
 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN 

 
 
 

Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. 



Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii stanowi Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.  

Program określa obszary, cele oraz rodzaje zadań, których 

realizacja powinna przyczyniać się do zapobiegania 

narkomanii oraz ograniczania problemów związanych                    

z używaniem narkotyków i uzależnienia od nich. 



Główne cele 
 

Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród mieszkańców Lublina 

eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych 

od substancji psychoaktywnych. 

Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie problematyki narkomanii oraz 

profesjonalizacja oddziaływań profilaktycznych, 

Poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych, 

Aktualizacja wiedzy na temat narkomanii oraz problemów z nią związanych na terenie 

Miasta Lublina. 



Realizacja Programu 

Obszar 1: Profilaktyka (działalność wychowawcza, edukacyjna, 
informacyjna i zapobiegawcza), 
 

Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, reintegracja osób uzależnionych, 
ograniczenie szkód zdrowotnych, 
 

Obszar 3: Badania i monitoring zjawiska narkomanii  
 

oraz  
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, osób 

fizycznych, prawnych, przedsiębiorców służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.  



 
 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

organizacje pozarządowe,  

podmioty lecznicze, 

 osoby fizyczne, prawne i  przedsiębiorców.  

 



 

           OBSZAR 1 PROFILAKTYKA 
 

 

Na realizację zadania w Obszarze 1 zaplanowano w 2015 roku środki 

finansowe w wysokości 161 400 zł, z czego wydatkowano 155 486,47 zł, 

co stanowi 96,33% zaplanowanych środków.  



 

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki 
uniwersalnej 
 

 
 

1) Realizacja programów profilaktycznych na różnych poziomach 

edukacji – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, 
szkoły wyższe - (300 godz., 1.487 osób), 

 

2) Realizacja programów profilaktyki narkomanii adresowanych do 
rodziców - (80 godz., 253 osoby). 

 
 
 
 



Zadanie 2: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej 
 
1) Realizacja programów wczesnej interwencji, m.in. Fred adresowanych do 

młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających - 
(60 godz., 18 osób), 
 
2) Realizacja programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym 

narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy) - (250 godz., 
1.615 osób, w tym 48 objętych terapią), 
 
3) Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem 
narkomanii - (112,5 godz., 43 osoby), 
 
4) Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze 

środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem 
społecznym – (250 godz., 56 osób), 
 
5) Realizacja programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu 

zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków 
psychoaktywnych – (36 godz., 210 osób). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i 
możliwości zapobiegania zjawisku 
 

 

1) Prowadzenie kampanii edukacyjnych: 
-program profilaktyczny w lubelskich placówkach oświatowych – (323 
godz., 4.250 osób), 
-w ramach Lubelskich Dni Profilaktyki impreza pod hasłem „NIEĆPA 
2015”. 
 

2) Organizowanie szkoleń i konferencji, seminariów, lokalnych debat z 
zakresu profilaktyki problemów uzależnień od narkotyków: 
konferencja w ramach kampanii „Dopalacze-droga donikąd” – (178 
osób), 
szkolenia dla pensjonariuszy i pracowników DPS – (394 osoby). 
 
 
 
 



 

Podsumowanie 

           
Liczba osób objętych programami - 8.504, 
   
Ilość zrealizowanych godzin -  1.411,5. 

   
 
 
 
 



OBSZAR 2: LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZENIE 
SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

 
 

Na realizację zadania w Obszarze 2 zaplanowano w 2015 roku środki 

finansowe w wysokości 186 900 zł, z czego wydatkowano 186 900 zł, co 

stanowi 100% zaplanowanych środków finansowych.  



Zadanie 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych 
od narkotyków 
 

1) Realizacja programów pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień – (1.400 
godz., 261 osób), 
 

2)   Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w 

tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup 
terapeutycznych – (476 godz., 192 osoby), 
 

3)  Realizacja programów skierowanych do specyficznych grup 

odbiorców  (np. kobiet, ofiar przemocy, sprawców przemocy, 
matek z dziećmi) –(248 godz., 128 osób). 
 
 
 
 
 



Zadanie 2: Zwiększanie dostępności programów 

ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od narkotyków 

 

1) Działalność streetworkerów w obszarach szczególnego ryzyka – (300 
godz., 1.825 osób, w tym 40 osób objęto terapią), 
 

2) Realizacja programów profilaktyki HIV,HBV,HCV – (120 godz., 122 
osoby), 
 

3) Spotkania profilaktyczne w 3 lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych  
pt. „Używanie narkotyków jako ryzyko zakażenia HIV/AIDS – fakty na 
temat HIV/AIDS”, "Ciąża a zakażenie HIV/AIDS„ – (300 osób). 
 



Zadanie 3: Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród 

osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób 
uzależnionych 

1) Prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych z elementami 

wsparcia psychologicznego dot. rozwiązywania bieżących 

problemów życiowych - (75 godz., 15 osób), 
 

2) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin, 

ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowań utrudniających 

reintegrację społeczną członka rodziny, po ukończeniu przez niego 

leczenia – (80 godz., 24 osoby), 
 

3) Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających 

powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od 

narkotyków po przebytej terapii – (80 godz., 14 osób). 
 



 

           Podsumowanie 

  
Liczba osób objętych programami - 2.881, 
     
Liczba osób objętych programami HIV, HCV, HBV – 121, 
 

Ilość zrealizowanych godzin – 2.779.   
 
 
 



 

OBSZAR 3: BADANIA I MONITORING  

 
 

Zadanie 1: Monitorowanie postaw społecznych na temat problemów 
narkotyków i narkomanii 
 

1) Zlecenie badań oraz sporządzanie diagnoz pozwalających ocenić 
aktualny stan problemów: 
próba badawcza (….osób). 



WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I 

OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH i PRZEDSIĘBIORCÓW SŁUŻĄCYCH 
ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW NARKOMANII 

 

Realizacja zadania polegała na: 
 

udzielaniu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Lublin rekomendacji i opinii, 
współpracy z innymi instytucjami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów narkomanii – konferencja na temat uzależnienia od hazardu. 
 



 

Kontrola realizacji zadań zleconych w ramach 
Programu 
 

 
 
 

zbadanie efektywności, rzetelności i jakości realizowanych zadań, 
 

przekazanie informacji w zakresie prawidłowości prowadzonej 
dokumentacji merytorycznej i finansowej. 



 

KONKURSY OFERT 
 
 
 



Dziękuję za uwagę 
 

  
Iwona Dąbrowska – główny specjalista, Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Lublin 


