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Wprowadzenie
Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Lublina. 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.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin jest
programem wieloletnim.
Realizacja Programu prowadzona była w następujących obszarach:
1) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza,
2) leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych,
3) badania i monitoring zjawiska narkomanii.
Główne

cele

Programu

w

przedstawionych

obszarach

to:

1) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych będących wynikiem zażywania
narkotyków,
2) poszarzenie świadomości społecznej w zakresie problematyki narkomanii
oraz profesjonalizacja oddziaływań profilaktycznych,
3) poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych,
4) aktualizacja wiedzy na temat narkomanii oraz problemów z nią związanych
na terenie Miasta Lublina.
Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii

wydatkowano

środki

finansowe

w

wysokości

aspekt

finansowy

zadania

268

386,38

zł

(plan 270 000 zł).
Biorąc pod

uwagę

w

ramach

Programu

zrealizowane zostały w 99,40%
Zgodnie z § 7 Załącznika do uchwały nr 955/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin Prezydent przedkłada Radzie Miasta Lublin
sprawozdanie roczne z realizacji tego Programu.
Podstawę

sporządzenia

sprawozdania

stanowią

wskaźniki

określone

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
Ocena realizacji zadań badana jest za pomocą wskaźników porównujących
rok bieżący z okresem poprzednim.
3

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
1. Udzielanie porad indywidualnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych wykraczających poza zakres kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia
Realizacja programu wspierającego dla osób eksperymentujących z substancjami
psychoaktywnymi
Nazwa wskaźnika

liczba pacjentów
uczestniczących w
zajęciach
terapeutycznych
oraz indywidualnych
ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczba Wysokość
środków
środków
przeznaczonych
przeznaczonych
na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
32
5 000 zł
20
14 870,05 zł

68

140

Podmiot realizujący zadanie:
Ośrodek

Leczenia

Uzależnień

Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy w Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie
realizowany był program wspierający pod nazwą FreD goes net dla osób
eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, w łącznym wymiarze
140 godzin. W zajęciach wzięło udział 20 osób. Na realizację zadania przekazano
środki finansowe w wysokości 14 870,05 zł.
Głównym celem realizacji tego zadania była zmiana stylu życia osób
eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.
Wcześniejsze rozpoznanie uzależnienia od substancji psychoaktywnych
i zgłoszenie się do specjalisty rokuje szybszy i trwalszy proces zdrowienia.
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Efekty realizacji zadania:
1) Podniesiony został poziom wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków
używania narkotyków.
2) Uczestnicy programu zdobyli podstawowe informacje na temat narkotyków
i konsekwencji ich używania i w związku z tym podjęli decyzje o abstynencji lub
znacznym ograniczeniu ich używania.
3) W wyniku zastosowanych oddziaływań terapeutycznych zwiększyła się motywacja
uczestników do zmiany zachowania i nastawienia wobec narkotyków.

Realizacja programu wspierającego dla osób używających szkodliwie, zagrożonych
uzależnieniem oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych :
Nazwa wskaźnika

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
ilość zrealizowanych 6
75 000,00 zł
programów
wspierających
liczba
pacjentów 79
uczestniczących
w programach

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
3
45 000,00 zł
35

Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie

MONAR

Zarząd

Główny

Warszawa

Oddział

w

Lublinie

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR .
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
MONAR w Lublinie realizowane były 3 programy wspierające:
 Program I dla 12 osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne w
łącznym wymiarze 168 godz.,ogółem 250 zajęć tj.:
- zajęcia informacyjno - edukacyjne – 100 zajęć
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- interwencja kryzysowa – 20 zajęć
- porady rodzinne – 20 zajęć
- wywiady środowiskowe -12 zajęć
- zajęcia psychoedukacyjne - 98 zajęć
Głównym celem zadania było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty
profesjonalnej pomocy osobom używającym szkodliwie substancji psychoaktywnych.
 Program II dla 12 osób zagrożonych uzależnieniem w łącznym wymiarze
168 godz., ogółem 250 zajęć tj.:
- zajęcia informacyjno-edukacyjne – 100 zajęć
−interwencja kryzysowa – 20 zajęć
−porady rodzinne – 20 zajęć
−wywiady środowiskowe - 12 zajęć
−zajęcia psychoedukacyjne – 98 zajęć
Głównym celem zadania była zmiana stylu życia osób zagrożonych
uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
 Program III dla 11 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w
łącznym wymiarze 250 zajęć w ciągu 168 godz., tj.:
- zajęcia informacyjno-edukacyjne – 100 zajęć
−interwencja kryzysowa – 20 zajęć
−porady rodzinne – 20 zajęć
−wywiady środowiskowe – 12 zajęć
−zajęcia psychoedukacyjne 98

zajęć

Głównym celem zadania było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty
profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz innych substancji
psychoaktywnych.
Efekty realizacji zadania:
1) Podniesienie poziomu wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków
używania narkotyków.
2) Nabycie umiejętności psychospołecznych takich jak: nawiązywanie kontaktów,
radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy.
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3) Zwiększenie liczby osób, które lepiej poradzą sobie w sytuacjach kryzysowych.
4)

Poprawa

funkcjonowania

psychospołecznego

w

zakresie

nawiązywania

kontaktów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się
naciskom grupy.
5) Podwyższenie poczucia własnej wartości, rozwój zainteresowań, rozwój
umiejętności spędzania czasu wolnego.
6)

Przekazanie

wiedzy

w

zakresie

korzystania

z

poradnictwa

prawnego

i z pomocy społecznej.

