zdnia

Sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2013
We wspoiczesnym swiecie zjawisko narkomanii ma nieslychanie zlozony charakter.
Narkomania stala si§ problemem dotykaj^cym takze w naszym spoleczenstwie osoby
w roznym wieku, z roznych grup spolecznych i zawodowych. Jest ona zarowno negatywnym
zjawiskiem spolecznym, jak i chorob^. Powoduje powazne szkody we wszystkich sferach
zycia jednostki i spoleczenstwa. Problem narkomanii jest szczegolnie grozny, gdy dotyka
mlodych ludzi. Chociaz wiekszosc z nich przystosowana jest do zycia w spoleczehstwie,
nie wszyscy potrafi^ radzic sobie z presja_ rowiesnicza^ wymaganiami spotecznymi czy
ograniczeniami stawianymi przez srodowisko spoleczne czy zawodowe. Najbardziej
podatnymi na szkodliwe dziatanie narkotykow 34 mlodzi ludzie w okresie dorastania.
Nie traktujq. oni narkotyku, jako czegos szkodliwego, dlatego tak bardzo narazeni s^ na
wejscie w uzaleznienie. Potrzeby rozwojowe okresu dorastania, takie jak: chec przynaleznosci
do grupy: poszukiwanie wlasnej tozsamosci, ciekawosc, potrzeba mocnych wrazen, nowych
doznan, sprzyjaj^ sieganiu przez miodziez po narkotyki.
Przeciwdziaianie narkomanii to szeroki wachlarz oddzialywan profilaktycznych,
terapeutycznych i pomocowych. To takze dobra wspoipraca miedzy podmiotami dzialaj^cymi
w tym obszarze oraz monitorowanie zjawiska.
Postawe prawn^ dzia-tari w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii stanowi
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (z pozn. zm.).
Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych uzj^vaniem
substancji psychoaktywnych.
Substancje psychoaktywne oddziahij^ na osrodkowy ukiad nerwowy poprzez bezposredni
wplyw na funkcje mozgu, czego efektem s^ czasowe zmiany postrzegania, nastroju,
swiadomosci i zachowania. Uzywanie ich moze doprowadzic do nalogu i uzaleznienia.
Zazywanie substancji psychoaktywnych nie jest oboj^tne dla ludzkiego organizmu powoduje
w nim diametralne zmiany; niekiedy prowadzi nawet do dramatycznych i nieodwracalnych
zmian organicznych. Somatyczne skutki uzaleznienia od narkotykow najczesciej ujawniajq.
si^ w obrebie ukladu kr^zenia., nerwowego, oddechowego, wydzielania wewnetrznego,
mi^sniowo- szkieletowego, a ponadto w^troby i skory. W tym gronie takze rosnie ryzyko
zachorowania na choroby weneryczne i wszczepienne (AIDS, zoitaczka). Wsrod
uzytkownikow srodkow odurzaja_cych jest rowniez kilkakrotnie wyzsze zagrozenie zgonem,
anizeli w pozostalej populacji. St^d tak wazna jest wspoipraca miedzy wszystkimi stronami
zainteresowanymi przeciwdzialaniem uzaleznieniom zwiaszcza w procesie wczesnego
interweniowania, leczenia, oraz obnizania szkodliwosci uzywania narkotykow.
KOOKDYNATOR:
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych UMi
Zaplanowana wysokosc srodkow frnansowych — 3 8 8 000,00 zi.
Zadania zwarte w Celu I byly realizowane przez: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego
im. bi. Rafala Chylinskiego w Lodzi oraz 6 organizacji pozarz^dowych. W zaj^ciach
terapeutycznych uczestniczyly nie tylko osoby uzaleznione, ale takze szkodliwie uzywajq.ce
i eksperymentuja_ce z narkotykami. Z pomocy specjalistycznej korzystali rowniez cztonkowie
ich rodzin.
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Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im, bl Rafala Chylinskiego w Lodzi
Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych- 170 000,00 zl.
Diagnoza poziomu uzaleznienia. rozpoznanie oczekiwan pacjentow, ocena ich
funkcjonowania spolecznego to podstawowe elementy decydujape o wyborze sposobu
leczenia. Placowki specjalistyczne stwarzaja_ mozliwosc terapii zarowno vv trybie
indywidualnym, jaki w ramach gnip terapeutycznych. Z szerokiej oferty roznego rodzaju
swiadczen moga_ skorzystac rowniez czlonkowie rodzin osob uzaleznionych. Tego rodzaju
placowki maja_ ogromne znaczenie zarowno dla osob majacych problemy z uzywaniem
i uzaleznieniem od narkotykow, jak rowniez dla tych wszystkich, ktorzy chca^pomoc swoim
bliskim dotkniejym uzaleznieniem. Taka_ form? pomocy swiadczylo Miejskie Centrum
Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi, ktore udzielalo wielu swiadczen
zdrowotnych na rzecz osob z problemem narkotykowym oraz ich rodzin. Byly to rn.in.:
porady diagnostyczne, terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej
i rodzinnej, wczesna interwencja. Udzielane byly takze porady pozamedyczne: prawne
i socjalne. Ponadto zostaly opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne. Z oferty
Centrum skorzystalo 3 455 osob. Wydatkowano kwot$ 170 000,00 zl.
Tab. Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. Rafaia Chylinskiego
Nazwa podmiotu
Miejskie Centrum
Zdrowia Publicznego
im. Bl. Rafala
Chylinskiego

