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Wprowadzenie
Podstawowym aktem prawnym w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest ustawa
z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn.
zm.). Podstawę działań dla Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
przyjęty Uchwałą nr 1221/XLVI/2014.
Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów narkomanii, poszerzanie
świadomości społecznej w zakresie problematyki narkomanii oraz profesjonalizacja
oddziaływań profilaktycznych, poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych
i współuzależnionych, zdobywanie aktualnej wiedzy na temat narkomanii oraz problemów
z nią związanych.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
w 2016 r. prowadzona była w następujących obszarach:
1. Obszar 1: Profilaktyka,
2. Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja
społeczna,
3. Obszar 3: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązaniu problemów narkomanii.
Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Lublin realizowane były w 2016 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze,
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne Miasta Lublin.
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Lublin w 2016 r. wydatkowano 445.379,83 zł (plan 450.000,- zł). Program pod
względem finansowym został wykonany w 98,97 %.
Dane

przedstawione

w

sprawozdaniu

pochodzą

z

informacji

zawartych

w sprawozdanich końcowych składanych przez realizatorów Programu po zakończeniu
realizacji zadania publicznego.
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OBSZAR 1: PROFILAKTYKA
Na realizację zadań w Obszarze 1 zaplanowano w 2016 r. środki finansowe w
wysokości 194.000,- zł, z czego wydatkowano 190.379,83 zł, co stanowi 98,13 %. W
ramach tego obszaru zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej

Realizacja programów profilaktycznych na różnych poziomach edukacji – szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe
Podmioty realizujące zadanie:
1. Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie,
2. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie,
3. Gimnazjum nr 9 w Lublinie,
4. II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
5. III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie zrealizowała program profilaktyczny
„Bezpiecznie w dorosłość – program zapobiegania narkomanii” dla 75 uczniów klas
IV w łącznym wymiarze 100 godzin zajęć.
ad. 2 Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie zrealizowała program profilaktyczny
„Uzależnienie zagubienie wartości” dla 35 uczniów w łącznym wymiarze 76 godzin.
ad. 3 Gimnazjum nr 9 w Lublinie zrealizowało program „Szkodliwość używania
substancji psychoaktywnych” dla 260 uczniów w łącznym wymiarze 20 godzin.
ad. 4 II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie zrealizowało program „Czego nie
wiesz o narkotykach i środkach psychoaktywnych – program profilaktyczny I klas”
dla 160 uczniów w wymiarze 20 godzin.
ad. 5 III Liceum Ogólnokształcące zrealizowało program „Zajęcia profilaktycznoedukacyjne” dla 160 uczniów w wymiarze 20 godzin.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
„dopalaczy” i innych środków odurzających,

•

nabycie wiedzy gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia,

•

uczestnicy programu zdobyli informacje na temat przyczyn sięgania po środki
uzależniające oraz poznali skutki ich stosowania,
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•

w wyniku realizacji zadania zwiększyła się ilość oddziaływań informacyjnomotywacyjnych dla dzieci i młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne.

Zadanie 2: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej
Realizacja programów wczesnej interwencji, m.in. Fred adresowanych do młodzieży
używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających
Podmiot realizujący zadanie:
Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie zrealizował program wczesnej
interwencji pod nazwą „FreD goes net" dla osób eksperymentujących
z substancjami psychoaktywnymi, w łącznym wymiarze 46 godzin. W zajęciach
wzięło udział 18 osób.
Efekty realizacji zadania:
•

zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
„dopalaczy” i innych środków odurzających oraz informacji na temat punktów
pomocy w przypadku uzależnienia,

•

zmiana postaw i zachowań wobec używania substancji psychoaktywnych,

•

zwiększenie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i mechanizmów uzależnień.

