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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

I. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKO MANII NA 2009 ROK 

Lp. Nazwa zadania Przewidziane do osi ągni ęcia rezultaty Wska źniki wykonania zadnia Kwota 
przewidziana 
na realizacj ę 

zadania 
1. Rozszerzenie dostępu do bezpłatnej  terapii 

uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia od 
narkotyków w Szczecinie. 
 
Zadanie realizowane poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych. 

1. Wykonanie diagnozy indywidualnej  
lub/ i rodzin; 

2. zwiększony dostęp do zajęć 
terapeutycznych dla uŜytkowników 
narkotyków, osób zagroŜonych 
narkomanią, uzaleŜnionych oraz ich rodzin; 

3. szeroka oferta zajęć terapeutycznych 
dostosowanych do diagnozy pacjenta  
i jego bliskich; 

4. spopularyzowanie terapii systemowej  
w leczeniu uzaleŜnień; 

5. wykwalifikowana kadra; 
6. ograniczenie epidemii narkomanii  

w Szczecinie; 
7. diagnoza lokalnych wzorów uŜywania 

substancji psychoaktywnych;  
8. dostępność do terapii w godzinach 

popołudniowych i wieczornych adresowana 
do osób uczących się, studiujących  
i  pracujących. 

1. Ilość postawionych diagnoz przez 
terapeutów; 

2. ilość grup terapeutycznych, ilość 
osób rozpoczynających  
i kończących terapię;  

3. ilość, rodzaj zajęć dostępnych  
w ofercie organizacji 
pozarządowych; 

4. rozszerzone godziny otwarcia 
placówek. 

250 000 zł. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do społeczności lokalnej,  
w szczególności dzieci i młodzieŜy.  

Zadanie realizowane poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych. 

 

1. WyŜszy poziom wiedzy nt. działania  
i szkodliwości substancji psychoaktywnych 
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym  
i ekonomicznym; 

2. obniŜenie popytu na legalne i nielegalne 
substancje psychoaktywne wśród 
społeczności lokalnej; 

3. poszerzenie i wspieranie dotychczas 
dostępnej nieodpłatnej oferty 
alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu; 

4. promocja nowatorskich metod 
(programów) przeciwdziałania narkomanii; 

1. Ilość, rodzaj i miejsce nieodpłatnych 
dostępnych/ realizowanych zajęć; 

2. ilość osób korzystających  
z nieobowiązkowych  
i nieodpłatnych atrakcji 
oferowanych przez lokalne 
placówki; 

3. ilość wykonanych godzin; 
4. ocena jakościowa proponowanych 

przedsięwzięć przez ich 
uczestników – mieszkańców 
Szczecina. 

150 000 zł. 
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5. zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom, młodzieŜy i ich opiekunom;  

6. zachęcenie dorosłych do spędzania 
wolnego czasu bez uŜywek  
i w towarzystwie swoich dzieci; 

7. zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na 
powszechność problemu uŜywania 
substancji psychoaktywnych, style brania 
narkotyków oraz wczesną inicjację wśród 
dzieci i młodzieŜy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
skierowanej do specjalistów włączonych  
w system przeciwdziałania narkomanii  
w Gminie Szczecin. 

Zadanie realizowane poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych. 

 

 

1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 
lokalnych ekspertów pracujących na rzecz 
osób zagroŜonych narkomanią  
i uzaleŜnionych od narkotyków; 

2. wyŜszy poziom wiedzy nt. działania  
i szkodliwości substancji psychoaktywnych 
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym 
 i ekonomicznym oraz nt. obowiązującego 
ustawodawstwa i lokalnie dostępnej 
pomocy;  

3. obniŜenie poziomu lęku wobec 
uŜytkowników narkotyków i zjawiska 
narkomanii;  

4. integracja środowiska ekspertów róŜnych 
dziedzin zajmujących się 
przeciwdziałaniem narkomanii  
w Szczecinie; 

5. poprawa jakości pomocy eksperckiej 
świadczonej zagroŜonym narkomanią, 
uzaleŜnionym oraz ich bliskim. 

1. Ilość przeprowadzonych szkoleń, 
przepracowanych godzin oraz 
uczestników; 

2. wartość merytoryczna programu; 
3. kwalifikacje kadry szkolącej; 
4. poziom zadowolenia uczestników 

szkolenia. 

125 000 zł. 

4. Programy prewencyjne i programy redukcji 
szkód, adresowane do osób zagroŜonych 
narkomanią, uŜytkowników narkotyków 
syntetycznych oraz osób uzaleŜnionych. 
  
Zadanie realizowane poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych. 