•

Rodzaj dziatan
Terapia os6b uzaleznionych od substancji
psychoaktywnych
Terapia czlonkow rodzin osob
uzaleznionych, szkodliwie u^ywaj^cych
i eksperymentuja_cych z substancjami
psychoaktywny m i
Poradnictwo prawne i socjalne dla osob
u±ywaja_cych substancje psychoaktywnych
i ich rodzin
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
os6b zwia_zanych z profilaktyka_ i terapia,
uzaleznien od substancji
psychoaktywnych - szkolenia
Wczesna Interwencja- dziatania
konsultacyjno-inter\vencyjne dla osob
uzaleznionych, szkodliwie uiywaja_cych
i eksperymentuja^cych z substancjami
psychoaktywnymi i ich rodzin
Profilaktyczna dzialalnosc informacyjnoedukacyjna

Kwota
piano wan a
(zl)
9 800,00

Kwota
wydatkowana
16 160,00

308

122 600,00

116220 5 00

1728

9 000,00

8 940,00

149

5 100,00

5 100,00

5

20 000,00

20 080,00

1270

3 500,00

3 500,00

12915
tys. szt.

Liczba
osob

(21)

Organizacje pozarzQdowe — dotacje w ramach otwartego konkursu ofert

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych —210 000,00 zl.
•

Terapia osob uzaleznionych od substancji psychoaktywnych

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych 30 000,00 zl.
Terapia osob uzaleznionych ma na celu spowodowac zaprzestanie lub zmniejszenie
cz^stotliwosci przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcj^ szkod, powrot
uzaleznionego do prawidlowego fLvnkcjonowania w spoleczenstwie. Terapia pozwala na
2

uporzadkowanie i wypracowanie umieje_tnosci radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach
zycia: uczuciowego, duchowego oraz relacji z ludzmi. Dzie_ki terapii osoba uzalezniona moze
uwierzyc, ze mozliwe jest zycie bez uzywek. Podczas zaje_c pacjent zdobywa wiedz§ na temat
uzaleznienia, jego objawow, przebiegu i konsekwencji choroby oraz nabywa umiejetnosci
funkcjonowania bez wspomagania si§ srodkami odurzaja_cymi. Dzialanie realizewala jedna
organizacja pozarzajdowa: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzial Lodzki.
Udzielano porad diagnostycznych i terapeutycznych oraz prowadzono sesje psychoterapii
indywidualnej, z ktorych skorzystalo la_cznie 400 osob. Wydatkowano kwote^ 20 800,00 zl.
•

Terapia osob uzywaj^cych substancje psychoaktywne

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — 45 000,00 zl.
Zaje^cia z osobarni uzywajacymi ba_dz tez eksperymentujapymi z narkotykami maja_
na celu przede wszystkim doprowadzenie do zaprzestania brania narkotykow a w przypadku
osob eksperymentujajsych zapobiec wystqpieniu uzaleznienia. Uswiadomienie uzytkownikom
konsekwencji zdrowotnych i spolecznych wynikaja_cych z si^gania po narkotyki jak
rowniez pokazanie mechanizmow prowadzacych do uzaleznienia ma sluzyc zmianom
postaw w stosunku do srodkow odurzaja_cych. T^ forni^ zaj^c prowadzity 3 organizacje
pozarza^dowe: Fundacja ,,Praesterno'"- Osrodek w Lodzi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddzial Lodzki, -Lodzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci
Uzaleznionych ,,Powrot z U". Terapia byla prowadzona w formie zaj^c indywidualnych oraz
grupowych. W ramach zadania swiadczono takze porady diagnostyczne i terapeutyczne.
Z pomocy mogly skorzystac takze rodziny uczestnikow programu, dla ktorych byla to
zazwyczaj nowa sytuacja, w ktorej nie umieli si§ znalezc: nie wiedzieli jak pomoc wlasnemu
dziecku czy osobie bliskiej. Dla nich prowadzone byty zaj^cia terapii rodzinnej pozwalaja^ce
zdobyc wiedz^ nt. zjawiska narkomanii, zrozumiec sytuacj^, w jakiej znalazla si^ ich rodzina
oraz nabyc umiej^tnosci pozwalaja^cych wspolnie wyjsc z trudnego problemu.
Lajsznie z oferty skorzystalo 500 osob. Wydatkowano kwot§ 45 000,00 zl.
•

