
UCHWAŁA NR XV/145/19
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 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 2019 r. poz. 509 z późn. zm.), art. 10 ust. 1–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Miasta Puławy 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 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

Id: 19179727-9A6E-457E-86E0-C981023E711B. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XV/145/19

Rady Miasta Puławy

z dnia 19 grudnia 2019 r.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 DLA MIASTA PUŁAWY
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Wstęp

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek prowadzenia zadań w zakresie 
profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. Należą one do zadań własnych gminy i obejmują:

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

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

3. 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.

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

5. Pomoc społeczną 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.

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 
Miasto Puławy realizuje wszystkie zadania zapisane w przedmiotowej ustawie.

Program określa miejską strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizowania szkód 
społecznych i zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Zapobiegając problemom 
związanym z używaniem narkotyków 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.

Program opracowano zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Niniejszy program składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział I stanowi diagnozę środowiska lokalnego; 
rozdział II przedstawia podstawowe założenia programu; rozdział III określa cele programu; rozdział IV to 
działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach i placówkach 
systemu oświaty; rozdział V poświęcony jest zadaniom do realizacji; rozdział VI 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

We wrześniu 2019 roku wśród uczniów szkół puławskich przeprowadzone zostały badania, dotyczące 
zagrożeń zjawiskami patologii społecznej oraz rezultatów prowadzonych działań profilaktycznych 
w placówkach oświatowych z terenu miasta Puławy. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Miasta 
Puławy przez firmę Badania Edukacja Wdrożenia sp. z o.o. Za część merytoryczną badań odpowiadał dr Robert 
Porzak.

W opracowaniu wyników badań wzięto pod uwagę dane pochodzące z badań ankietowych 1193 osób, 
z czego 20,9% stanowili uczniowie szkół podstawowych, 35,4% - uczniowie szkół o profilu zawodowym oraz 
42,5% - uczniowie liceów ogólnokształcących.

W grupie uczniów dziewczęta i chłopcy są reprezentowani proporcjonalnie, z niewielką przewagą dziewcząt. 
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 
w szkołach podstawowych i szkołach o profilu zawodowym objęto więcej chłopców, niż dziewcząt. Różnice 
w proporcji płci wynoszą około 10 punktów procentowych.
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Pod względem sytuacji rodzinnej badane grupy nie różnią się. Najwięcej uczniów żyje w rodzinach pełnych. 
Dzieci, które doświadczyły rozwodu rodziców to 12,5% badanych. Utrata jednego z rodziców z powodu śmierci 
dotyczy w większości uczniów szkół o profilu zawodowym.

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

Wśród ojców przeważa wykształcenie wyższe i zawodowe. Typowe wykształcenie matek, to wykształcenie 
wyższe i średnie. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej podają, iż rodzice mają wykształcenie wyższe. 
W tej grupie ponad połowa osób nie zna wykształcenia rodziców.

Uzyskane wyniki badań zamieszczone zostały w raporcie pn. „Ocena zapotrzebowania na działania 
profilaktyczne w środowisku uczniów szkół puławskich – tytoń, alkohol, narkotyki, przemoc”.

Główne wnioski uzyskane w badaniach:

1. Postawy i zachowania uczniów związane z narkotykami

Postawy badanych uczniów wobec odurzania się zależą od rodzaju proponowanej im substancji. Blisko 
połowa badanych przejawia postawę zdecydowanie negatywną wobec zażywania narkotyków, zarówno 
dystrybuowanych w formie legalnej, jak i nielegalnej. Stosunek uczniów do zażywania legalnie dostępnych 
„dopalaczy” jest nawet nieco bardziej krytyczny, niż w odniesieniu do narkotyków dystrybuowanych 
nielegalnie. Znaczne nasilenie negatywnej postawy wobec narkotyków jest widoczne zwłaszcza wśród uczniów 
szkół podstawowych. Najmniej negatywnych postaw wobec stosowania narkotyków pojawia się wśród uczniów 
szkół o profilu zawodowym, gdzie dominuje obojętność. Aprobatę dla zażywania „dopalaczy” wyraziło 2,8% 
uczniów, pełną akceptację zaś 4,8%.