2) Realizacja programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem
narkomanii
Nazwa wskaźnika

liczba osób objęta
programem

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczba Wysokość
środków
środków
przeznaczonych
przeznaczonych
na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
30
10 000 zł
30
10 000 zł

ilość zrealizowanych
programów

2

2

ilość zrealizowanych
godzin

100

100

Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowane były
programy interwencyjno - motywacyjne pt. „Akademus” . Odbiorcami programów byli
studenci Wydziału Humanistycznego (15 osób) oraz studenci Wydziału Psychologii
UMCS w Lublinie (15 osób). Program odbywał się w formie grupowych
i indywidualnych spotkań z uczestnikami zajęć.
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Celem programu było udzielenie wsparcia psychologicznego oraz motywacja do
pojęcia leczenia studentów mających problemy związane z używaniem narkotyków,
nawiązanie

trwałego

kontaktu

ze

studentami

używającymi

narkotyków,

przygotowanie do skorzystania z profesjonalnej pomocy.

Efekty realizacji zadania:
1) Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków używania
narkotyków.
2) Poprawa funkcjonowania psychospołecznego.
3) Zwiększenie liczby osób, które utrzymają abstynencję narkotykową.
4) Przekazanie informacji w zakresie korzystania z poradnictwa prawnego
i z pomocy społecznej.
5) Zwiększenie ilości osób, u których rzadziej występują sytuacje kryzysowe.

3) Prowadzenie szkoleń dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania
Nazwa wskaźnika

liczba uczestników
szkoleń
liczba godzin
przeznaczonych na
szkolenia

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość środków Ilość/liczba Wysokość
przeznaczonych na
środków
realizację zadania
przeznaczonych
w ramach GPPN
na realizację
zadania w
ramach GPPN
180
10 000 zł
184
10 000 zł
72

72

Podmiot realizujący zadanie:
Realizator - Pani Sara Filipiak, psycholog, socjoterapeuta.
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Opis realizacji zadania:
W ramach tego zadania przeprowadzono 72 godziny szkoleń w zakresie
stosowania metody wczesnego diagnozowania dla lekarzy pierwszego kontaktu,
lekarzy rodzinnych, pielęgniarek. Przeszkolono 184 osoby (9 grup po 8 godz.).
Efekty realizacji zadania:
1) Nabycie wiedzy na temat specyfiki działania substancji psychoaktywnych,
przyczyn i skutków ich używania oraz działań podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie metody wczesnego diagnozowania,
2) Zwiększenie liczby osób, które zostały przygotowane do diagnozowania
i interweniowania w przypadku użycia przez pacjentów substancji psychoaktywnych.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej
1) Działania na rzecz rodzin, w których występują problemy narkomanii, w tym
prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych;
Nazwa wskaźnika

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
ilość zrealizowanych
3
30 000zł
programów
liczba osób
korzystających
z poradnictwa
indywidualnego

114

liczba osób
korzystających ze
spotkań grupowych
ilość zrealizowanych
godzin

56

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
4
40 000 zł
170

45

450

600

Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie,
2. Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie.
3. Stowarzyszenie MONAR w Warszawie Oddział w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadziło grupy terapeutyczne i poradnictwo indywidualne dla osób
eksperymentujących,
psychoaktywnych.

używających
W

szkodliwie

spotkaniach

i

grupowych

uzależnionych
wzięło

od

udział

substancji
23

osoby

eksperymentujące, używające szkodliwie środki psychoaktywne i uzależnione od
środków psychoaktywnych. Program realizowany był na 158 spotkaniach grupowych
10

oraz

142

spotkaniach

indywidualnych

w

łącznym

wymiarze

300

godzin.

Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 20 000 zł.
Stowarzyszenie KONTAKT w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadziło grupy terapeutyczne i poradnictwo indywidualne dla osób
mających problemy z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich.
W spotkaniach grupowych wzięło udział 10 osób z problemem uzależnienia. Z porad
indywidualnych psychologicznych skorzystało 79 osób, a z porad prawnych 56 osób.
Łącznie zrealizowano 150 godzin, w tym:
- porady psychologiczne - 76 godz.
- porady prawne - 34 godz.
- spotkania grupowe - 40 godz.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 10 000 zł.
Stowarzyszenie MONAR w

ramach umowy o wsparcie realizacji zadania

publicznego prowadziło grupy terapeutyczne i poradnictwo indywidualne dla
rodziców, których dzieci są zagrożone, eksperymentują, są uzależnione lub używają
szkodliwie substancje psychoaktywne. W spotkaniach grupowych wzięło udział 12
osób, ze spotkań indywidualnych skorzystało również 12 osób.
Łącznie zrealizowano 150 godzin, w tym:
- spotkania grupowe - 96 godz.,
– spotkania indywidualne – 54 godzin.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 10 000 zł.
Celem realizacji zadań była zmiana stylu życia osób, u których występują
problemy narkomanii. Program kierowany był do osób mających problemy
z używaniem substancji psychoaktywnych, pragnących leczyć się w miejscu
zamieszkania bez przerywania nauki czy pracy lub, które przerwały leczenie
w placówkach stacjonarnych i z różnych względów nie chcą lub nie mogą tam
powrócić.
Programem objęto osoby eksperymentujące, zagrożone uzależnieniem,
używające szkodliwie i uzależnione od substancji psychoaktywnych oraz ich osoby
bliskie, które wzięły udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.
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Efekty realizacji zadania :
1) Promocja postaw prozdrowotnych.
2) Zwiększenie motywacji do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej.
3) Zwiększenie umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych
z narkotykami.
4) Zwiększenie umiejętności psychospołecznych.
5) Zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków używania
narkotyków.
6) Motywacja osób mających problemy z używaniem narkotyków do podjęcia
leczenia.
7) Zwiększenie liczby osób, które utrzymały abstynencję narkotykową.
8) Poprawa relacji i komunikacji w rodzinie.