 

1. WyŜszy poziom wiedzy na temat 
szkodliwości stosowania i działania 
narkotyków syntetycznych; 

2. minimalizacja szkód zdrowotnych  
i społecznych wśród uŜytkowników 
narkotyków, zagroŜonych uzaleŜnieniem  
i członków ich rodzin; 

3. aktywizacja społeczności uŜytkowników do 
zmiany stylu Ŝycia; 

4. ograniczenie popytu na substancje 
psychoaktywne legalne i nielegalne; 

5. obniŜenie ilości zakaŜeń: HIV, HBV i HCV  
i innych; 

1. Ilość projektów przyjętych do 
realizacji w bieŜącym roku; 

2. ilość uczestników w tym 
wykonawców umów 
(streetworkerzy, partyworkerzy) 
oraz beneficjentów bezpośrednich; 

3. ilość i rodzaj publikacji (materiały 
oświatowe, informacje prasowe  
i inne); 

4. zgromadzone dane, niezbędne do 
prowadzenia lokalnego monitoringu 
narkotyków i narkomanii.     

80 000 zł. 



3 
 

6. poprawa jakości świadczonych usług  
w szczecińskim systemie przeciwdziałania 
narkomanii; 

7. monitoring narkomanii na terenie miasta 
poprzez gromadzenie danych nt.: rodzajów 
najbardziej popularnych narkotyków, 
stylów brania oraz zapotrzebowania na 
działania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień, 
terapii odwykowej i redukcji szkód. 

5. Program zdrowotny dotyczący zwiększenia 
dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących  
z narkotykami, uŜytkowników problemowych  
i uzaleŜnionych od narkotyków. 
 
Zadanie realizowane poprzez konkurs dla 
zakładów opieki zdrowotnej. 

1. Wykonanie diagnozy; 
2. dostęp do nieodpłatnej terapii 

(psychoterapii i farmakoterapii) uzaleŜnień; 
3. szeroka oferta zajęć terapeutycznych  

i postterapeutycznych dostosowanych do 
diagnozy; 

4. rehabilitacja i reintegracja osób 
uzaleŜnionych od narkotyków; 

5. wykwalifikowana kadra (medyczna  
i terapeutyczna). 

1. Ilość postawionych diagnoz; 
2. ilość zawartych przez Miasto umów  

i zarazem placówek, które podejmą 
się realizacji programu; 

3. ilość osób uczestniczących  
w zajęciach terapeutycznych 
zgłaszających się indywidualnie; 

4. kwalifikacje kadry. 
 
   

30 000 zł. 

6. Aktualizacja informatora miejskiego na temat 
pomocy dostępnej w Szczecinie, znajdującego 
się na stronie internetowej Szczecina: 
www.szczecin.eu oraz dostępnego w wersji 
drukowanej. 

1. Aktualna baza danych teleadresowych 
beneficjentów Miasta; 

2. informacja o dostępnej lokalnie ofercie 
pomocowej;  

3. materiał do wykorzystania w róŜnych 
placówkach kontaktujących się  
z mieszkańcami Szczecina  (słuŜba 
zdrowia, oświata, wymiar sprawiedliwości, 
organy ścigania, pomoc społeczna, rady 
osiedli, i inne). 

1. Ilość wejść na www.szczecin.eu  
(informator miejski); 

2. ilość wydrukowanych informatorów; 
3. ilość przekazanych nieodpłatnie 

informatorów współpracującym 
instytucjom i organizacjom 
pozarządowym; 

4. ocena uŜyteczności informatora 
opracowana przez jego 
uŜytkowników.   

2 000 zł. 

7. Kampania informacyjna związana  
z popularyzacją legalnych substancji 
psychoaktywnych pt. „Dopalacze mogą cię 
wypalić”. Zadanie realizowane we współpracy 
z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii (skrót - KBPN) oraz wojewódzkim 
ekspertem ds. narkomanii i narkotyków. 

1. Wzrost poziomu wiedzy potencjalnych 
uŜytkowników nt. działania i skutków 
przyjmowania dopalaczy; 

2. zniechęcenie osób eksperymentujących  
i uŜytkowników do zakupu dopalaczy; 

3. wzrost poziomu wiedzy nt. dopalaczy 
lokalnych ekspertów włączonych  
w przeciwdziałanie narkomanii  
w Szczecinie oraz rodziców i opiekunów 
potencjalnych uŜytkowników; 

4. lokalna współpraca w ramach działań  
profilaktycznych nt. dopalaczy 
przedstawicieli samorządu, organów 
ścigania i straŜy miejskiej.   

1. Ilość wejść na stronę internetową  
www.dopalaczeinfo.pl utworzoną 
przez KBPN w ramach realizowanej 
kampanii edukacyjnej; 

2. ilość przekazanych do dystrybucji 
plakatów kampanijnych; 

3. ilość klubów młodzieŜowych  
i dyskotek, które włączą się  
w działalność edukacyjną nt. 
szkodliwości stosowania dopalaczy; 

4. ilość i afiliacja partnerów Gminy 
Szczecin, którzy włączą się  
w lokalne działalna kampanijne; 

5. ilość i rodzaj materiałów 

20 000 zł. 
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oświatowych opracowanych  
w Szczecinie w celu wzbogacenia 
krajowej kampanii pt. „Dopalacze 
mogą cię wypalić”.   

8. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół  
i placówek opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzących zajęcia z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii.  