Terapia czlonkow rodzin osob uzyvvaj^cych substancje psychoakty\vne

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ~ 45 000,00 zl.
Rodzina tworzy system, w ktorym poszczegolni czlonkowie pozostajq. ze soba_ we
wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddzialuja_. Wystapienie problemu
narkotykowego w rodzinie j est naj cz^sciej dla niej zaskoczeniem. Brak wiedz^^
nt. narkotykow, a takze skutkow ich uzywania powoduje, ze rodzina nie radzi sobie
z nowopowstarym problemem. Moga_ w tym pomoc zaj^cia terapii rodzinnej. Jest to taka
forma terapii, w ktorej najcz^sciej uczestniczy cala rodzina. Zas jej celem jest przekazanie
wiedzy na temat choroby czlonka rodziny, sposobow post^powania i wspierania go
w procesie zdrowienia. Zaje_cia dla rodzin prowadzily 3 organizacje pozarzajiowe: Fundacja
,,Praesterno" Osrodek w Lodzi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzial
Lodzki, Lodzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot z U".
Elementami pracy z uczestnikami programu terapeutycznego byly: grupowe sesje
edukacyjno-motywacyjne zaj^cia terapeutyczne indywidualne i grupowe, porady
terapeutyczne oraz zaj^cia terapii rodziirnej.
Uczestniczylo w nich 380 osob. Wydatkowano kwot? 45 000,00 zl.
•

Dzialania wspieraj^ce dla rodzin osob uzywajsjcych substancje psychoaktywne

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansow^'ch- 40 000,00 zl.
Glownym celem dzialah wspieraja_cych jest dostarczenie czlonkom rodzin osob uzywaja_cych
narkotyki praktycznych wskazowek, informacji nt. mozliwych rozwiajzan,, ktore sa^niezb^dne

do funkcjonowania, na co dzieri z osoba_ z problemem narkotykowym. Odbywa sie_ to m.in.
poprzez grupy wsparcia. Uczestnictwo w nich to takze wymiana doswiadczen jak wlasciwie
postejiowac, jak pomoc sobie i osobie bliskiej. Spotkania te dostarczaja_ rowniez wsparcia
emocjonalnego. Grupy wsparcia prowadziiy 3 organizacje pozarzajiowe: Lodzkie
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot z U", Mi^dzynarodowe
Stowarzyszenie Pomocy SLYSZ^ SERGE, Fundacja ROWNE SZANSE, zaje_cia byly
skierowane do rodzin i bliskich osob problemowo uzywajapych narkotyki, dotknie_tych
choroba, HIV/AIDS.
Z tej formy pomocy skorzystaly 143 osoby. Wydatkowano kwote_ 40 000,00 zl.
•

Poradnictwo specjalistyczne dla osob uzywaj^cych substancji psychoaktywnych
i ich rodzin

Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych — 25 000,00 zl.
Problemowe uzywanie narkotykow wiajze si§ z szeregiem dysfunkcji spolecznych
dotykaja_cych te osoby jak i ich rodziny. Stajl tak bardzo istotne jest wsparcie ich w radzeniu
sobie z problemami oraz pomoc w ich rozwiqzywaniu poprzez udzielanie fachowych
porad i wskazowek. W ramach dzialania ,5poradnictwo specjalistyczne" udzielano porad
prawnych, socjalnych a takze psychologicznych. T? form^ pomocy prowadzity 3 organizacje
pozarzajdowe: Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SLYSZ^ SERGE, Fundacja
ROWNE SZANSE, Fundacja PRAESTERNO.
Z oferty skorzystalo 520 osob. Wydatkowano kwot§ 25 000,00 zl.
•