W reakcji na propozycję zażycia darmowej porcji narkotyku dominowała zdecydowana odmowa, wybierana 
przez 88% badanych w przypadku „dopalaczy” i 79,5% w przypadku narkotyków nielegalnych. Reakcje 
wskazujące na chęć zażycia substancji psychoaktywnej występowały głównie wśród uczniów szkół o profilu 
zawodowym. W przypadku „dopalaczy” przyjęcie propozycji zażycia substancji zadeklarowało 4,2% uczniów 
szkół zawodowych. Można przypuszczać, że dwukrotnie większe nasilenie postaw przyzwalających wobec 
stosowania środków nielegalnych w porównaniu z legalnymi wiąże się z medialnymi doniesieniami na temat 
zdrowotnego bezpieczeństwa, a nawet korzystnych następstw stosowania marihuany, zaliczanej do substancji 
nielegalnych. Równocześnie w mediach pojawiają się liczne doniesienia o dramatycznych skutkach zażywania 
„dopalaczy”, co prawdopodobnie zmniejsza gotowość uczniów do zażycia substancji psychoaktywnych w tej 
postaci.

Struktura najczęściej deklarowanych sposobów odmowy zażycia środków psychoaktywnych jest zbliżona dla 
środków dostępnych legalnie i substancji nielegalnych. Głównym sposobem odmowy wymienionym przez 
badanych uczniów jest wyjaśnianie, że „nie biorą”. Asertywna odpowiedź „nie” bez dalszych rozmów jest 
podawana jako podstawowy sposób odmowy przez co piątego ucznia.

Dominującą przyczyną, dla której badani przyjęliby propozycję zażycia substancji odurzających dostępnych 
legalnie, jak i nielegalnych byłaby ciekawość. W przypadku marihuany i haszyszu powodem zażycia byłaby 
przede wszystkim chęć poprawy nastroju oraz zapewnienia dobrego humoru i zabawy. Taki motyw zażycia 
narkotyku zgłasza około 11% uczniów szkół o profilu zawodowym i podobna liczba uczniów liceów 
ogólnokształcących.

2. Rówieśnicze wzorce oraz częstość zażywania narkotyków

Co czwarty uczeń miał kontakt z rówieśnikami zażywającymi leki w celu odurzania się. Większość osób 
rejestrujących takie sytuacje, to licealiści. Relacje z rówieśnikami zażywającymi „dopalacze” zadeklarowało 
około 19% uczniów. Obserwacja zażywania marihuany i innych narkotyków jest znacznie częstsza. Kontakt 
z rówieśnikami zażywającymi marihuanę miało 45,3% uczniów, a z osobami zażywającymi inne narkotyki 
niemal co czwarty badany. Większość osób badanych miała kontakt z rówieśnikami zażywającymi substancje 
psychoaktywne kilka razy w życiu, ale obserwację zażywania marihuany kilka razy w miesiącu i częściej zgłosił 
niemal co piąty uczeń, a narkotyków 6,5% uczniów.

Udział w sytuacji, która dawała możliwość zażycia leków w celu odurzania się wymieniło 7,5% osób 
badanych. Na podobne sytuacje związane z dopalaczami wskazuje 6,6% uczniów. Sytuacje umożliwiające 
zażycie marihuany napotkało 23,2% uczniów, a narkotyków 9,6%. Możliwość zażycia środków 
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psychoaktywnych zgłosili pojedynczy uczniowie szkoły podstawowej, jednak w szkołach ponadpodstawowych 
deklarowana dostępność rośnie istotnie.

Zdecydowana większość badanych uczniów (96,1%) nie zażyła nigdy leków w celu odurzania się. Zażycie 
„dopalaczy” zadeklarowało jeszcze mniej osób (2,1%). Marihuanę zażyło co najmniej raz w życiu 16,6% 
uczniów, a zażycie innych narkotyków zadeklarowało 3,6% badanych. Częstsze stosowanie substancji 
psychoaktywnych zgłosiły pojedyncze osoby, przede wszystkim uczniowie liceów i szkół zawodowych.

3. Poziom wiedzy na temat działania narkotyków

Uczniowie są w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi przeciętnie na 22% pytań ankietowych.

4. Wiek pierwszego kontaktu z narkotykami

Średnia wieku pierwszej okazji zażycia legalnych i nielegalnych substancji odurzających lokuje się około 
15 roku życia. Najczęściej podawany przez uczniów wiek pierwszego zażycia substancji psychoaktywnych, to 
właśnie 15 rok życia.

1.1.2 Porównanie wyników badań z rezultatami z poprzedniego badania

Pierwszy kontakt z narkotykami wskazywany przez uczniów odbywa się później, niż w poprzednich 
badaniach z 2010 i 2014 roku. Wiek, w którym wystąpiła po raz pierwszy możliwość zażycia narkotyku, jak 
i wiek pierwszego zażycia narkotyku jest nieco niższy, niż w badaniach z 2010 roku.

Częstość abstynencji narkotykowej spada systematycznie. W danych z lat 2010 i 2014 nie wyróżniano 
w pytaniach marihuany i innych środków psychoaktywnych, natomiast w badaniu w roku 2019 rozdzielono 
w pytaniu marihuanę i haszysz od innych narkotyków. W zestawieniach między pomiarami porównano 
wcześniejsze odpowiedzi, obejmujące także marihuanę i haszysz, z obecnymi odpowiedziami tylko dla 
marihuany. Porównania nie są w pełni trafne, jednak dotyczą nielegalnych środków psychoaktywnych.

