
UCHWAŁA NR XXXII/298/16
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla miasta Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 10 ust. 1–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 
Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla miasta 
Puławy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/298/16

Rady Miasta Puławy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 DLA MIASTA PUŁAWY
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Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań w zakresie 
profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, które należą do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań musi 
być prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Gmina Miasto Puławy realizuje wszystkie zadania zapisane w przedmiotowej ustawie.

Planując konkretne działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii wzięto pod uwagę 
szczególne znaczenie problemów związanych z używaniem narkotyków. Zapobiegać tym problemom można 
poprzez podejmowanie działań o charakterze kompleksowym, systematycznym i długofalowym. Muszą one 
obejmować swym zasięgiem różne grupy społeczne, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież. Podstawą 
realizacji tych działań jest wielowymiarowa współpraca i zaangażowanie podmiotów działających w zakresie 
profilaktyki uzależnień. W swojej ofercie bowiem mają one szeroki wachlarz działań specjalistycznych, 
pomocowych i profilaktycznych kształtujących pozytywne postawy i wartości, szczególnie wśród dzieci i 
młodzieży.

Niniejszy program składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I stanowi diagnozę środowiska lokalnego; 
rozdział II przedstawia podstawowe założenia programu; rozdział III określa cele programu; rozdział IV 
poświęcony jest zadaniom do realizacji; rozdział V opisuje zadania finansowane w ramach programu.

Rozdział I

Diagnoza środowiska lokalnego

1.1  Młodzież a narkotyki

1.1.1  Wyniki badań ankietowych wśród uczniów w szkołach

Na przełomie października i listopada 2014 roku wśród uczniów szkół puławskich przeprowadzone zostały 
badania dotyczące zagrożeń zjawiskami patologii społecznej oraz rezultatów prowadzonych działań 
profilaktycznych. Badania zostały przygotowane i przeprowadzone we współpracy gminy Miasto Puławy z dr. 
Robertem Porzakiem – kierownikiem Pracowni Psychologii Społecznej i Neuropsychologii Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W opracowaniu wyników badań wzięto pod uwagę dane pochodzące z badań ankietowych 967 osób, z czego 
11,3% stanowili uczniowie szkół podstawowych, 28% - uczniowie gimnazjów, 12,4% - uczniowie zasadniczych 
szkół zawodowych, 18,5% - uczniowie średnich szkół zawodowych oraz 29,8% - uczniowie liceów 
ogólnokształcących.

W badanej grupie dziewczęta i chłopcy są reprezentowani proporcjonalnie. Reprezentacja płci w 
poszczególnych typach szkół jest istotnie różna statystycznie, co wynika z rozbieżności struktur płciowych 
uczniów szkół o profilu zawodowym i uczniów liceów ogólnokształcących. Badaniami we wszystkich typach 
szkół oprócz liceów ogólnokształcących zostało objętych nieco więcej chłopców, choć w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych różnice są znikome. Dysproporcja płci jest widoczna szczególnie wyraźnie 
wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych, gdzie ponad 3/4 stanowią chłopcy i liceów 
ogólnokształcących, gdzie zbadano więcej dziewcząt.

Pod względem sytuacji rodzinnej badane grupy nie różnią się. Najwięcej uczniów żyje w rodzinach pełnych. 
Dzieci, które doświadczyły rozwodu rodziców to ponad 12% badanych. Utrata jednego z rodziców z powodu 
śmierci dotyczy w większości uczniów szkół zasadniczych szkół zawodowych.

Badane grupy różnią się liczebnością rodzeństwa. Najwięcej jedynaków jest wśród uczniów gimnazjów i 
liceów. Najczęściej uczniowie deklarowali wychowywanie się w rodzinie z dwójką dzieci. Dwoje i więcej 
rodzeństwa ma najczęściej młodzież uczęszczająca do szkół o profilu zawodowym.

Wśród ojców przeważa wykształcenie zawodowe i średnie. Typowe wykształcenie matek to wykształcenie 
wyższe i średnie. W grupie uczniów szkół zasadniczych większość rodziców ma wykształcenie średnie i 
zawodowe. W grupie uczniów liceów ogólnokształcących ojcowie i matki mają najczęściej wykształcenie 
wyższe. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej podają, iż rodzice mają wykształcenie wyższe. W tej 
grupie jest też najwięcej osób, które nie znają wykształcenia rodziców.

Uzyskane wyniki badań zamieszczone zostały w raporcie pn. „Ocena potrzeb profilaktycznych młodzieży 
Puław – tytoń, alkohol, narkotyki, przemoc”.