Wczesna interwencja - dzialania konsultacyjno - interwencyjne dla osob
uzaleznionych, szkodliwie uzywaj^cych i eksperymentuj^cych z substancjami
psychoakt>rwnymi oraz ich rodzin

Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych — 20 000,00 zl.
Zatrzymanie lub spowolnienie post^pu procesu chorobowego, a tym samym zapobieganie
niekorzystnym nast^pstwom choroby jest glownym celem wczesnej interwencji. Dzialania te
w glownej mierze maja^zapobiec pogl^bianiu si$ problemu. Powyzsze dzialania realizowaly 2
organizacje pozarzajiowe: Mie_dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SLYSZI^. SERGE,
Lodzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot z U".
Stowarzyszenie Pomocy SLYSZ^ SERGE prowadzilo dzialania srodowiskowe edukacyjno motywacyjne (streetworking) na terenie srodmiescia (park im Moniuszki, ul. POW;
ul. Narutowicza, ul, Kilinskiego, ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza, ul. Zachodnia,
al. Kosciuszki). Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot z U"
realizewalo dyzury w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym.
La_cznie dzialaniami zostalo objetych 210 osob. Wydatkowano kwot$ 20 000,00 zl.
•

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osob z\viazanych z profilaktyka^ i terapi^
uzaleznien od substancji psychoaktywnych

Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych — 5 000,00 zl.
Osoby pracuja_ce na rzecz osob Uzaleznionych mialy mozliwosc doskonalenia swoich
kwalifikacji poprzez superwizje. Superwizja jest waznym narz^dziem zwi^kszania
efektywnosci pracy i rozwoju zawodowego pracownikow. Polega ona na wzajemnej wyniianie
doswiadczen, przernyslen, wspolnym zastanawianiu si^ nad zrodlami trudnosci: szukaniu istoty
problemu i dochodzeniu do now;^ch rozwiajzan. Superwizja stanowi cenna^ i uznana^ form^
kolezenskiej wspolpracy i pomocy profesjonalistom chca_cym bye bardziej swiadomymi swego
udziahi w relacji terapeutycznej.
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Przeprowadzono 20 godz. superwizji dla 6 osob. Wydatkowano kwot§ 2 200,00 zl
\ roku 2013 na zlecenie Miasta, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o 'dziaMnosci pozytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie MONAR Poradnia
Profiiaktyki, Leczenia i Terapii Uzaleznien w Lodzi realizowala ,,Wakacyjny program
terapeutyczny dla dzieci i mlodziezy uzywajapych narkotykow". W ramach projekru
w terminie od 24 czerwca do — 3 lipca 2013 r. zorganizowano oboz terapeutyczny dla
12 osob. Podczas obozu pracowano z uczestnikami metoda_ zblizon% do fonnuly spolecznosci
terapeutycznej, prowadzono zaj^cia psychoedukacyjne i rozwijano umiejetnosci
samoorganizacji i wspolpracy. Koszt programu 3 000,00 zl.
Laeznie z oferty organizacji pozarzajiowj'ch skorzystalo 2 171 osob. Wydatkowano kwot$
201 000,00 zl
Cel II. Ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych uzywaniem
substancji psychoaktywnych.
KOORDYNATOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w iodzi
Zaplanowana wysokosc srodkow fmansowych — 110 000,00 zl.
Powrot do zycia spolecznego i zawodowego dla osob b^dacych cz^sto wiele lat na jego
marginesie, stanowi w wie_kszosci ogromny problem. Sta_d tak wazna jest realizacja
programow reintegracji spolecznej i zawodowej dla osob, ktore ukonczyly terapi^ odwyko\vaw
i chcialyby rozpocza_c nowe zycie. Celem programow jest motywowanie uczestniko\
do podje_cia dzialan oraz odbudowanie wiary we wlasne sily, a tym samym zmotywowanie
do walki o lepsza^ jakosc zycia dla siebie i swojej rodziny. Zaj^cia terapeutyczne, treningi
interpersonalne, konsultacje psycho logiczne sluzyly budowaniu na no wo poczucia wlasnej
wartosci. Osoby biorqce udzial w programach uczestnicza^ w szeregu dzialan maja^cych
na celu podniesienie kluczowych kompetencji i umiejetnosci., a co za tym idzie powrot
do zycia zawodowego. W ramach programow reintegracji zawodowej zorganizowano
kursy zawodowe: kurs spawania, kurs operatora wozkow widlowych, kurs obslugi kas
fiskalnych. Dzialania te maja_ takze odbudowac i podtrzymac umiejetnosci uczestnictwa
w zyciu spolecznym i pelnienia rol spolecznych w miejscu pracy.
W programach reintegracji spolecznej i zawodowej uczestniczyli rowniez mieszkancy,
hostelu, ktorzy w zwiajzku z brakiem mozliwosci pobytu w domu rodzinnym skorzystali z tej
formy pomocy.
Dzialania w tym zakresie prowadzily 3 organizacje pozarzajdowe. Obj^ly pomoca_211 osob.
Koszt realizacji - 110 000,00 zl.