Postawy wobec stosowania marihuany i haszyszu są zdecydowanie mniej krytyczne, niż postawy wobec 
stosowania narkotyków, zarejestrowane w poprzednich badaniach. Stosowanie innych narkotyków jest istotnie 
mniej akceptowane, niż stosowanie marihuany, jednak postawy wobec innych narkotyków są bardziej 
spolaryzowane. Więcej osób, niż poprzednich badaniach przejawia negatywną postawę wobec zażywania 
narkotyków, jak i więcej uczniów akceptuje takie zachowania. Odsetek osób, które w reakcji na propozycję 
zażycia narkotyków innych, niż marihuana deklarowały zgodę jest niższy, jednak gotowość przyjęcia 
propozycji zapalenia marihuany lub haszyszu jest ponad dwukrotnie większa, niż we wcześniejszych badaniach. 
Liczba osób, które deklarują pewność odmowy zapalenia marihuany lub haszyszu jest niższa, niż we 
wcześniejszych latach. Motywem gotowości do zażycia narkotyku jest ciekawość oraz ochota i chęć poprawy 
nastroju. Wśród substancji zgłoszonych jako zażyte po raz pierwszy i stosowanych regularnie dominuje 
marihuana.

Inicjacja narkotykowa następuje później, niż w badaniach sprzed czterech lat, jednak skala stosowania 
marihuany i haszyszu oraz leków w reakcji na stres uległa wyraźnemu zwiększeniu. Pozytywnym zjawiskiem 
jest praktyczna eliminacja dopalaczy oraz znaczące ograniczenie repertuaru dostępnych młodzieży środków 
psychoaktywnych, w tym zwłaszcza brak deklaracji stosowania substancji wziewnych i opiatów wysokiego 
ryzyka.

1.1.3 Efekty działań profilaktycznych

Uczniowie biorący udział w programach profilaktycznych w reakcji na stres istotnie częściej zmagają się 
z problemami w samotności, fiksując się na problemie. Częściej też wyrażają emocje w płaczu, odreagowując je 
na rodzinie, ale również częściej poszukują wsparcia w modlitwie, czytaniu książek, czy ekspresji twórczej. 
Natomiast istotnie rzadziej w porównaniu ze swoimi rówieśnikami w reakcji na stres palą tytoń. Poziom 
zadowolenia porównywanych grup jest jednak zbliżony.

Formy reakcji na negatywną presję osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych i osób nie biorących 
udziału w profilaktyce nie różnią się istotnie. Postawy wobec stosowania narkotyków przez młodzież są jednak 
istotnie różne. Młodzież biorąca udział w profilaktyce ma znacznie bardziej krytyczne postawy wobec 
stosowania środków psychoaktywnych, niż uczniowie nie deklarujący uczestnictwa w takich zajęciach.

Częstość kontaktu młodzieży z negatywnymi wzorcami stosowania przez rówieśników narkotyków nie różni 
się istotnie między porównywanymi grupami. Również wiedza o zagrożeniach ze strony narkotyków jest 
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w porównywanych grupach na zbliżonym poziomie. Wiek pierwszego kontaktu z legalnymi i nielegalnymi 
środkami psychoaktywnymi jest w obydwu grupach zbliżony.

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 
2014-2019.

Ilość
Lp. Dane Komendy Powiatowej Policji w Puławach

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wszczętych 54 65 57 53 39 46

2. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umorzonych 11 15 8 8 5 12

3. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii trafiających do sądu 27 16 bd. bd. 12 34

4. Liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstw 
o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 50 46 47 45 43 43

w tym nieletnich 1 2 0 0 1 11

1.2.2 Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października 
w latach 2014-2019.

Ilość
Lp. Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Rodziny z problemem narkomanii 21 24 17 20 32 22

w tym dzieci 12 23 16 15 23 12

1.2.3 Dane Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 
31 października w latach 2014-2019.

Ilość
Lp. Dane Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 

w Puławach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Liczba osób zakażonych HIV 5 4 5 3 10 3

1.2.4 Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2014-
2019.