1. DoposaŜenie szkół i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w publikacje i materiały 
dydaktyczne nt. uzaleŜnień; 

2. poprawa atrakcyjności zajęć 
profilaktycznych adresowanych do dzieci  
i młodzieŜy; 

3. podniesienie poziomu wiedzy kadry 
odpowiedzialnej za realizację zajęć 
profilaktycznych w szkołach i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

1. Ilość placówek, które zadeklarują 
współpracę z WZiPS w zakresie 
profilaktyki uzaleŜnień; 

2. ilość i jakość zakupionych 
materiałów dydaktycznych 

3. ocena atrakcyjności zajęć i ich 
wartości merytorycznej przez 
uczestników (dzieci i młodzieŜ) oraz 
prowadzących (nauczyciele, 
pedagodzy). 

40 000 zł. 

9. Działalność profilaktyczna adresowana do 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych  uwzględniająca: 
profilaktykę uzaleŜnień, przeciwdziałanie 
HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych 
drogą płciową (skrót - STI) oraz 
upowszechnianie zasad bezpieczniejszego 
seksu.  
Zadanie realizowane we współpracy  
z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Szczecinie, Poradnią Nabytych 
Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie, 
Pomorską Akademią Medyczną i innymi 
uczelniami wyŜszymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz masmediami. 

1. Poprawi się stan wiedzy adresatów 
programów profilaktycznych (w tym osób 
zagroŜonych narkomanią) nt. skutków 
stosowania substancji psychoaktywnych, 
ryzyka zakaŜenia HIV i STI; 

2. posiadana wiedza  przełoŜy się na 
bezpieczniejsze zachowania beneficjentów 
w obszarach społecznym i zdrowotnym; 

3. kontynuowana będzie współpraca Gminy 
Szczecin z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na polu 
zdrowia publicznego; 

4. programy profilaktyczne zostaną 
urozmaicone atrakcyjnymi metodami pracy 
tj.: konkursy, olimpiady wiedzy, warsztaty, 
prezentacje multimedialne, itp.  

1. Ilość programów, godzin 
dydaktycznych i zastosowanych 
metod zrealizowanych na rzecz 
grup docelowych; 

2. ilość kooperantów Gminy Miasto 
Szczecin; 

3. ilość uczestników; 
4. ocena beneficjentów (ewaluacja) 

atrakcyjności proponowanych 
zajęć, ich wartości merytorycznej 
oraz sposobu prowadzenia. 

35 000 zł. 

10. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, 
konferencjach i innych formach podnoszenia 
kwalifikacji realizatorów GPPN na 2009 r. 

1. Stała kooperacja z beneficjantami Miasta-
wykonawcami GPPN na 2009 r.; 

2. aktualizacja wiedzy i podniesienie 
kwalifikacji bezpośrednich wykonawców 
programu; 

3. promocja Gminy Szczecin.  

1. Ilość uczestników i zrealizowanych 
godzin dydaktycznych szkoleń, 
warsztatów, konferencji i innych; 

2. uzyskane kwalifikacje. 

8 000 zł. 

11.  Inne inicjatywy zgłaszane oddolnie przez 
potencjalnych wykonawców.    

1. Diagnoza nowych zjawisk; 
2. nowatorskie, autorskie inicjatywy; 
3. współuczestnictwo szczecinian w polityce 

społecznej realizowanej przez władze 
Miasta. 

1. Ilość, rodzaj zgłoszonych 
przedsięwzięć oraz ich społeczne 
znaczenie; 

2. ilość i koszt zawartych przez Gminę 
umów; 

3. ocena wykonania beneficjentów 
bezpośrednich.  

8 000 zł. 
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II. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK 

Lp. Zadanie ogółem Podmiot odpowiedzialny za 
wykonanie 

Bud Ŝet Termin 
realizacji 

1. Otwarte konkursy dla 
organizacji pozarządowych 
(dotacja celowa z budŜetu) 

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Szczecin, Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta 
Szczecin, organizacje 
pozarządowe 

605 000 zł cały rok.  

2. Konkurs dla zakładów opieki 
zdrowotnej na terapię 
uzaleŜnienia od narkotyków  
i terapię podtrzymującą 

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Szczecin, zakłady opieki 
zdrowotnej 

30 000 zł II, III, IV 
kwartał. 

3. Aktualizacja i wydruk 
informatora o placówkach 
pomocowych 

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Szczecin, Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta 
Szczecin 

2 000 zł II kwartał. 

4. Współpraca z masmediami Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Szczecin, Biuro Promocji  
i Informacji Urzędu Miasta 
Szczecin 

20 000 zł cały rok. 

5. Zakup usług pozostałych (udział 
w szkoleniach, konferencjach, 
zakup materiałów 
dydaktycznych, zakup nagród 
dla uczestników konkursów 
profilaktycznych,wnioski  
z inicjatywy własnej, inne) 

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Szczecin, lokalne instytucje  
i organizacje pozarządowe 
pracujące na rzecz 
przeciwdziałania narkomanii 
 

91 000 zł cały rok. 

6. KWOTA OGÓŁEM Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej 

748 000 zł cały rok. 

 