Nazvva podmiotu

Rodzaj dzialan

Stowarz>'szenie MONAR Organize wanie i prowadzenie osrodkow
Osrodek Rehabilitacyjno- rehab ilitacyjno — readaptacyjnych (hosteli)
Readaptacyjny K^bliny
dla osob uzaleznionych i szkodliwie
uzywaja_cych substancje psycho aktywne,
ktore ukonczyly program terapeutyczny.
Realizacja programow reintegracji
zawodowej dla bezrobotnych osob
uzaleznionych lub szkodliwie uzywaja^cych
substancji psycho aktywnych, ktore

Kwota
planowana
(zl)
80 000,00

Kwota
wydatkowana
(zl)
80 000,00

16 000,00

16 000,00

Liczba
os6b
88
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Lodzkie Towarzystwo
Rodzin i Przyjacidl
Dzieci Uzaleznionych
,,Powrot z U"
Fundacja ARKA

ukoriczyly program terapeutyczny.
Realizacja programow reintegracji
spotecznej dla osob uzaleznionych
lub szkodliwie uzywajaeych substancji
psychoaktywnych, ktore ukonczyly
program terapeutyczny.
Realizacja programow reintegracji
spolecznej dla os6b uzaleznionych
lub szkodliwie uzywajaeych substancji
psychoaktywnych, ktore ukoriczyly
program terapeutyczny.

7380,00

7380,00

59

6 620,00

6 620,00

51

Cel III. Zapobieganie uzywaniu substancji psychoaktywnych szczegolnie wsrod dzieci
i mlodziezy.
Obecnie problem uzywania substancji psychoaktywnych wsrod dzieci i mlodziezy jest bardzo
powszechny. Spowodowane to zostaio przede wszystkim postejem wspolczesnej cywilizacji,
ktory, pomimo, ze doprowadzil do wielu pozytywnych osiajmie_c oraz licznych udogodnien
w roznych dziedzinach zycia, spowodowa! rowniez negatywne skutki. Zmniejszylo si§
znaczenie wartosci i spojnosci rodziny. Rodzice cze^sto zaj^ci prac% zawodowq. zb}^t malo
czasui uwagiposwi^caja^narozmow? z dziecmi, nawshichanie SIQ w ich problemy. Uwazaja^
bowiem, ze giownym zadaniem dziecka jest nauka. Nie zdajq. sobie sprawy z tego, ze nie
zawsze jest ona dla dziecka zrodlem zadowolenia, b^va., ze jest powodern przecia_gaja_cego si^
stresu. To takze jedna z wielu przyczyn, dla ktorych mlody czlowiek si^ga po uzywki. Uwaza,
ze pomoga_ mu one si^ rozluznic i uciec przed problernami, 2 ktorymi sobie nie radzi.
Narkotyki, papierosy, alkohol sa_ cz^sto postrzegane przez mlodziez, jako element tzw.
,,szpanu". a takze akceptacji rowiesniczej. Nie mysla^c o przyszlych skutkach podejmuja_
zachowania ryzykowne. Nie ma dawki bezpiecznej dla mlodego czlowieka. Ingerencja
srodkow narkotycznych w rozwijajacy si^ organizm w szybkim tempie zaburza rozwoj
ksztaltuja^cej si^ osobowosci i powoduje powazne konsekwencje zdrowotne., spoleczne
i rodzinne. Granica mi^dzy eksperymentowaniem, a szkodliwym uzywaniem narkotykow jest
bardzo cienka i niezauwazalna dla mlodego czlowieka. Zas pozniejszy proces leczenia
trwaja_cy ok.2 lat nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Dlatego tez zapobieganie uzywaniu
narkotykow jest najlepsz^ metoda^ kontroli tego zjawiska. Stad profilaktyka na wszystkich jej
poziomach i w roznorodnych formach jest szczegolnie wazna w odniesieniu do dzieci
i mlodziezy.
KOOKDYNATOR:
Wydtial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta iodzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — 500 800, 00 zi*.
•