2) Realizacja programów wspierających dla członków rodzin osób z problemem

narkomanii oraz osób eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem,
używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków
Nazwa wskaźnika

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczba Wysokość
środków
środków
przeznaczonych
przeznaczonych
na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
ilość zrealizowanych
4
10 000 zł
2
10 000 zł
programów
wspierających
liczba osób
12
82
korzystających
z poradnictwa
indywidualnego
24
liczba osób
12
uczestniczących
w zajęciach
terapeutycznych
Podmiot realizujący zadanie:
1. Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie.
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Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowane były
programy wspierające dla członków rodzin osób eksperymentujących, zagrożonych
uzależnieniem,

używających

szkodliwie

i

uzależnionych

od

substancji

psychoaktywnych.
W spotkaniach grupowych wzięły udział 24 osoby, członkowie rodzin osób
eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem, używających szkodliwie i
uzależnionych od substancji psychoaktywnych, natomiast z porad indywidualnych
skorzystało 82 osoby.
Łącznie zrealizowano 100 godzin programów, w tym 68 godzin spotkań
indywidualnych i 32 godziny spotkań grupowych
Celem realizacji zadania była poprawa jakości życia rodzin z problemem
narkotykowym oraz zmiana sposobu postępowania rodziców i bliskich wobec swoich
dzieci.

Wcześniejsze

rozpoznanie,

że

dziecko

sięgnęło

po

substancje

psychoaktywne i zgłoszenie się do specjalisty rokuje szybszy i trwalszy proces
zdrowienia.
Programy miały charakter programów pomocowych dla rodziców, których dzieci
są zagrożone sięganiem po substancje psychoaktywne.
Efekty realizacji zadania:
1) Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków zażywania
narkotyków,
2) Zapoznanie z metodami postępowania z dzieckiem mającym problemy z
uzależnieniem,
3) Zmiana sposobu postępowania rodziców i bliskich,
4) Poszerzenie wiedzy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
1) Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
Nazwa wskaźnika

liczba adresatów
objętych
programami, w tym:
Uczniowie, studenci
rodzice
nauczyciele
Ilość zrealizowanych
programów
Ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
2 810
30 000 zł

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
3 615
17 794,67 zł

2 354
300
156
16

2 225
1 390
0
7

300

243

Podmioty realizujące zadanie:
1. Pani Jolanta Wąsowska, psycholog.
2. Agencja Usługowo-Szkoleniowa EDUKATOR,
3. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie,
4. II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
5. IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
6. VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
7. VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
8. Agencja Artystyczna SCENA
Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania:
− Podmiot 1 przeprowadził 61 godzin zajęć w formie warsztatowej nt. „Edukacja

skierowana

do

młodzieży

w

zakresie

szkodliwości

używania

substancji

psychoaktywnych i tzw. „dopalaczy” skierowanych do 1325 uczniów lubelskich szkół
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podstawowych i ponadgimnazjalnych. Na realizację tego zadania przekazano środki
finansowe w wysokości 4 217 zł.
−

Podmiot

2

przeprowadził

56

godzin

szkoleń

nt.

„Współczesne

środki

psychoaktywne oraz konsekwencje ich używania” dla 1200 rodziców uczniów
lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na realizację
tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 5 000 zł.
− Podmiot 3 zrealizował program profilaktyczny „Czterolistna kończyna” zrealizowany

został w wymiarze

38 godzin dla 40 uczniów Państwowej Szkoły Budownictwa

i Geodezji w Lublinie. Prowadzone były również indywidualne spotkania z uczniami
z grupy ryzyka zagrożenia uzależnieniami. Na realizację tego zadania przeznaczono
środki finansowe w wysokości 978,89 zł.
− Podmiot 4 zrealizował 16 godzin zajęć w formie warsztatowo – wykładowej

nt. "Czego nie powie Ci dealer" dla 177 uczniów (klasy II) II Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę terapii
uzależnień. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości
1 000 zł.
− Podmiot 5 zrealizował 36 godzin programu profilaktycznego pn. „Profilaktyczne

warsztaty teatralne”. W działaniach brało udział 209 uczniów

IV Liceum

Ogólnokształcącego w Lublinie oraz 70 rodziców. Na realizację tego zadania
przeznaczono środki finansowe w wysokości 999 zł.
− Podmiot 6 zrealizował 16 godzin zajęć w formie warsztatowo – wykładowej nt.