Realizacja programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu
na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy)
Podmiot realizujący zadanie:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie zorganizowało działania partyworkerów w
dyskotekach, klubach i podczas imprez muzycznych w wymiarze 250 godzin.
Partyworkerzy nawiązywali kontakty z uczestnikami imprez, udzielali doraźnej
pomocy w zakresie problemów narkotykowych oraz rozdawali ulotki zawierające
treści o szkodliwości używania środków psychoaktywnych. Partyworkerzy nawiązali
kontakt z 1601 osobami, z czego 41 osób zostało objętych terapią.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
„dopalaczy” i innych środków odurzających oraz miejsc pomocy w przypadku
uzależnienia,

•

nabycie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i mechanizmów uzależnień,
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•

objęcie terapią 41 osób korzystających z pomocy partyworkerów.

Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii
Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE,
2. Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA,
3. Stowarzyszenie MONAR,
4. Fundacja PRAESTERNO,
5. Stowarzyszenie KONTAKT.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie zrealizowało program
wspierający dla członków rodzin z problemem narkomanii w wymiarze 50 godzin dla
12 osób.
ad. 2 Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA zrealizowała
program wspierający dla członków rodzin z problemem narkomanii w wymiarze 50
godzin dla 28 osób.
ad. 3 Stowarzyszenie MONAR zrealizowało program wspierający dla członków
rodzin z problemem narkomanii w wymiarze 50 godzin dla 12 osób.
ad. 4 Fundacja PRAESTERNO zrealizowała program wspierający dla członków
rodzin z problemem narkomanii w wymiarze 50 godzin dla 12 osób.
ad. 5 Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie zrealizowało program wspierający dla
członków rodzin z problemem narkomanii w wymiarze 50 godzin dla 31 osób.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i mechanizmów
uzależnień,

•

uczestnicy zdobyli informacje na temat zagrożeń wynikających z zażywania
narkotyków, „dopalaczy” i innych środków odurzających,

•

członkowie rodzin z problemem narkomanii uzyskali wsparcie psychologiczne w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
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Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk
marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym
Podmioty realizujące zadanie:
1. Fundacja PRAESTERNO,
2. Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie,
3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE,
4. Agencja Szkoleniowo-Usługowa EDUKATOR.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Fundacja PRAESTERNO zrealizowała dwa programy profilaktyczne
skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przejawiającej
zachowania ryzykowne, ogółem dla 20 osób w wymiarze 120 godzin.
ad. 2 Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie zrealizowało dwa programy
socjoterapeutyczne pod nazwą „Żyj na luzie” ogółem dla 30 osób, dzieci i młodzieży
w wymiarze 120 godzin.
ad. 3 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
zrealizowało program profilaktyczny dla 12 osób w wymiarze 61 godzin.
ad. 4 Agencja Szkoleniowo Usługowa EDUKATOR Leszek Iwaniak prowadziła
Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych,
zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym w zakresie eksperymentu
konsumpcji narkotyków i dopalaczy w wymiarze 100 godzin. Programem objęto 44
osoby.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji
psychoaktywnych,

•

uczestnicy zostali ukierunkowani na zmianę postaw i zachowań wobec używania
substancji psychoaktywnych,

•

nabycie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i mechanizmów uzależnień,

•

w wyniku zastosowanych oddziaływań uczestnicy nabyli umiejętności prospołeczne
eliminujące ryzyko patologii rozwoju psychospołecznego.
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Zadanie 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania
zjawisku

Prowadzenie kampanii edukacyjnych
Podmioty realizujące zadanie:
1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
2. Pomorska Agencja Imprez Artystycznych PAJA,
3. Pracownia Psychologiczna Jolanta Wąsowska.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował konferencję
profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy” w
ramach lokalnej kampanii „Dopalacze - droga do nikąd” dla 80 osób, organizatorów
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
ad. 2 Pomorska Agencja Imprez Artystycznych „PAJA” zorganizowała imprezę
pod hasłem „NIEĆPA 2016” połączoną z akcją profilaktyczno-informacyjną na temat
uzależnień od substancji psychoaktywnych.
ad. 3 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Jolanta Wąsowska prowadziła
wykłady dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, pielęgniarek
lubelskich przychodni i poradni w zakresie wczesnej interwencji i zagrożeń
związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w których wzięło
udział 945 osób, w łącznym wymiarze 100 godzin.
Efekty realizacji zadania:
•

uczestnicy programu poznali zagrożenia wynikające z zażywania substancji
psychoaktywnych,

•

upowszechnianie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i mechanizmów
uzależnień,

•

nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków oraz sposobów
ich rozwiązywania.