Prowadzenie zaj^c i projektow
profilaktyki uniwersaluej.

profilaktycznych

zgodnie z zalozeniami

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych ~ 427 800, 00 zi.
W zaje_ciach i projektach profilaktycznych uczestniczyli uczniowie szkol podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem ich bylo przeciwdzialanie pierwszym probom
podejmowania zachowan ryzykownych poprzez przekazywanie wiedzy nt. skutkow
zdrowotnych, spolecznych i prawnych uzywania srodkow psychoaktywnych, ksztaltowanie
postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie umiej^tnosci dokon}rwania swiadomych wyborow

i radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach zyciowych. Oprocz zaj§6 edukacyjnych
prowadzone byly zaj^cia plastyczne i zaje_cia o charakterze artystycznym, ktore zakonczone
byly wystawami prac, wyst^pami i festynami, podczas ktorych dzieci i mlodziez
prezentowala swoje osia_gnie_cia. Zaj^cia z uczniami prowadzili zarowno nauczyciele jak
i przedstawiciele organizacji pozarzajdowych wspolpracuja^cych ze szkolami: z Fundacji
,,Czlowiek i Srodowisko", Fundacji ,.Arka", Stowarzyszenia Pornocy Psychologicznej
,,Nadzieja", Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Ratajczyk", Towarzystwa Przyjaciol Dzieci
Oddzial Lodz- Srodmiescie, Polskiego Towarzystwa Oswiaty Zdrowotnej Oddzial w Lodzi.
Lajsznie wprogramach udzial wzie_lo 7 720 uczniow. Wydatkowano kwot§ 426 886, 67 zl.
•

Prowadzenie imprez promuj^cych zdrowie i zaj^c profilaktycznych zgodnie
z zalozeniami profilaktyki selektywnej.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — 73 000, 00 zl.
Eksperymentowanie z narkotykami szczegolnie w okresie dorastania moze dla mlodego
czlowieka okazac si^ szczegolnie niebezpieczne. Mimo, ze wi^kszosc miodych osob po
pewnym czasie wykazuje tendencj^ do zaprzestania uzywania narkotykow, to dla wielu z nich
:.,przygoda" z narkotykami moze zakonczyc si^ uzaleznieniem. Przekazanie podstawowych
informacji na temat ryzyka zwiajzanego z uzywaniem, promocje_ postaw prozdrowotnych,
ksztaltowanie przekonan
dotycza_cych narkotykow, motywowanie do zmiany
,,problemowego': zachowania oraz organizacja czasu wolnego rnoze ograniczyc
podejmowanie
zachowan ryzykownych
zwiajzanych
z uzywaniem
substancji
psychoaktywnych.
Tak^. form^ dziatan realizowaly 44 gimnazja oraz 5 organizacji pozarzajiowych: ZHP Lodz —
Polesie, Fundacja ;,Czlowiek i Srodowisko", Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie Poniocy
;jStysz^ Serce", Fundacja ,,Praestemo", Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzaleznien.
W zaj^ciach uczestniczyto 3 580 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano kwot^ 72 997, 69 zl.
* Plan nadzieii 01.01.2013 r. na realizacj? zadan koordynowanych przez Wydziat Edukacji \vynosi! 525.000,00 zJ. W tiakcierealizacji zadaii
dokonano przeniesieri srodkow finansowych w wysokosci 24 200,00 zl na realizacj? zadan z zakresu MPPiRPA na 2013 r.

KOORDYNATOR:
Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 237 000, 00 zl.
•

Organizowanie zaj^c i imprez sportowych promuj^cych wsrod lodzian zycie bez
narkotykow