"Czego nie powie Ci dealer" dla 142 uczniów (klasy I i II) VI Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę terapii
uzależnień. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości
1 000 zł.
− Podmiot 7 przeprowadził 20 godzin szkoleń nt. „Świadomy rodzic – bezpieczne

dziecko” dla 120 rodziców uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Na
realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 999,78 zł.
− Podmiot 8 zrealizował 2 edycje programu słowno-muzycznego pt. „Dopóki Masz

Wybór” w wymiarze 8 godzin dla 332 uczniów 7 lubelskich szkół gimnazjalnych. Na
realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 600 zł.
Głównym celem realizacji programów było zmniejszenie używania przez
uczniów substancji psychoaktywnych, oraz zmniejszenie zachowań ryzykownych
związanych z ich używaniem.
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Drugim nie mniej ważnym celem było wyposażenie uczniów w umiejętności
odmawiania przyjęcia substancji psychoaktywnych, a rodziców i nauczycieli w
umiejętności rozpoznawania, czy dziecko jest pod wpływem tych substancji.
Program realizowany był poprzez zajęcia w formie: warsztatów, dyskusji,
porad

oraz

konsultacji

adresowanych

do

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także prezentacji multimedialnych, dyskusji,
porad i konsultacji dla rodziców oraz nauczycieli.
Efekty realizacji zadania:
1) Nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań swoich dzieci i sytuacji
ryzykownych,
2) Nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych wyborów,
3)

Nabycie

umiejętności

bezkonfliktowego

przeciwstawiania

się

naciskowi

rówieśników i osób dorosłych, by używać substancji psychoaktywnych,
4) Pogłębienie wiedzy na temat niekorzystnych skutków zdrowotnych współczesnych
środków paranarkotycznych.

2) Realizacja programów profilaktyczno - interwencyjnych dla dzieci i młodzieży
podejmujących zachowania ryzykowne
Nazwa
wskaźnika

Rok 2012
Rok 2013
Wysokość środków Ilość/liczba Wysokość
przeznaczonych
środków
na realizację
przeznaczon
zadania w ramach
ych na
GPPN
realizację
zadania w
ramach
GPPN
3
15 000 zł
5
25 000 zł

Ilość/liczba

ilość realizowanych
programów
profilaktyczno interwencyjnych
liczba osób objętych
oddziaływaniami
profilaktyki
ilość zrealizowanych
godzin

75

83

150
250
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Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie,
2. Fundacja PRAESTERNO Warszawa Oddział w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych realizowane były:
1) przez Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA 3 edycje programu
profilaktycznego "Żyj na luzie” dla ogółem 45 dzieci i młodzieży, uczestników Klubu
Środowiskowego Dzielnicy Czuby oraz Klubu Środowiskowego Dzielnicy Tatary oraz
osiedla Nałkowskich, w łącznym wymiarze 150 godzin, tj. 50 godzin na każdą edycję.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości ogółem 15.000
zł, tj. 5 000 zł na każdą edycję.
2) przez Fundację Praesterno 2 edycje zajęć profilaktyczno - interwencyjnych dla
38 osób, młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w łącznym wymiarze 100
godzin. Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 10 000
zł, tj. 5 000 zł na każdą edycję.
Celem realizacji zadań było ograniczenie ilości zachowań ryzykownych,
polegających na okazjonalnym używaniu narkotyków oraz zachowań związanych
z

tym

używaniem

gimnazjalnej,

u

dzieci

i

ponadgimnazjalnej

młodzieży
i

studentów

w

wieku

oraz

szkoły

prowadzona

podstawowej
profilaktyka

wskazująca i selektywna, skierowana do osób podejmujących zachowania
ryzykowne, ukierunkowana na zminimalizowanie tych zachowań.
Cele

realizowano

również

poprzez

stymulację

prawidłowego

rozwoju

emocjonalnego, w tym kształtowanie umiejętności przeżywania pozytywnych doznań
bez udziału środków psychoaktywnych.
Oddziaływaniem objęto dzieci i młodzież z Dzielnicy Tatary, Czuby oraz
osiedla Nałkowskich w Lublinie, Klubów Środowiskowych Towarzystwa Nowa Kuźnia
oraz młodzież uczestnicząca w realizacji programu w Fundacji Praesterno.
Oddziaływaniem objęto łacznie grupę 83 osobową w wieku końca szkoły
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz studentów.
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Efekty realizacji zadania:
1) Ograniczenie kontaktu dzieci i młodzieży ze środkami uzależniającymi, mniejsza
ilość zachowań ryzykownych,
2) Zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków używania
narkotyków,
3) Nabycie umiejętności rezygnacji z używek,
4) Wzmocnienie umiejętności budowania otwartych relacji z ludźmi,
5) Nabycie umiejętności radzenie sobie z własnymi problemami.

3) Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności poprzez kampanie w mediach, udział w ogólnopolskich
kampaniach, prowadzenie systemu informacji i lokalnych kampanii,
wydawanie i zakup materiałów edukacyjnych
Nazwa wskaźnika

ilość
przeprowadzonych
kampanii
społecznych, akcji
informacyjnych
liczba osób
biorących w nich
udział
ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczb Wysokość
środków
a
środków
przeznaczonyc
przeznaczonych
h na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
1
9 960 zł
2
17 047,14 zł

