
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/418/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2007 r.

„Dział 2

PODSTAWOWE STRATEGIE PROGRAMU

2.1. Cele strategiczne Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2007 rok:
2.1.1 Zapobieganie powstawaniu nowych problemów narkotykowych;
2.1.2 Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
2.1.3 Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami w zakresie uzależnień. 

2.2. Cele operacyjne programu:
2.2.1 Ograniczenie i zmiana struktury używania środków 

psychoaktywnych;
2.2.2 Zmiana zachowań, postaw mieszkańców oraz postaw 

pracowników szczecińskich organizacji pozarządowych 
i instytucji w sytuacjach związanych z problemem uzależnień od 
środków psychoaktywnych;

2.2.3 Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej 
w szczególności do dzieci i młodzieży;

2.2.4 Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie 
nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemu 
uzależnień od narkotyków;

2.2.5 Zminimalizowanie szkód społecznych wynikających z używania 
przez kierowców substancji psychoaktywnych.

2.3. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2007 rok:
2.3.1 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin;
2.3.2 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  „Zdroje”;
2.3.3 Lokalne instytucje i organizacje pozarządowe pracujące w sferze 

problemu uzależnień od narkotyków;
2.3.4 Regionalne Gremium Doradcze – grupa ekspertów 

współpracujących z WZiPS
2.3.5 Komenda Miejska Policji w Szczecinie.
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2.4. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok:

2.4.1 W Projekcie Budżetu Miasta Szczecin na rok 2007 kwota 
przeznaczona na zwalczanie narkomanii wynosi 590 000,- zł,
co stanowi dochód gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

2.4.2 W/w kwota została przeznaczona na następujące działania:
a) zadania zlecone organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom na podstawie otwartych konkursów ofert w kwocie 
ogółem 515 000,- zł., w tym: 

1. prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych 
w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią, 
udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, 
w których występują problemy narkomanii, w kwocie 
250 000,- zł.
Po rozstrzygnięciu konkursu, zadanie jest realizowane 
przez następujących beneficjentów: Stowarzyszenie Monar 
– umowa na kwotę 110 000,- zł, Towarzystwo Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” -  umowa 
na kwotę 130 000,- zł, Dom Kultury „Klub Skolwin” –
umowa na kwotę 10 000,- zł. 

2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii w kwocie 150 000,- zł. 
Po rozstrzygnięciu konkursu zadanie jest realizowane przez 
następujących beneficjentów: Stowarzyszenie Monar –
umowa na kwotę 42 046,- zł, Klub Sportowy „Świt 
Szczecin - Skolwin” – umowa na kwotę 52 954,- zł, 
Stowarzyszenie „Polites” – umowa na kwotę 15 000,- zł, 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Chorobom 
Zakaźnym – umowa na kwotę 10 000,- zł, Polskie 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – umowa na kwotę 
10 000,- zł, Miejski Dom Kultury – umowa na kwotę 
20 000,- zł.  
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3. prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii na rzecz uczniów 
szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 
zadanie realizowane poprzez otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych w kwocie 50 000,- zł. 
Po rozstrzygnięciu konkursu zadanie jest realizowane przez 
następujących beneficjentów: Towarzystwo Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – umowa 
na kwotę 31 140,- zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społecznego „Stricte” – umowa na kwotę 18 860,- zł.

b) zakup usług pozostałych tj. zlecenie SPS ZOZ „Zdroje”, 
Poradni dla Osób Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych realizacji „Programu terapeutycznego dla 
dzieci, młodzieży i rodzin eksperymentująch i uzależnionych 
od środków psychoaktywnych” w kwocie: 30 000,- zł.

c) udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
realizatorów programu (pracowników UM Szczecin, 
pracowników socjalnych MOPR, beneficjentów Miasta, i in.) 
w kwocie 30 000,- zł.

d) przeprowadzenie ewaluacji wraz z przygotowaniem raportu 
końcowego Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2007r. w formie zlecenia zadania firmie 
zewnętrznej w kwocie 15 000,- zł.

e) zakup za kwotę 50 000,- zł. narkotesterów i alkotesterów dla 
Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie 

Dział 3

ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTO SZCZECIN

3.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

3.2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 
występują problemy narkomanii 

3.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
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3.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów  narkomanii

3.5   Metody realizacji zadań własnych gminy:
a) zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań 

terapeutycznych;
b) szkolenie kadry medycznej i terapeutów pracujących w placówkach 

odwykowych i organizacjach pozarządowych;
c) wydłużanie czasu pracy placówek odwykowych;
d) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy;
e) prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 

ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych dla: uzależnionych, 
użytkowników narkotyków bez diagnozy uzależnienia oraz 
eksperymentujących  (organizacje pozarządowe);

f) wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych 
w szkołach, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu 
życiu;

g) edukacja rodziców i wychowanków w zakresie pomagania 
młodzieży w utrzymaniu abstynencji;

h) tworzenie lokalnych grup eksperckich pracujących w temacie 
uzależnień od środków psychoaktywnych;

i) wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych 
w działalność na rzecz społeczności lokalnej;

j) edukacja publiczna i współpraca z mediami.