Organizowanie szkoleń i konferencji, seminariów, lokalnych debat z zakresu profilaktyki
problemów uzależnień od narkotyków
Podmioty realizujące zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
Opis realizacji zadania:
W

ramach

realizacji

kampanii

"Dopalacze

droga

do

nikąd"

zlecono
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przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleń i warsztatów dla pedagogów
oraz osób odpowiedzialnych za realizację programów profilaktycznych w szkołach
na temat „Konstruowanie programów profilaktycznych w związku z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii”. Programem objętych zostało 36 szkół podstawowych (w podziale na
dwie grupy: klasy I-III i IV-VI), 27 gimnazjów, 4 specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz 3 centra kształcenia ustawicznego.
Efekty realizacji zadania:
•

profesjonalizacja oddziaływań profilaktycznych,

•

nabycie wiedzy na temat konstruowania programów profilaktycznych,

•

poszerzenie wiedzy na temat czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Realizacja programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie
liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych
Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie w szkołach nauki jazdy: AMIGO,
RODMOS, SIDHA, PKS, PZM, EFEKT, zrealizowało program edukacyjny mający na
celu zmniejszenie liczby przyszłych użytkowników dróg będących pod wpływem
środków psychoaktywnych. Program zrealizowano w łącznym wymiarze 36 godzin
dla ogółem 201 osób.
Efekty realizacji zadania:
•

nabycie wiedzy na temat zagrożeń związanych z problemem narkomanii wśród
przyszłych kierowców,

•

wśród uczestników poszerzona została wiedza na temat konsekwencji prawnych w
zakresie kierowania pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych,

•

uczestników programu ukierunkowano na kształtowanie indywidualnej motywacji do
bezpiecznych zachowań na drodze oraz odpowiedzialności społecznej.
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OBSZAR 2: LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZENIE SZKÓD
ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA
Na realizację zadań w Obszarze 2 zaplanowano w 2016 r. środki finansowe w
wysokości 256.000,- zł, z czego wydatkowano 255.000,- zł, co stanowi 99,61 %. W
ramach tego obszaru zrealizowano następujące zadania:
Zadanie 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków
Realizacja programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia
uzależnień
Podmioty realizujące zadanie:
1. Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii MODUS w Lublinie,
2. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w
Lublinie,
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w Lublinie,
4. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie,
5. Specjalistyczne Gabinety Lekarskie sp.j. Kusy i Wspólnicy.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii MODUS zrealizowało 4
programy wspierające w formie terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej,
konsultacji, zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych:
a) program dla 11 osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
w wymiarze 125 godzin,
b) program dla 12 osób zagrożonych uzależnieniem w wymiarze 125 godzin,
c) program dla 12 osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne
w wymiarze 125 godzin,
d) program dla 10 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
w wymiarze 125 godzin.
ad. 2 Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Lublinie
zrealizowała 4 programy wspierające w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych,
interwencji kryzysowej, porad rodzinnych, zajęć psychoedukacyjnych:
a) program dla 28 osób zagrożonych
psychoaktywnych w wymiarze 200 godzin,

uzależnieniem

od

substancji

b) program dla 30 osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne w
11

wymiarze 200 godzin,
c) program dla 28 osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi w
wymiarze 200 godzin,
d) program dla 30 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wymiarze
200 godzin.
ad. 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zrealizował dwa programy wspierające w formie konsultacji indywidualnych:
a) program dla 12 osób używających szkodliwie substancji psychoaktywnych w
wymiarze 125 godzin,
b) program dla 18 osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi w
wymiarze 125 godzin.
ad.
4
Całodobowy
Ośrodek
Terapii
Uzależnień
przy
Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie zrealizował
program wspierający dla 124 osób zagrożonych uzależnieniem w wymiarze 80
godzin.
ad. 5 Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznych
Gabinetach Lekarskich sp. J. Kusy i Wspólnicy zrealizował program w formie zajęć
grupowych dla 103 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w wymiarze
80 godzin.
Efekty realizacji zadania:
•

uczestnicy poznali zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, „dopalaczy” i
innych środków odurzających,

•

zwiększono dostępność do świadczeń terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób
eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem i
uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin,

•

objęci programem byli motywowani do podjęcia leczenia,

•

uczestnicy zostali ukierunkowani na utrzymanie abstynencji.

Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych
Podmioty realizujące zadanie:
1. Fundacja PRAESTERNO,
2. Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie,
3. Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie,
4. Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA w Lublinie,
5. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w
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Lublinie,
6. Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Fundacja PRAESTERNO przeprowadziła 100 godzin poradnictwa
indywidualnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla 58 osób.
ad. 2 Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie zrealizowało 150 godzin działań w
zakresie przeciwdziałania narkomanii dla 153 osób. Działania były realizowane w
formie poradnictwa indywidualnego, diagnozy oraz psychoterapii.
ad. 3 Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie prowadziło 100 godzin
poradnictwa indywidualnego działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii dla 30
osób. Działania były realizowane w formie poradnictwa indywidualnego.
ad. 4 Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA w Lublinie
prowadziła działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii dla 48 osób w wymiarze
100 godzin. Działania były realizowane w formie poradnictwa indywidualnego.
ad. 5 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Lublinie prowadziła działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii w
wymiarze 160 godzin dla 12 osób. Działania były realizowane w formie terapii
grupowej.
ad. 6 Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie prowadziło działania na rzecz
przeciwdziałania narkomanii w wymiarze 103 godzin dla 91 osób. Działania były
realizowane w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz
prawnego.
Efekty realizacji zadania:
•

poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych,

•

odbiorcom zadania przekazano podstawowe informacje na temat pomocy osobom
uzależnionym od narkotyków,

•

wśród uczestników nastąpiła zmiana postaw i zachowań wobec używania
substancji psychoaktywnych,

•

osoby z problemem narkomanii objęto działaniami wspierającymi w postaci
poradnictwa indywidualnego, grupowego, terapii indywidualnej i pomocy
psychologicznej.

Realizacja programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców, (np. kobiet,
ofiar przemocy, sprawców przemocy, matek z dziećmi)
Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie,
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2. Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA,
3. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w
Lublinie,
4. Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Stowarzyszenie Towarzystwo NOWA KUŹNIA w Lublinie zrealizowało
program skierowany do 15 kobiet uzależnionych w wymiarze 40 godzin. Zadanie
zostało zrealizowane w formie indywidualnych porad, konsultacji, ćwiczeń oraz w
formie grupowej.
ad. 2 Fundacja Działań Edukacyjno-Społecznych OD NOWA zrealizowała
działanie dla 10 osób ofiar przemocy w rodzinie w wymiarze 40 godzin. Działanie
było realizowane w formie poradnictwa indywidualnego.
ad. 3 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Lublinie zrealizowało działanie dla 10 kobiet uzależnionych i/lub
używających szkodliwie w wymiarze 40 godzin. Działanie było realizowane w formie
spotkań grupowych.
ad. 4 Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie zrealizowało działanie dla 36 osób
ofiar przemocy z problemem narkomanii w wymiarze 40 godzin. Działanie było
realizowane w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego.
Efekty realizacji zadania:
•

nabycie wiedzy na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji
psychoaktywnych,

•

uczestnikom przekazano wiedzę na temat prawidłowych relacji i komunikacji w
rodzinie oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

•

upowszechniono wiedzę w zakresie gdzie szukać pomocy.