166

130

5

Podmiot realizujący zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
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Opis realizacji zadania:
Zakupiono 130 biletów na zorganizowaną przez Pomorską Agencję Imprez
Artystycznych „PAJA” w dniu 7 czerwca 2013 r. w ramach Lubelskich Dni Profilaktyki
imprezę pod hasłem „NIEĆPA 2013” połączoną z akcją profilaktyczno - informacyjną
na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz koncertem muzycznym
w wykonaniu zespołu De Mono. Bilety na ww. imprezę zostały przekazane
uczestnikom realizowanych przez organizacje pozarządowe programów w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 7 800 zł.
Miasto Lublin zleciło Direct Press Sp. z. o. o. produkcję filmu edukacyjnego pt.
„Zastanów się zanim... wybierzesz odlot”. Film przeznaczony jest dla nauczycieli,
rodziców oraz uczniów lubelskich szkół.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości
9 247,14 zł.
Efekty realizacji zadania:
1) Poszerzono wiedzę z zakresu profilaktyki problemów uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz sposobów ich rozwiązywania.
2) Umożliwiono uczestnikom spędzenie wolnego czasu w sposób bezpieczny i wolny
od używek.
3) Promocja postaw prozdrowotnych.
4) Poszerzono wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutków używania
narkotyków.
5) Nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych wyborów.
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4) Organizowanie szkoleń i konferencji, seminariów, lokalnych debat z zakresu
profilaktyki problemów uzależnień od narkotyków
Nazwa wskaźnika

Rok 2012
Ilość/liczba

Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
3 372 zł

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczon
ych na
realizację
zadania w
ramach
GPPN
670
7 467,50 zł

liczba uczestników
szkoleń

380

ilość zrealizowanych
godzin
ilość zrealizowanych
szkoleń, konferencji

24

18

3

5

Podmiot realizujący zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Opis realizacji zadania:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin w ramach Światowego Dnia
HIV/AIDS zorganizował 3 konferencje profilaktyczne, tj.:
1) W dniach 8 i 13 listopada 2013 r. konferencja profilaktyczna pt. „Używanie
narkotyków jako ryzyko zakażenia HIV/AIDS – fakty na temat HIV/AIDS”,
"Ciąża

a zakażenie HIV/AIDS" dla uczniów 3 szkół ponadgimnazjalnych,

(VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, VII Liceum Ogólnokształcące
w Lublinie, Zespół Szkół Nr 1 w Lublinie). Ogółem w szkoleniach
profilaktycznych wzięło udział 310 uczniów. Na realizację tego zadania
przekazano środki finansowe w wysokości 3 000 zł,
2) W dniu 25 października 2013 r. konferencja profilaktyczna pt. „Ryzykowne

zachowania seksualne – Model redukowania zakażenia HIV”dla studentów
lubelskich uczelni. Ogółem w konferencji wzięło udział 300 studentów.
Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe wysokości 3 118,85
zł,
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3) W dniu 12 grudnia 2013 r. konferencja profilaktyczna pt. „Substancje

psychoaktywne – zagrożenia, przyczyny używania, przeciwdziałanie” dla
dyrektorów i pedagogów lubelskich szkół, instytucji kultury, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, radnych Rady Miasta Lublin.
Ogółem w konferencji szkoleniowej wzięło udział 60 osób. Zadanie
zrealizowano bezkosztowo.

W ramach realizacji tego zadania:
1.Środki finansowe w wysokości 628 zł przeznaczone zostały na składki od umów
zleceń zawartych na realizację zadań w 2012 r.
2. Środki finansowe w wysokości 720,65 zł wydatkowane zostały na zakup
materiałów biurowych organizowanych przez Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
konferencji.
Celem realizacji tego zadania było dostarczenie informacji na temat HIV
i AIDS, sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia oraz konsekwencji zakażenia
siebie i innych.
Efekty realizacji zadania:
1) Przekazano wiedzę z zakresu używania substancji psychoaktywnych,
2) Zapoznano z tematem umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji
ryzykownych,
3) Nauczono jak reagować w sytuacji zakażenia wirusem HIV,
4) 610 osób dowiedziało się, gdzie wykonać testy,
5) u 670 osób nastąpiło zwiększenie wiedzy na temat zdefiniowania potrzeb i
kierunków działań w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania używania
substancji psychoaktywnych.
6) Uczniowie i studenci pozyskali wiedzę na temat podejmowania bezpiecznych
zachowań i kontaktów seksualnych.
7) Poszerzono świadomość odpowiedzialności za zdrowie własne i partnera.
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5) Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS
Nazwa wskaźnika

liczba osób objętych
programami, w tym:
osoby dorosłe:
– kobiety,
– mężczyźni
uczniowie
nauczyciele
rodzice
Ilość zrealizowanych
porad
Ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczba Wysokość
środków
środków
przeznaczonych
przeznaczonych
na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
1 110
40 332,57zł
102
10 000 zł

900
30
180
300
344,5

66
36
0
0
0
165

Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie,
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego prowadzony był
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w zakresie problematyki HIV/AIDS dla
mieszkańców miasta Lublina. Zadanie zrealizowano w wymiarze 165 godzin,
udzielono 102 porady dla 102 osób.
Celem zadania było udostępnienie i poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS,
a także wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy. Przekazano informację na
temat placówek wykonujących testy. Program realizowany był poprzez działania
w formie porad i konsultacji.
Efekty realizacji zadań:
1) Poszerzono wiedzę z zakresu używania substancji psychoaktywnych.
2) Poszerzono wiedzę na temat sposobu reagowania w sytuacjach zakażenia
HIV/AIDS.
3) Zainteresowani nabyli umiejętność korzystania z pomocy specjalistów.
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6) Realizacja programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu
zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków
psychoaktywnych
Nazwa wskaźnika