Główne wnioski uzyskane w badaniach:

1.  Postawy i zachowania uczniów związane z narkotykami
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-  43,4% deklaruje postawę negatywną wobec zażywania narkotyków; 25,6% - postawę obojętną; 22,1% - 
postawę dezaprobującą

-  79,5% na pewno odmówi na propozycję zażycia narkotyku

-  30,2% jako sposób odmowy powie, że nie pali, nie pije lub nie bierze; 21,7% - powie nie bez dalszych 
rozmów

-  83% nie zgodzi się na propozycję zażycia narkotyku

2.  Postawy i zachowania uczniów związane z dopalaczami

-  46,9% deklaruje postawę negatywną wobec zażywania dopalaczy; 23,1% - postawę dezaprobującą; 22,4% 
- postawę obojętną

-  88% na pewno odmówi na propozycję zażycia dopalaczy

-  31,5% jako sposób odmowy powie, że nie pali, nie pije lub nie bierze; 22,4% - powie nie bez dalszych 
rozmów

-  90,5% nie zgodzi się na propozycję zażycia dopalaczy

3.  Rówieśnicze wzorce oraz częstość zażywania narkotyków

-  56% nigdy nie miało kontaktu z rówieśnikami zażywającymi narkotyki; 10,4% miało taki kontakt kilka 
razy w życiu

-  76,6% nigdy nie miało okazji zażycia narkotyków

-  86,6% nigdy nie zażywało narkotyków

4.  Rówieśnicze wzorce oraz częstość zażywania dopalaczy

-  67,4% nigdy nie miało kontaktu z rówieśnikami zażywającymi dopalacze

-  86,3% nigdy nie miało okazji zażycia dopalaczy

-  95,2% nigdy nie zażywało dopalaczy

5.  Poziom wiedzy na temat działania narkotyków

-  23,37% udzieliło poprawnych odpowiedzi na pytania na temat działania narkotyków

6.  Wiek pierwszego kontaktu z dopalaczami

-  13,71 – średni wiek pierwszej okazji zażycia dopalacza

-  13,14 – średni wiek pierwszego kontaktu z dopalaczami

7.  Wiek pierwszego kontaktu z narkotykami

-  13,43 – średni wiek pierwszej okazji zażycia narkotyku

-  12,82 – średni wiek pierwszego kontaktu z narkotykami

1.1.2  Porównanie wyników badań z rezultatami z poprzedniego badania

1.  Wiek pierwszego zażycia narkotyków uległ obniżeniu wśród uczniów wszystkich typów szkół, oprócz 
szkół podstawowych, gdzie nie było deklaracji zażycia narkotyków.

2.  Częstość abstynencji narkotykowej łagodnie spada.

3.  Zmniejszyła się liczba osób, które deklarowały kilkakrotne stosowanie narkotyku.

4.  Wzrosła postawa obojętna wobec zażywania narkotyków, nieznacznie zmniejszyła się postawa 
dezaprobująca.

5.  Zwiększyła się liczba osób, które w reakcji na propozycję zażycia narkotyku deklarują zdecydowaną 
odmowę.

6.  Zmniejszyła się ilość osób, które wskazały ciekawość oraz poprawę humoru i nastroju jako przyczynę 
zgody na zażycie narkotyku.

7.  Zmniejszyła się wiedza badanych o działaniu narkotyków.
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8.  Marihuana nadal jest najczęściej zażywanym narkotykiem.

1.1.3  Efekty działań profilaktycznych

1.  Uczniowie biorący udział w programach profilaktycznych w reakcji na stres istotnie częściej rozmawiają o 
swoich sprawach z przyjaciółmi i znajomymi, częściej wyrażają emocje w płaczu oraz odreagowują je na rodzinie 
lub obrażają się. Częściej również odreagowują emocje wyrażając się w sztuce lub czytając książki.

2.  Uczestnicy programów profilaktycznych w reakcji na stres istotnie rzadziej wyrażają emocje poprzez 
palenie tytoniu oraz picie alkoholu.

3.  Formy reakcji na negatywną presję osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych i osób nie 
biorących udziału w takich zajęciach nie różnią się istotnie. Uczestnicy profilaktyki w takich sytuacjach 
stosunkowo częściej szukają rady u rodziców.

4.  Uczestnicy programów profilaktycznych znacznie częściej przejawiają krytyczne postawy wobec palenia 
tytoniu oraz stosowania narkotyków.