Poprzez uprawianie sportu, rozwijanie zainteresowan, pasji czy uczestnictwo w roznorodnych
formach aktywnosci mozna wyelirninowac potrzeb^ si^gania przez miodych ludzi po roznego
rodzaju uzywki. Temu celowi sluzyly koordynowane przez Wydzial Sportu imprezy i zaj^cia
sportowe dla dzieci i mlodziezy. Zjednej strony stanowily one alternatywna^ formq. sp^dzania
czasu wolnego, z drugiej zas propagowaly zdrow^', sportowy tryb zycia pozwalaja^cy podniesc
sprawnosc fizyczna^ odreagowac stres, nauczyc si§ wspoldzialania i wspolpracy oraz
wyksztalcic w mlodym czlowieku nawyki zdrowego i aktywnego stylu zycia.
Zaj^cia prowadzilo 17 organizacji pozarzajiowych: Chojenski Klub Sportowy. Fundacja
Widzew Lodz ,,Akademia Futbolu", Klub Sportowy ,,Akademia Judo-Lodz", Klub sportow}'
,rOrzel", Lodzki Klub Hokejowy, Lodzki Klub Judo, Lodzki Klub Pilkarski ,;KoIejarz";
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Lodzki Okre_gowy Zwiajzek Lekkiej Atletyki, Mie_dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy
,,Slysz§ Serce", Mie_dzynarodowy Klub Sportowy ,;Lodzianka", Stowarzyszenie
Ewangelicko-Charytatywne ,,Mocni w duchu", Stowarzyszenie Lokalne ,,Salos Wodna",
Stowarzyszenie ,,Polski Zwiazek Futbolu Amerykanskiego", Stowarzyszenie ;,Sport Dzieci
i Mlodziezy", Uczniowski Klub Sportowy :,Atleta", Uczniowski Klub Sportowy ,,G 31",
Uczniowski Klub Sportowy :,UKS 46".
Zaje_cia organizowane byly w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 pazdziernika 2013 r.
dla dzieci i mlodziezy do lat 18, co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum trzech
miesie.cy, w grupach licza_cych nie mniej niz 15 osob. W ofercie byly zaj^cia z roznych
dyscyplin sportowych, m. in.: lekka atletyka, tenis stolowy, tenis ziemny, pilka nozna. pilka
re_czna; siatkowka, hokej, sumo. Odbyiy sie_ takze cztery imprezy sportowe: Mecz Polska —
Szwecja w futbolu amerykanskim, Ogolnopolski final ,,Czwartkow Lekkoatletycznych",,
III wiosenny turniej pilki noznej szkol podstawowych i gimnazjalnych, Otwarte halo we
zawody lekkoatletyczne.
W sumie z zaj^c i imprez sportowych skorzystalo 11 240 dzieci i mlodziezy. Wydatkowano
236 98990 zl.
REALIZATOR:
Strai Miejska w
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych— 15 000, 00 zl.
Straz Miejska vv Lodzi przeprowadzila w 65 szkolach ponadpodstawowych warsztaty
profilaktyczne dotycza_ce zjawiska uzaleznienia od roznego rodzaju substancji
psychoaktywnych pn. ,,Czy mam problem?" oraz prelekcje z zakresu odpowiedzialnosci
prawnej osob nieletnich. Lq.cznie w warsztatach i prelekcjach wzi^lo udzial 5 820 uczniow.
Ponadto Straz Miejska brala udzial i organizowala festyny, konkursy i imprezy edukacyjnoroztywkowe. Dla uczestniczacej w nich mlodziezy i dzieci, jako nagrody zostaly zakupione
gadzety typu: breloki mis z nadrukiem, dlugopisy na smyczy z nadrukiem, notatniki
z diugopisem, kredki z temperowkq., parasole skladane z nadrukiem. Zakupiono puchar na
turniej pilkarski zorganizowany dla wychowankow z Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii,
Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego i Ochotniczego Hufca Pracy. Dodatkowo
mlodziez otrzymala gry planszowe, koszulki i getry oraz rejcawice bramkarskie dla
najlepszego bramkarza w}4onionego podczas turniejupilkarskiego.
Wydatkowano kwote. 14 997, 79 zl.
Cel IV. Mouitorowanie problemow narkotykowych i narkomanii na terenie Lodzi
KOORDYNATOR:
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta
Lodzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — bez kosztow
W 2008 roku Miasto Lodz przystapilo do ogolnopolskiego projektu Transition Facility
2006 .,Wsparcie regionalnych i lokalnych spolecznosci w przeciwdzialaniu narkomanii
na poziomie lokalnym", ktorego koordynatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania
Narkomanii. Celem projektu jest stale, wieloaspektowe rnonitorowanie sytuacji narkotykowej
na poziomie lokalnym. Corocznie na podstawie danych uzyskanych od inst^ucji i podmiotow
dzialajapych w tym obszarze sporza_dzany jest raport pn. ,,Monitorowanie problemu
narkotykow i narkomanii na terenie gminy". Zawarte w nim dane obrazuja^ sytuacj^

na przestrzeni lat, co pozwala sledzic trendy zjawiska, jak rowniez podejmowac stosowne
dziaiania.
Raport jest przekazywany koordynatorowi projektu oraz wszystkim wspolpracuja^cym
z Wydziatem podmiotom.
•

Pozostale wydatki w 2013 roku zwiqzane z realizacjq, MPPN.