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
432
10 000 zł

liczba osób biorących
udział w szkoleniach
i interwencjach
ilość zrealizowanych
godzin

50

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
362
7 000 zł
60

Podmiot realizujący zadanie:
1.Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego przeprowadzono
60 godzin zajęć dla 362 słuchaczy szkół nauki jazdy, kandydatów na kierowców.
Program

edukacyjny

i

interwencyjny

mający

na

celu

zmniejszenie

liczby

użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych realizowany
był w następujących szkołach nauki jazdy – AMIGO, MILA, EFEKT, PKS, RODMOS,
SIDDHA, PZM-ot. Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe w
wysokości 7 000 zł.
Celem programu było uświadomienie skali problemu narkomanii wśród
kierujących pojazdami oraz wskazanie na koszty społeczne i finansowe powodowane
wypadkami drogowymi.
Efekty realizacji zadania:
1) Nastąpił wzrost świadomości o skali problemu narkomanii wśród kierujących
pojazdami.
2) Motywowanie do bezpiecznych zachowań na drodze.
3) Zwiększono świadomość na konsekwencje prawne kierujących pojazdami pod
wpływem środków psychoaktywnych.
4) Zwiększenie ilości osób mających problemy z używaniem narkotyków, których
zmotywowano do podjęcia leczenia.
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7) Dofinansowanie działalności partyworkerów w obszarach szczególnego ryzyka
Nazwa wskaźnika

liczba osób objętych
działaniami
partyworkerów
Ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
1 541
15 000 zł

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
1 556
15 000 zł

300

Ilość osób objętych
terapią

50

300
56

Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego prowadzone były
działania partyworkerów w dyskotekach (Rock Klub Koyot, Klub Archiwum, Klub
Paragraf 14, Klub Graffiti, Klub Czekolada, Czarna Owca, Klub Kotłownia, Cream
Club, Dom Kultury, Klub Kino, Shine Club, Dwa Piętra, Skate Park) i na
młodzieżowych imprezach publicznych w wymiarze 300 godzin.
Nawiązywano kontakty z uczestnikami dyskotek i imprez młodzieżowych,
informowano o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków oraz o miejscach
pomocy. Partyworkerzy rozdawali i pozostawiali na stolikach ulotki z informacją o
szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, przekazywali uwagi dotyczące
zagrożeń związanych z używaniem i rozprowadzaniem narkotyków, udzielali porad
(informacji) podczas trwania dyskotek oraz kierowali na spotkania do klubów
Towarzystwa Nowa Kuźnia.
Z pomocy partyworkerów skorzystało 1 556 osób, w tym 56 osób zostało
objętych terapią. Na realizację tego zadania przekazano środki finansowe
w wysokości 15 000 zł.
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Celem programu była próba modyfikacji postaw młodzieży wobec narkotyków
i sytuacji przyjmowania ich oraz udzielanie odpowiedniej pomocy tym osobom.
Uczestnictwo partyworkerów w dyskotekach, prowadzona obserwacja, rozmowy
z obsługą, przedstawianie ich oraz celu ich obecności przez DJ`a, pozwoliły na
otworzenie się młodzieży na problemy używania substancji psychoaktywnych.
Efekty realizacji zadania:
1) Zmniejszenie ilości osób używających i zagrożonych używaniem substancji
psychoaktywnych, z którymi nawiązano kontakt w celu udzielenia pomocy.
2) Zmiana postawy wobec używania substancji psychoaktywnych.
3) Zwiększenie ilości osób, które skorzystały z pomocy specjalistów w zakresie
uzależnień.
4) Zmniejszyło się używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież.

8) Dofinansowanie działalności streetworkerów w obszarach szczególnego ryzyka
Nazwa wskaźnika

liczba osób objętych
działaniami
streetworkerów
ilość zrealizowanych
godzin
ilość osób objętych
terapią

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
1 896
15 000 zł

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
1 905
15 000 zł

300

300

43

45

Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego prowadzone były
w wymiarze 300 godzin działania streetworkerów w miejscach szczególnego
zagrożenia kontaktem z narkotykami na terenie miasta Lublina (Plac Litewski
i okolice, Stare Miasto, ul. Narutowicza, ul. Dolnej Panny Marii, ul. Lubartowska,
miejsca rekreacji, okolice hipermarketów, okolice dworców).
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Streetworkerzy nawiązywali kontakt z młodzieżą, informowali o zagrożeniach
związanych z używaniem narkotyków, informowali o miejscach pomocy, udzielali
pomocy przedmedycznej, współpracowali z mieszkańcami terenów oddziaływań
i odpowiednimi służbami. Rozdawali i pozostawiali w miejscach szczególnego
zagrożenia narkotykami ulotki z informacją o szkodliwości używania środków,
obserwowali, rozmawiali z biorącymi i mieszkańcami, przekazywali uwagi dotyczące
funkcjonowania programu, zagrożeń związanych z używaniem i rozprowadzaniem
narkotyków.
Ponadto prowadzone były rozmowy streetworkerów z osobami z grup ryzyka
(motywujące do "nie brania" i zachęcające do pracy nad sobą).
Z pomocy streetworkerów skorzystało 1 905 osób, w tym 45 osoby objęto terapią.
Na realizacje tego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł.
Celem

programu

było

nawiązanie

kontaktu

z

osobami

używającymi

narkotyków i zagrożonymi używaniem, udzielenie pomocy oraz monitorowanie miejsc
o dużej częstotliwości kontaktów z narkotykami.
Efekty realizacji zadania:
1) Nawiązanie kontaktu z osobami używającymi i zagrożonymi używaniem substancji
psychoaktywnych w celu udzielenia im pomocy.
2) Zmiena postawy wobec używania substancji psychoaktywnych.
3) Przekazanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów
w zakresie uzależnień.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Nazwa wskaźnika