5.  Częstość kontaktu młodzieży z negatywnymi wzorcami stosowania przez rówieśników tytoniu jest istotnie 
większa wśród osób biorących udział w programach profilaktycznych. Kontakty z rówieśnikami pijącymi alkohol 
są jednak istotnie rzadsze.

6.  Uczestnicy zajęć profilaktycznych wykazują niższą wiedzę o zagrożeniach ze strony środków 
psychoaktywnych.

7.  Uczestnicy programów profilaktycznych rzadziej wagarują.

8.  Osoby uczestniczące w zajęciach profilaktycznych częściej zgłaszają pojedyncze epizody przemocy 
psychicznej – złośliwości i wymyślanie. Różnice w zakresie częstości zachowań związanych z przemocą dotyczą 
też pozbawiania rówieśników pieniędzy i przedmiotów. Osoby uczestniczące w zajęciach profilaktycznych istotnie 
rzadziej stosują tę formę przemocy.

1.2  Dane statystyczne instytucji i organizacji

1.2.1  Dane Komendy Powiatowej Policji w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w 
latach 2011-2016.

Ilość
Lp. Dane Komendy Powiatowej Policji w Puławach

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wszczętych 56 50 51 54 65 57

2. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
umorzonych 8 14 0 11 15 8

3. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii trafiających 
do sądu 35 38 51 27 16 bd.

4. Liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstw
o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 54 52 61 50 46 47

w tym nieletnich 6 10 2 1 2 0

1.2.2  Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 
października w latach 2011-2016.

Ilość
Lp. Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rodziny z problemem narkomanii 21 17 23 21 24 17

w tym dzieci 18 5 9 12 23 16

1.2.3  Dane Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 
października w latach 2011-2016.

Ilość
Lp. Dane Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej

w Puławach 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1. Liczba osób zakażonych HIV - - 4 5 4 5

1.2.4  Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 
2011-2016.

Ilość
Lp. Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1a. Liczba postępowań wszczętych 78 87 84 90 92 119

1b. Liczba postępowań umorzonych 22 20 19 14 20 23

1c. Liczba postępowań trafiających do sądu 40 39 53 39 24 50

4. Liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, o których mowa w 
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 67 109 99 72 76 61

1.2.5  Dane Sądu Rejonowego w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2011-
2016.

Ilość
Lp. Dane Sądu Rejonowego w Puławach

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii 65 60 85 39 16 63

2. Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii zakończonych: 46 49 85 50 27 68

2a. wyrokiem skazującym 41 47 66 43 26 64

2b. uniewinnieniem sprawcy 0 1 0 1 0 2

2c. umorzeniem postępowania 5 1 19 6 1 2

3.
Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa o których mowa
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zakończonych wyrokiem 
skazującym, w tym:

41 87 125 43 49 111

3a. orzekającym karę pozbawienia wolności 40 44 64 2 24 49

3b. orzekającym karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania 39 43 59 37 23 47

3c.

orzekającym inny rodzaj kary, jaki?
– grzywna
- ograniczenie wolności
- nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne

1
-
-

2
1
-

2
-
-

2
-
2

2
-
-

7
8
-

1.2.6  Dane Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach 
za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2012-2016.

Ilość
Lp. Dane Stowarzyszenia MONAR

Poradnia Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzależnień 2012 2013 2014 2015 2016

1. Ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z zakresu narkomanii 2013 1561 1564 1698

2. Ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z zakresu HIV/AIDS 118 559 480 492
1621

3. Ilość przeprowadzonych konsultacji prawnych - - - - 45

4. Ilość przeprowadzonych szkoleń z zakresu narkomanii 7 11 121 180 225

5. Ilość przeprowadzonych szkoleń z zakresu HIV/AIDS 7 4 3 15 15

6. Ilość przeprowadzonych konsultacji doradcy w zakresie HIV/AIDS 91 60 88 47

1.3  Zasoby środowiska lokalnego

Do zasobów środowiska lokalnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaliczyć należy następujące 
podmioty:

Id: 9E1C5200-5120-413C-9BEE-81E8A39746A4. Podpisany Strona 5



1.  Komenda Powiatowa Policji w Puławach.

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

3.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4.  Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Puławach.

