowia i Spraw 

SpotecznychJorganizacje 

pozarzqdowe 

Liczba osob uczestniczqcych w roinych formach 

edukacyjnych dotyczqcych wczesnej diagnozy 

problemow narkotykowych oraz oferty 

Wydziat Zdrowia 

i Spraw Spotecznych 

6. Podnoszenie iwiadomoici spoiecznej na temat substancji 

psychoaktywnych i skutkow zdrowotnych zachowan 

ryzykownych. 

Liczba dziatali - szkoleri, badan, materiatow 

edukacyjnych drukowanych i online, konferencji, 

audycji, artykutow. 



pomocowej. 

I 1 Liczba osob, kt6re skorzystaty z badari w kierunku 1 I 
I I wykrycia wirusa HCVJliczba wynik6w dodatnich. 1 I 

I I 

Cel 11. Minimalizacja dysfunkcji iycia rodzinnego i spoiecznego, wywdanych uiywaniem narkotykbw 

Dziaiania 
I I 

1. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

(prawnego, psychospoiecznego oraz medycznego, socjalnego, 

psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego), a t a k e  uslug 

terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodzin osob 

uzaleinionych od narkotykow i zagroionych uzaleinieniem. 

Liczba osob objqtych profesjonalnq opiekq 
streetworker6w/partyworkerow 1 

lloiciowe wskainiki realizacji dzialali 

2. Prowadzenie dziatari opartych o metodykq streetworkingu 
i partyworkingu w jrodowiskach podwyiszonego ryzyka 

wystqpowania problemow zwiqzanych z uiywaniem narkotyk6w. 

Koordynator/Realizator 

Liczba placowek prowadzqcych specjalistyczne 
poradnidwo 

Liczba udzielonych porad (W podziale na ich typy) 

Liczba plac6wek prowadzqcych udugi 
terapeutyczne dla rodzin z problemem 

Wydziai Zdrowia i Spraw 
SpotecznychJMiejskie 
Centrum Terapii 
, 
I Profilaktyki 
ZdrowotnejJorganizacje 
~ozarzadowe 

narkotykowym 

Liczba osob korzystajqcych z terapii 

Liczba profesjonalistow pracujqcych metodami 
streetworkingu ipartyworkingu wirodowiskach 
'yzyka zwiqzanego uiywaniem narkOt~kow 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej 



3. Aktywizacja zawodowa i reintegracja spoleczna os6b 

z problemem narkotykowym poprzez dzialania majqce na celu 

pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podjqcia 

zatrudnienia (po zakonczonej terapii). 

Liczba placowek/podmiotow prowadzqcych 
aktywizacjq zawodowq i reintegracjg spotecznq 
dla osob z problemem narkotykowym 

Liczba osob z problemem narkotykowym objetych 
programami reintegracji spotecznej i aktywizacji 
zawodowej 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej/organizacje 
pozarzqdowe 

1. Zwiqkszanie dostqpnoici i skutecznoici zroinicowanych form 

profesjonalnej terapii uzaleinien dla os6b z problemem 

narkotykowym. 

4. Prowadzenie dzialan resocjalizacyjnych i opiekunczych wobec 

osob z problemem narkotykowym (hostel). 

Liczba os6b podejmujqcych zatrudnienie dzigki 
programom aktywizacji zawodowej 

Liczba osob objgych dzialaniami resocjalizacyjno- 

opiekunczymi 

Liczba placowek prowadzqcych ustugi 
terapeutyczne dla osob z problemem 
narkotykowym (w podziale na typy placowek 
i typy terapii) 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej/organizacje 
pozarzqdowe 

Cel Ill. Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych uiywaniem narkotykow u os.66 uzaleinionych i zagroionych uzaleinieniern 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 
i Profilaktyki 

Liczba osob z problemem narkotykowym 
korzystajqcych z profesjonalnej terapii 

Dzialania 

Zdrowotnej/organizacje 
pozarzqdowe 

2. Organizowanie i prowadzenie dzialalnoici w zakresie 

interwencji kryzysowej dla osob z problemem narkotykowym. 

3. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

lloiciowe wskainiki realizacji dziatari 

Liczba placowek/instytucji prowadzqcych 
interwencje k r ~ z ~ s o w q  wobec osob z problemem 
narkotykowym 

Koordynator/Realizator 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
SpoIecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 

Liczba osob objqtych interwencjq kryzysowq 

Liczba placowek prowadzqcych specjalistyczne 
poradnictwo dla osob z problemem 

i Profilaktyki Zdrowotnej 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spotecznych/organizacje 



(m.in.: medycznego, psychologicznego, psychospotecznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla osob 

uzaleinionych od narkotykow i zagroionych uzaleinieniem. 
Liczba osob z problemem narkotykowym 
korzystajqcych z poradnictwa I 
narkotykowym (w podziale na typy poradnictwa) pozarzqdowe 

(w ramach oddziaiywan rehabilitacyjnych) dla osob 

uzaleinionych od narkotykow. 

4. Prowadzenie grup wsparcia utrwalajqcych efekty terapii 

Liczba osob korzystajqcych z pomocy grup Spotecznych/organizacje 

wsparcia pozarzqdowe 
I I 

Cel IV. Poprawa jakoici dziatan w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii 

Liczba udzielonych porad (w podziale na typy 
poradnictwa) 

Liczba aktywnych grup wsparcia Wydziat Zdrowia i Spraw 

1. Monitorowanie i ewaluacja dziatah realizowanych w ramach 
programu. 

Dziatania 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osob profesjonalnie 
zwiqzanych z profilaktykq i terapiq uzaleinieli. 

lloiciowe wskainiki realizacji dziatan Koordynator/ReaIizator 

Liczba monitorowanych/wizytowanych 
placowek/organizacji/programow pod kqtem 
ich jakoici 

Liczba profesjonalist6w korzystajacych ze 
wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spoiecznych 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej 

Wydziat Edukacji 

Wydziat Sportu 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Liczba wydarzeh edukacyjnych (kursow, szkolen, 

konferencji itp.) 
. 

*okreilenie realizatora ,,organizacje pozarzqdowe" dotyczy takie podmiotow, o ktorych mowa wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie 



VIII. Finansowanie programu 

Zgodnie z art. 18~  pkt 1 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi ,,Dochody z optat za zezwolenia wydane na podstawie 

art. 18 lub art. 18' oraz dochody z optat okreilonych w art. lllwykorzystywane bedq na 

realizacje gminnych programow profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz 

Gminnych Programow, o ktorych jest mowa wart .  10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziataniu narkomanii, i nie mogq byC przeznaczone na inne cele". 

IX. Literatura / cytowane irodta 

1. Prof. zw. dr hab. Zofia Mielecka-Kubien projekt badawczy p.n. ,,Oszacowanie kosztow 

spotecznych uiywania narkotykow w Polsce w 2015 roku". 

2. Ogolnopolskie Stowarzyszenie ,,RoPSANn Rodzice Przeciwko Sprzedaiy Alkoholu Nieletnim 

- Raport z badah pn. ,,Rozpowszechnienie picia alkoholu, uiywania narkotykow oraz 

przemocy w rodzinie i zwiqzane z tym problemy spoteczne wirod mieszkancow todzi", 

2018. 

3. Dr Elzbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski, prof. UAM dr hab. Jacek Pyialski - 

,,Raport z Ill etapu ewaluacji zewnetrznej dziaian Miasta w zakresie przeciwdziatania 

uzaleinieniom i przemocy w rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziatania 

Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Ro 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
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