Ilość udzielonych
rekomendacji
Liczba podmiotów
współpracujących
w ramach realizacji
Programu

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
5
0 zł

5

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
5
0 zł

8
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Podmiot realizujący zadanie:
Realizator: Wydział Zdrowi i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane bez wydatkowania środków finansowych.
Realizacja zadania polegała głównie na udzielaniu rekomendacji i opinii oraz na
współpracy z instytucjami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
narkomanii.
W ramach realizacji zadania podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem
MONAR Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie na
współzorganizowanie konferencji pt. ”Zagrożenia związane z hazardem i innymi
uzależnieniami behawioralnymi – metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania
problemów w tym zakresie”. Konferencja odbyła się w dniu 14 maja 2013 r.
Uczestniczyło w niej 86 osób.
Efekty realizacji zadania:
1) Promowanie dobrych praktyk w ramach realizacji poszczególnych zadań
Programu.
2) Wspieranie funkcjonowania systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiana
doświadczeń oraz współpraca merytoryczna z podmiotami realizującymi zadania
Programu.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
1) Prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych z elementami wsparcia
psychologicznego dot. rozwiązywania bieżących problemów życiowych.
Nazwa
wskaźnika

liczba
odbiorców
programu
ilość
zrealizowanych
godzin

ilość/
liczba
15

50

Rok 2012
Wysokość środków
przeznaczonych na
realizację zadania w
ramach GPPN
5 000 zł

ilość/
liczb
a
15

Rok 2013
Wysokość środków
przeznaczonych na
realizację zadania w
ramach GPPN
5 000 zł

50
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Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego przeprowadzono
50 godzin zajęć grupowych oraz indywidualnych dla 15 osób, członków rodzin osób
z problemem narkomanii.
Celem programu było udzielenie wsparcia psychologicznego członkom rodzin
z problemem narkomanii oraz nawiązanie kontaktu z osobami dorosłymi i innymi
członkami

rodziny

osób

mających

problemy

z

używaniem

substancji

psychoaktywnych, a także dostarczenie podstawowych informacji na temat pomocy
osobom uzależnionym od narkotyków i roli rodziny oraz najbliższych w pracy z tymi
osobami.
Efekty realizacji zadania:
1)Zwiększenie umiejętności w podejmowaniu decyzji odnośnie osoby uzależnionej.
2)

Podtrzymywanie

wsparcia

psychologicznego

w

zakresie

własnego

funkcjonowania.
3) Wzrost świadomości wpływu na osobę uzależnioną.
4) Nabycie umiejętności myślenia pozytywnego o sytuacji rodzinnej.
5) Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów życiowych.
6) Umiejętność skutecznego skorzystania z pomocy i planowania przyszłości.
2) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin, ukierunkowanych na zmianę
nawyków zachowań utrudniających reintegrację społeczną członka rodziny,
po ukończeniu przez niego leczenia.
Nazwa wskaźnika

Liczba odbiorców
programu
Ilość zrealizowanych
godzin

Rok 2012
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
15
7 500 zł
80

Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
środków
przeznaczonych
na realizację
zadania w
ramach GPPN
14
7 500 zł
80
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Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
Program skierowany był do rodzin osób uzależnionych w trakcie leczenia lub
po jego zakończeniu i miał na celu pomoc rodzinie w towarzyszeniu osobie
uzależnionej w leczeniu, przygotować bliskich na jej powrót i spowodować zmiany,
które pomogą osobie uzależnionej w reintegracji społecznej. W ramach umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego przeprowadzono 80 godzin zajęć
(20 spotkań czterogodzinnych) dla 14 osób, rodziców i bliskich osób uzależnionych
od środków psychoaktywnych.
Celem zadania było nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach
związanych z powrotem do rodziny osoby uzależnionej po leczeniu oraz
przygotowanie

na

zmiany

w

funkcjonowaniu

rodziny,

korekta

zachowań

dysfunkcyjnych, zapobieganie nawrotom.
Efekty realizacji zadania:
1) Zwiększenie ilości osób, które nabyły wiedzę na temat nawrotów choroby,
2) Zwiększenie ilości osób, które nabyły umiejętność udzielania wsparcia
emocjonalnego dla osoby po leczeniu,
3) Zwiększenie ilości osób, które nabyły umiejętność realizacji określonych celów
terapeutycznych,
4) Zwiększenie ilości osób, które nabyły umiejętność rozwiązywania sytuacji
kryzysowych związanych z narkotykami.
3) Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia
ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii.
Nazwa wskaźnika
Rok 2012
Rok 2013
Ilość/liczba Wysokość
Ilość/liczba Wysokość
środków
środków
przeznaczonych
przeznaczonych
na realizację
na realizację
zadania w
zadania w
ramach GPPN
ramach GPPN
liczba odbiorców
13
7 500 zł
14
7 500 zł
programu
ilość zrealizowanych
80
80
godzin
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Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie
leczenia a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego.
Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.
Działania kierowane były do osób, po odbytej terapii, zarówno ambulatoryjnej
jak

i

stacjonarnej,

które

napotykają

na

trudności

psychospołeczne.