5.  Placówki ochrony zdrowia z terenu miasta Puławy.

6.  Placówki oświatowe z terenu miasta Puławy.

7.  Prokuratura Rejonowa w Puławach.

8.  Sąd Rejonowy w Puławach.

9.  Urząd Miasta Puławy.

Rozdział II

Podstawowe założenia programu

2.1  Podstawa prawna programu

Podstawą prawną programu jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dokumentami, z którymi koresponduje realizacja programu są:

-  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-  Narodowy Program Zdrowia,

-  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy,

-  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy,

-  Program współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach.

2.2  Adresaci programu

Adresatami programu są mieszkańcy miasta Puławy, a w szczególności:

-  dzieci i młodzież,

-  rodzice i opiekunowie,

-  nauczyciele i wychowawcy,

-  dorośli mieszkańcy miasta,

-  osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków i ich rodziny,

-  osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny,

-  osoby żyjące z HIV i ich rodziny,

-  podmioty działające w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2.3  Realizatorzy programu

Podmiotami zaangażowanymi w realizację programu są:

-  samorząd lokalny,

-  podmioty działające w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2.4  Źródła finansowania programu

Program finansowany jest z:

-  budżetu miasta Puławy, w tym ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości, która została określona w uchwale budżetowej gminy Miasto Puławy na 
2017 rok,

-  środków własnych realizatorów programu,
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-  środków z innych źródeł.

2.5  Monitorowanie i sprawozdawczość programu

1.  Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Puławy.

2.  Za monitorowanie i koordynację prowadzonych działań programu odpowiedzialny jest Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

3.  Z realizacji programu sporządzane jest sprawozdanie roczne, za które odpowiedzialny jest  Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

4.  Prezydent Miasta Puławy przedkłada Radzie Miasta Puławy sprawozdanie roczne z realizacji programu w 
terminie do 31 marca 2018 roku.

Rozdział III

Cele programu

3.1  Główny cel programu

Głównym celem programu jest zapobieganie występowaniu problemów związanych z używaniem 
narkotyków.

3.2  Cele szczegółowe programu

Celami szczegółowymi programu są:

1.  Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem narkotyków.

2.  Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z 
rodzin z problemem narkomanii.

3.  Ograniczenie używania narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

4.  Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki narkomanii oraz HIV.

Rozdział IV

Zadania do realizacji

ZADANIE I

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

Rodzaje działań:

1.  Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od narkotyków.

2.  Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

3.  Prowadzenie konsultacji dla osób z HIV.

Realizatorzy działań:

1.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

ZADANIE II

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

Rodzaje działań:

1.  Prowadzenie terapii dla osób współuzależnionych.

2.  Prowadzenie konsultacji dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

3.  Prowadzenie programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem narkomanii.

4.  Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz HIV, skierowanych do 
przedstawicieli podmiotów działających w tym zakresie.

5.  Prowadzenie działań edukacyjnych wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców.
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Realizatorzy działań:

1.  Komenda Powiatowa Policji w Puławach.

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

3.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4.  Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Puławach.

5.  Placówki ochrony zdrowia z terenu miasta Puławy.

6.  Placówki oświatowe z terenu miasta Puławy.

7.  Prokuratura Rejonowa w Puławach.

8.  Sąd Rejonowy w Puławach.

9.  Urząd Miasta Puławy.

ZADANIE III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo–rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Rodzaje działań:

1.  Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

2.  Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowych.

3.  Prowadzenie działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.  Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz HIV.

5.  Prowadzenie działań zmierzających do oceny aktualnej skali występowania problemów związanych z 
używaniem narkotyków.

Realizatorzy działań:

1.  Komenda Powiatowa Policji w Puławach.

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

3.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach.

5.  Placówki oświatowe z terenu miasta Puławy.

6.  Prokuratura Rejonowa w Puławach.

7.  Sąd Rejonowy w Puławach.

8.  Urząd Miasta Puławy.

ZADANIE IV

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

Rodzaje działań:

1.  Zlecanie do realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.

2.  Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.

3.  Wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i 
zharmonizowania tych kierunków.
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4.  Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli 
organizacji, Rady Miasta Puławy i Prezydenta Miasta Puławy.

Realizatorzy działań:

1.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2.  Urząd Miasta Puławy.

ZADANIE V

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

Rodzaje działań:

1.  Udzielanie świadczeń pomocy społecznej.

2.  Działalność Klubu Integracji Społecznej.

Realizatorzy działań:

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Realizacja powyższych zadań uwzględnia cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi 
Narodowy Program Zdrowia.

Rozdział V

Zadania finansowane w ramach programu

W ramach programu finansowane będą następujące zadania:

1.  Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego:

1.1.  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

1.2  Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

1.3.  Prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2.  Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynosi 
87.000 zł.
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