Zadanie 2: Zwiększanie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych
dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków
Działalność streetworkerów w obszarach szczególnego ryzyka
Podmiot realizujący zadanie:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie prowadziło działania streetworkerów w
wymiarze 250 godzin. Zadaniem streetworkerów było nawiązywanie kontaktu z
osobami używającymi narkotyków i zagrożonymi używaniem oraz udzielenie im
adekwatnej pomocy. Zadanie było realizowane w miejscach szczególnego
zagrożenia na terenie miasta Lublina: Plac Litewski i okolice, Stare Miasto, ul.
14

Narutowicza, ul. Dolnej Panny Marii, ul. Lubartowska, miejsca rekreacji, okolice
hipermarketów, okolice dworców. Z pomocy streetworkerów skorzystało 1805 osób,
z czego 43 osoby zostały objęte terapią.
Efekty realizacji zadania:
•

poszerzenie znajomości zagrożeń wynikających
„dopalaczy” i innych środków odurzających,

z

zażywania

narkotyków,

•

upowszechnianie wiedzy w zakresie gdzie można szukać pomocy,

•

motywowano uczestników do zmiana postaw i zachowań wobec używania
substancji psychoaktywnych,

•

objęcie terapią 43 osób korzystających z pomocy streetworkerów.

Realizacja programów profilaktyki HIV (Ludzki wirus niedoboru odporności), HBV
(Wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (Wirus zapalenia wątroby typu C)
Podmioty realizujące zadanie:
1. Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE,
2. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
w Lublinie,
3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie,
4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Opis realizacji zadania:
ad. 1 Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie prowadziło Punkt KonsultacyjnoInformacyjny w zakresie problematyki HIV/AIDS dla mieszkańców Miasta Lublina.
Zadanie zrealizowano w wymiarze 50 godzin, w ramach działania z punktu
skorzystało 59 osób.
ad. 2 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Lublinie prowadziło Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w zakresie
problematyki HIV/AIDS dla mieszkańców Miasta Lublina. Zadanie zrealizowano w
wymiarze 50 godzin dla 53 osób.
ad. 3 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w
Lublinie prowadziło Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w zakresie HIV/AIDS oraz
poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne. Zadanie zrealizowano w wymiarze 60
godzin dla 42 osób.
ad. 4 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin zorganizował
cykl szkoleń profilaktycznych na temat „Ciąża zagrożona zakażeniem HIV/AIDS”
oraz „Ryzykowne zachowania seksualne – Model redukowania ryzyka zakażenia
HIV” dla uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. W szkoleniach wzięły udział
łącznie 652 osoby.
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Efekty realizacji zadania:
•

poszerzenie wiedzy w zakresie zakażenia HIV, HBV, HCV,

•

upowszechnianie wiedzy w zakresie sposobów zapobiegania zakażeniu HIV, HBV,
HCV,

•

nabycie wiedzy w zakresie gdzie szukać pomocy oraz gdzie wykonać testy w
kierunku zakażenia HIV, HBV, HCV,

•

uczestnikom przekazano informacje dotyczące podejmowania bezpiecznych
zachowań i kontaktów seksualnych,

•

uczestnicy objęci zostali poradnictwem okołotestowym.

Zadanie 3: Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających
narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych

Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról
społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii
Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE
Opis realizacji zadania:
Stowarzyszenie NOWE ŻYCIE w Lublinie prowadziło 80 godzin zajęć w formie
grupy terapeutycznej dla 12 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, po
przebytej terapii.

Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie znajomości zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
„dopalaczy" i innych środków odurzających,

•

nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia,

•

uczestnicy zostali zmotywowani do prawidłowego funkcjonowania w rolach
społecznych.
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Realizacja programów psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę
nawyków zachowań utrudniających reintegrację społeczną członka rodziny po
zakończeniu przez niego leczenia
Podmiot realizujący zadanie:
Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Stowarzyszenie KONTAKT w Lublinie prowadziło 88 godzin zajęć, w tym 40
godzin poradnictwa psychologicznego oraz 48 godzin spotkań grupowych dla
ogółem 28 osób.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie znajomośći zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
„dopalaczy” i innych środków odurzających,

•

zmotywowano do zmiany postaw i zachowań związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych,

•

nabycie wiedzy w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów oraz radzenia
sobie z własnymi emocjami,

•

uczestnicy uzyskali umiejętności umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych
po przebytej terapii.