W budzecie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzedu Miasta Lodzi znajduja^ si§ srodki fmansowe przeznaczone na dodatkowe dziatania
zwia_zane z realizacjq, Programu, m.in.: badania naukowe, szkolenia, konferencje, akcje
spoleczne.
Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych- 8 000,00 zh
W ramach zadania srodki finansowe nie zostaly wydatkowane.

Zestawienie finansowe
Wyszczeg61meme \\-ydatk6w
wgzadari

plan
na 31.12.2013 r.
(WZJ)

1 250 800,00

wykonanie
>v20I3r.
(wzJ)
1 232 872,05

%

wykonania

98,56

MPPN-oeotem
8 000,00

0,00

0,0

8000,00

0,00

0,0

380 000;00

371 000,00

97,63

\VydziaJZdro\viaiSprawSpolecznych - srodki finansowe znajduj^ce
si? w budzecie Wydzialu przeznaczone na dodatkowe dziatania zwi^zane
z realizacja Programu.
MPPN — pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq^ Programu

Wydzial Zdrowia i Spraw Spotecznych — realizator
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych - dotacja dla ZOZ na realhacj^
swiadczen zdrowotnych z zakresii profilaktyki i rozwiqzywania probtemow
iizaleznien.
MPPN - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszert i innychjednostek
organizacyjnych sajmujqcych siq prqfilaktykq i przeciwdzialaniem
itzaleznieniu od srodkow psychoaktywnych:
- organizacje pozarzqdowe - dotacje

170000,00

170000,00

100

210000,00

201 000,00

95,71

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej

110 000,00

110000,00

100

MPPN - realizacja zadan przez organizacje pozarzajdowe i innejednostki

110 000,00

HO 000,00

100

80000,00

80000,00

100

16000,00

16000,00

100

14000,00

14000,00

100

organizacyjne, zajmujqce sie_ profilaktykq_ i przeciwdzialaniem uzaleznieniu

od srodkow psychoaktywnych:
- organ izowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno ~
readaptacyjnych (hostel!) dla osob uzaleznionych i szkodlfavie
uzy\vajacych substancje psychoaktywne, ktore ukonczyfy program
terapeiityczny,
- realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob
uzaleznionych lub szkodliwie uzy\vajqcych substancji psycho akiy\vnych,
ktore ukonczyfy program terapeutyczny,
- realizacja programow reintegracji spolecznej dla osob uzaleznionych
lub szkodliwie uzywajqcych substancji psychoakty\vnych, ktore ukonczyfy
program terapeutyczny.

Wyszczegolnienie wydatkow
wg zadan

plan
na 31.12.2013 r.

%
>vykonania

(Wrf)

wykonanie
w 2013 r.
(wzl)

Wydzial Edukacji

500 800,00

499 884^6

99,81

MPPN - szkofy:

400 800,00

399 884,36

99,77

377800,00

376886,67

99,75

23 000,00

22997,69

99,98

100 000,00

100 000,00

100

50000,00
50000,00

50000,00
50000,00

100
100

237000,0

236 989,90

99,99

237000,00

236989,90

99,99

15 000,00

14997,79

99,98

15000,00

14997,79

99,98

- zajqcia i projekty profdaktycznezgodnez zalozeniami profilaktyki
uniwersalnej
- imprezy promujqce zdrowle i zaj^cia profilaktyczne zgodne z zalozeniami
profilaktyki selekty\vnej
MPPN - realizacja zadan przez organizacje pozarza_dowe i innejednostki
organizacyjne, zajmujqce sie^profilaktykci i przeciwdziataniem uzaleznieniu
od srodkow psychoaktywnych.
- realizacja zaje^c iprojektow profilaktycznych zgodne r zalozeniami
profdaktyki uniwersalnej
- imprezy promujq.ce zdrowie izaje_cia prqfilaktyczne zgodne z zalozeniami
profdaktyki selekty\vnej
Wydzial Sportu
MPPN - realizacja zadan przez organizacje pozarzqdowe i innejednostki
organizacyjne, zajmujqce sie_ profdaktykq, i przeciwdzialaniem uzaleznieniu
od srodkow psychoaktywnych.
Straz Miejska
MPPN — realizacja programow profilaktycznych na terenie placowek
oswiatowych: zakup gadzefow, materialow promocyjnych, nagrod dla dziecl
i mlodziezy biorqcych udzlal w konkursach i zawodach.
Sporz^dzila:
Iwona Burzyk
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