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego przeprowadzono
80 godzin zajęć (20 spotkań czterogodzinnych) w formie grup terapeutycznych dla
14 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, po przebytej terapii.
Celami szczegółowymi programu było dostarczenie wiedzy na temat nawrotów,
rozwinięcie umiejętności prawidłowego funkcjonowania
rozwiązywanie

problemów

psychologicznych

w rolach społecznych oraz

hamujących

dalszy

rozwój

i samorealizację.
Efekty realizacji zadania:
1) Zwiększenie ilości osób, które nabyły umiejętność właściwego reagowania
w sytuacjach kryzysowych.
2) Zwiększenie ilości osób, u których nastąpiło rozwinięcie

umiejętności

prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.
3) Zwiększenie ilości osób, u których nastąpiło pogłębienie wiedzy o nawrotach oraz
sposobach radzenia sobie z uzależnieniem.
6. Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.
Podmioty realizujące zadanie w 2013 roku:
a)Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin,
b)Wydział Organizacji Urzędu Miasta Lublin.
Opis realizacji zadania w 2013 roku:

30

Ogółem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań wydatkowano
w 2013 roku kwotę 4 207,02 zł, w tym 1 788,88 zł na zakup materiałów biurowych na
potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 2 418,14 zł na pokrycie
kosztów związanych z ryczałtami pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
realizującego zadania wynikające z Programu.
Efekty realizacji zadania:
1) Zapewnienie bieżącej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Lublin.
7. Kontrola realizacji zadań zleconych w ramach Programu.
Podmiot realizujący zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Opis realizacji zadania:
W roku 2013 pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę 5 podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów

publicznych

(stowarzyszenia,

fundacje,

kościelne

osoby

prawne).

Skontrolowano 12 zadań realizowanych przez te podmioty.
Przeprowadzono 46 wizytacji oraz sporządzono 21 weryfikacji sprawozdań po
zakończeniu realizacji zadania przez podmiot, który otrzymał dotację.
W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości realizacji zadań
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
Efekty realizacji zadania:
Efektem prowadzonych kontroli było zbadanie efektywności, rzetelności
i jakości realizowanych zadań. W związku z powyższym kontrolowane podmioty
pozyskały wiedzę w zakresie prawidłowości realizacji zadań i przestrzegania zapisów
umowy.
Efektem wizytacji ww zadań było przekazanie informacji w zakresie
prawidłowości prowadzonej dokumentacji merytorycznej i finansowej.
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Wnioski
Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin realizowane były w 2013 roku przez organizacje pozarządowe,
podmioty medyczne oraz przez przedsiębiorców i osoby fizyczne.
Celem realizacji zadań było ograniczenie i zapobieganie używania substancji
psychoaktywnych i tzw. „dopalaczy”.
Poprzez realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
zwiększyła się wiedza na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych,
zmieniła się również postawa osób wobec używania narkotyków.
Do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań w ramach Programu
wykorzystano sprawozdania końcowe podmiotów realizujących zadania w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
Analiza dokumentacji dostarczyła podstawowych informacji o prowadzonych
działaniach, ich rezultatach oraz działaniach do realizacji w przyszłości.
Ewaluacja zadań Programu wskazuje, że należy wzmocnić działania
promujące

Gminny

Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

i

informujące

o realizowanych zadaniach w celu objęcia jak największej liczby dzieci, młodzieży
i osób dorosłych działaniami tego Programu. Podmioty realizujące zadania z zakresu
rozwiązywania problemów narkomanii zgłaszały w raportach ewaluacji zadań
potrzebę dalszych działań, w tym zakresie.
Analiza prowadzonych działań wskazuje też na potrzebę rozpowszechniania
informacji na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz nowych używek
(tzw. "dopalaczy"). Powszechna dostępność substancji psychoaktywnych oraz
niewiedza społeczeństwa na temat zagrożeń używania tych substancji wymaga
rozszerzenia działań w kierunku edukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
Ze względu na zgłaszane przez dyrektorów i pedagogów lubelskich szkół
problemy wskazana jest konieczność organizowania konferencji profilaktycznych w
zakresie HIV/AIDS w roku następnym.
Używanie narkotyków przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe ma przyczyny
wielowymiarowe, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia
społecznego. Osiąganie zamierzonych efektów jest procesem długotrwałym.
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Z tego względu niezbędne jest ciągłe dostarczanie wiedzy oraz uświadamianie
zagrożeń

jakie

niesie

ze

sobą

używanie

substancji

psychoaktywnych.

Do realizacji tych zadań niezbędna jest stała współpraca Miasta Lublin ze służbami,
instytucjami

i

organizacjami

pozarządowymi

zajmującymi

się

problematyką

narkomanii.
Wskazanym kierunkiem jest również dalsze realizowanie zadań mających na
celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

i

zagrożonych

uzależnieniem,

udzielaniu

rodzinom

pomocy

psychospołecznej oraz prowadzenie działań profilaktycznych w szczególności dla
dzieci, młodzieży i ich rodziców, nauczycieli.

Sporządziła: Iwona Dąbrowska
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