Wsparcie psychologiczne dla osób używających szkodliwie narkotyków dotyczące
rozwiązywania bieżących problemów życiowych
Podmiot realizujący zadanie:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie
Opis realizacji zadania:
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie prowadziło wsparcie psychologiczne dla
osób używających szkodliwie narkotyków w wymiarze 80 godzin dla 15 osób.

Efekty realizacji zadania:
•

poszerzenie znajomośći zagrożeń wynikających
„dopalaczy” i innych środków odurzających,

z

zażywania

narkotyków,

•

upowszechnienie wiedzy w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów
oraz radzenia sobie z własnymi emocjami,

•

uczestnikom udzielono wsparcia psychologicznego umożliwiającego koncentrację
na innych sferach życia niż narkotyki.
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OBSZAR 3: BADANIA I MONITORING ORAZ WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ
INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH
ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW NARKOMANII
W 2016 roku realizowano zadania bez wydatkowania środków finansowych.
Zadanie 2: Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Podmiot realizujący zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
Opis realizacji zadania:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin udzielił 4
rekomendacji współpracującym w ramach programu organizacjom oraz
współpracował z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkomanii.
W ramach porozumienia z Fundacją PRAESTERNO i Krajowym Biurem ds.
Przeciwdziałania Narkomanii Wydział zorganizował w dniu 6 kwietnia 2016 r.
regionalną debatę w ramach programu „Wsparcie organizacji pozarządowych
realizujących profilaktykę uzależnień” oraz w dniu 22 kwietnia 2016 r. warsztaty dla
organizacji pozarządowych na temat „Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej”.
Efekty realizacji zadania:
•

prowadzono współpracę międzyinstytucjonalną służącą rozwiązywaniu problemów
narkomanii,

•

promowano dobre praktyki w ramach realizacji poszczególnych zadań Programu.

Kontrola realizacji zadań zleconych w ramach Programu.
Podmiot realizujący zadanie:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin
Opis realizacji zadania:
W 2016 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Lublin przeprowadzili kontrolę 7 podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych. Skontrolowano 26 umów zawartych na realizację zadań publicznych.
Przeprowadzono 27 wizytacji w trakcie realizacji zadań oraz 37 weryfikacji
sprawozdań złożonych po zakończeniu realizacji zadań przez podmioty, które
18

otrzymały dotację.
Efekty realizacji zadania:
•

upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowości realizacji zadań z uwzględnieniem
efektywności, rzetelności i jakości realizowanych zadań.

Podsumowanie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2016 r.

W 2016 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii był realizowany przez 25
podmiotów, w tym przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jednostki
organizacyjne Miasta Lublin oraz osoby fizyczne. Ogółem działaniami Programu objętych
zostało 7357 osób.
Przeprowadzono szkolenia z zakresu zasad konstruowania programu profilaktycznego
dla 36 szkół podstawowych, 27 gimnazjów, 4 specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, 3 centrów kształcenia ustawicznego, 23 liceów ogólnokształcących, 13
zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
W trzech szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostały szkolenia
z zakresu używania narkotyków jako ryzyko zakażenia HIV – ciąża a zakażenie HIV,
w których uczestniczyły łącznie 652 osoby.
W ramach Programu prowadzone były programy profilaktyki uniwersalnej, którymi
objęto 2085 osób oraz programy profilaktyki selektywnej i wskazującej, którymi objęto
1820 osób.
Zorganizowano konferencję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne wakacje bez
narkotyków i dopalaczy” w ramach lokalnej kampanii „Dopalacze - droga do nikąd”.
Ogółem w 2016 roku zrealizowano 58 programów w ramach 16 zadań Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
współpracował z czterema podmiotami w ramach realizacji debaty „Wsparcie organizacji
pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” oraz warsztatów na temat „Metody
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej”. W 2016 roku udzielone zostały cztery rekomendacje
dla organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Programu.

Sporządziła: Karolina Krzyżak
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