3.6  Wskaźniki osiągania celu:
a) odsetek pacjentów wybranych programów terapeutycznych, którzy 

po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję ponad rok;
b) adekwatność oferty terapeutycznej w odniesieniu do modelu 

narkomanii w regionie;
c) liczba przeszkolonych lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów 

i instruktorów terapii zatrudnionych w placówkach odwykowych 
i organizacjach pozarządowych włączonych w proces trzeźwienia 
uzależnionych oraz innych użytkowników narkotyków (bez 
diagnozy uzależnienia, eksperymentujący);

d) liczba placówek z ofertą terapeutyczną pracujących co najmniej 5 
dni w tygodniu, w godzinach popołudniowo – wieczornych oraz  
podczas weekendów;

e) liczba działających grup Anonimowych Narkomanów i neofitów;
f) ilość i adekwatność do lokalnego modelu narkomanii programów 

ograniczających szkody zdrowotne i społeczne;
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g) liczba przeszkolonych uczniów i kadry nauczycielskiej szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii;

h) ilość materiałów prasowych ukazujących się w lokalnych 
i ogólnopolskich mediach;

i) poziom wiedzy o problemie narkomanii urzędników 
samorządowych;

j) ilość zakupionych i wykorzystanych w pracy lokalnej policji 
narkotesterów i alktesterów.

3.7  Formy realizacji zadań własnych gminy:
a) prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach 

zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz 
zagrożonych narkomanią, udzielanie pomocy psychospołecznej
i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
poprzez otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych;

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii” 
poprzez otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych;

c) spotkania Regionalnego Gremium Doradczego, zespołu ekspertów 
powołanego przez Prezydenta Miasta Szczecin przy okazji 
współrealizacji projektu „Szybka ocena prawa i polityki wobec 
narkotyków oraz odpowiedź w krajach byłego Związku 
Radzieckiego oraz w krajach Centralnej i Wschodniej Europy” 
(RPAR Polska). W/w gremium zrzesza przedstawicieli 
następujących instytucji i organizacji pozarządowych: Sąd 
Okręgowy, Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie Monar, 
Powrót z U, MOPR, Pomorska Akademia Medyczna, Uniwersytet 
Szczeciński, Urząd Marszałkowski, Policja, Areszt Śledczy, 
WZiPS, ZOZ „Zdroje”;

d) kontynuacja badań z zastosowaniem metodologii RPAR w zakresie 
przygotowania diagnozy problemu uzależnień od środków 
psychoaktywnych i jej aktualizacja na poziomie Gminy Miasto 
Szczecin dotycząca używania narkotyków w szerokim aspekcie, 
zainicjowana dotychczas zrealizowanym pod patronatem 
Prezydenta Miasta Szczecin analogicznym projektem w odniesieniu 
do osób używających narkotyków w drodze iniekcji;

e) ciąg dalszy współpracy Regionalnego Gremium Doradczego 
w kierunku maksymalnej efektywności polityki narkotykowej i jej 
przystawalności do aktualnych potrzeb osób uzależnionych, 
zidentyfikowanych na podstawie diagnozy, o której mowa 
w punkcie c;
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f) uczestnictwo cztero-osobowej, interdyscyplinarnej grupy 
specjalistów (pracownik socjalny, kurator zawodowy, urzędnik 
samorządowy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej) 
w cyklu szkoleń mających na celu wypracowanie umiejętności 
przygotowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii; 
Zadanie było realizowane w 780 polskich gminach przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Krajowym Biurem 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie pod nazwą: 
„Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności 
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”; 
Szczeciński Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008 rok, opracowany w trakcie szkolenia został bardzo wysoko 
oceniony przez komisję składającą się z przedstawicieli Krajowego 
Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii; Uplasował się w pierwszej 
dwudziestce nagrodzonych wizytą studyjną w Barcelonie gminnych 
programów złożonych w konkursie;

g) kontynuacja realizacji międzynarodowego programu współpracy na 
pograniczu polsko-niemieckim Bordernet na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego. Program Bordernet został zlecony przez 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wojewódzkiemu Publicznemu 
Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie (via Poradnia Nabytych 
Niedoborów Immunologicznych) i dotyczy ujednolicenia w krajach 
Unii Europejskiej standardów diagnostycznych w zakresie 
HIV/AIDS, WZW, infekcji przenoszonych drogą płciową, 
uzależnień od środków psychoaktywnych oraz metodyki 
stosowanej w działaniach prewencyjnych;

h) zorganizowanie weekendowego szkolenia dla kadry szczecińskich 
świetlic, które obejmować będzie następującą tematykę: podstawy 
prawne (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani), oferty pomocowe 
lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, procedury 
wnioskowania o wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii przez samorząd lokalny i województwa, komunikacja 
interpersonalna;

i) nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie 
w celu minimalizowania szkód społecznych powodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców, użytkowników substancji 
psychoaktywnych.”