Ilość
Lp. Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Liczba postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1a. Liczba postępowań wszczętych 90 92 119 140 72 88

1b. Liczba postępowań umorzonych 14 20 23 33 15 31

1c. Liczba postępowań trafiających do sądu 39 24 50 66 27 52

4. Liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstw,                 o których mowa w 
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 72 76 61 114 80 86

1.2.5 Dane Sądu Rejonowego w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2014-2019.

Ilość
Lp. Dane Sądu Rejonowego w Puławach

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii 39 16 63 108 48 66

2. Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii zakończonych: 50 27 68 91 32 26

2a. wyrokiem skazującym 43 26 64 79 26 21

2b. uniewinnieniem sprawcy 1 0 2 0 1 0
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2c. umorzeniem postępowania 6 1 2 12 5 5

3. Liczba prowadzonych spraw o przestępstwa o których mowa 
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zakończonych wyrokiem skazującym, w tym: 43 49 111 79 26 21

3a. orzekającym karę pozbawienia wolności 2 24 49 44 18 11

3b. orzekającym karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 37 23 47 37 12 9

3c.

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

2
-
2

2
-
-

7
8
-

16
19
-

4
4
-

-
1
-

1.2.6 Dane Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach za 
okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2014-2019.

Ilość
Lp. Dane Stowarzyszenia MONAR 

Poradnia Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzależnień 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z zakresu narkomanii 1564 1698

2. Ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z zakresu HIV/AIDS 480 492
1621 1700 1604 1624

3. Ilość przeprowadzonych konsultacji prawnych - - 45 28 28 28

4. Ilość przeprowadzonych konsultacji doradcy w zakresie HIV/AIDS 60 88 47 102 160 162

1.3 Zasoby środowiska lokalnego

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

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. Prokuratura Rejonowa w Puławach.

7. Sąd Rejonowy w Puławach.

8. Szkoły i placówki systemu oświaty.

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,

- rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

- 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.
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2.2 Adresaci programu

Adresatami programu są mieszkańcy miasta Puławy, a w szczególności:

- dzieci i młodzież,

- 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 2020 rok,

- środków własnych realizatorów programu,

- 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 Edukacji, 
Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

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

4. Prezydent Miasta Puławy przedkłada Radzie Miasta Puławy sprawozdanie roczne z realizacji programu 
w terminie do 31 marca 2021 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

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach i placówkach 
systemu oświaty
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Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzą działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 
i profilaktyczną, która jest określona w programach wychowawczo-profilaktycznych tych placówek.

Szkoły i placówki sytemu oświaty opracowują diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym 
czynników chroniących i czynników ryzyka, która stanowi podstawę do podejmowania działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej.

Niniejszy program uwzględnia działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną 
prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz diagnozę którą stanowi podstawę do podejmowania 
tych działalności.

Rozdział V

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 dotyczących profilaktyki wirusa HIV.

Realizatorzy działań:

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wskaźniki:

- liczba osób objętych terapią dla osób uzależnionych od narkotyków

- liczba osób korzystających z konsultacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

- liczba konsultacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

- liczba osób korzystających z konsultacji dotyczących profilaktyki wirusa HIV

- liczba konsultacji dotyczących profilaktyki wirusa HIV

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.

Realizatorzy działań:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

3. Szkoły i placówki systemu oświaty.

4. Urząd Miasta Puławy.

Wskaźniki:

- liczba osób objętych terapią dla współuzależnionych
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- liczba osób korzystających z konsultacji dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii

- liczba konsultacji dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii

- liczba dzieci biorących udział w programach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem narkomanii

- liczba programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem narkomanii

- liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych, dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz HIV, 
skierowanych do przedstawicieli podmiotów działających w tym zakresie

- liczba działań edukacyjnych, dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz HIV, skierowanych do 
przedstawicieli podmiotów działających w tym zakresie

- liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych wzmacniających umiejętności wychowawcze 
rodziców

- liczba działań edukacyjnych wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców

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. Prokuratura Rejonowa w Puławach.

6. Sąd Rejonowy w Puławach.

7. Szkoły i placówki systemu oświaty.

8. Urząd Miasta Puławy.

Wskaźniki:

- liczba osób biorących udział w rekomendowanych programach profilaktycznych

- liczba rekomendowanych programów profilaktycznych

- liczba osób biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych

- liczba osób biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych

- liczba zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych

- liczba zrealizowanych pozalekcyjnych zajęć sportowych

- liczba dzieci biorących udział w działaniach na rzecz dożywiania
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- liczba osób biorących udział w działaniach w ramach edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
oraz HIV

- liczba działań w ramach edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz HIV

- liczba działań zmierzających do oceny aktualnej skali występowania problemów związanych z używaniem 
narkotyków

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.

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.

Wskaźniki:

- liczba zleconych do realizacji zadań publicznych

- kwota dofinansowania zleconych do realizacji zadań publicznych

ZADANIE VI

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.

Wskaźniki:

- liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

- liczba osób uczęszczających do Klubu Integracji Społecznej

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 VI

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.
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1.2. Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

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