UCHWAŁA NR 712/XL/2022
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2469, M.P.
z 2022 r. poz. 118, Dz.U. z 2022 r. poz. 24, poz. 218); art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu
narkomanii
(t.j.
Dz.U.
z 2020 r.
poz. 2050 ze
zm.:
Dz.U.
z 2019 r. poz. 1655, Dz.U. z 2021 r. poz. 2469) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, stanowiący
Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 339/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 712/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2022-2025
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I. WPROWADZENIE
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025, zwany dalej „Programem” stanowi kontynuację działań z obszaru profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie
realizowanych w Płocku w latach ubiegłych. Zadania gminne z powyższego zakresu określone są
w art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymieniony
Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Płocka. Program uwzględnia
zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 służące realizacji celu operacyjnego
pn. „Profilaktyka uzależnień”. Cele i działania określone w Programie są zgodne z Wojewódzkim Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa
Mazowieckiego na lata 2022-2025, który definiuje obszary działań z ww. zakresu.
Działania określone w poszczególnych zadaniach Programu służą ponadto realizacji zadań zawartych
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Program określa cele i zadania, a także
działania służące ich realizacji.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025 uwzględnia rozwój sprawdzonych działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz
rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w oparciu
o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Elementem Programu są również działania związane
z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym polegające na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej
powyższej problematyki. Program uwzględnia realizację przedsięwzięć wynikających z aktualnych potrzeb
lokalnych określonych w „Raporcie stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2020 rok” oraz
„Raporcie stanu problemów narkotykowych w mieście Płocku za 2020 rok”.
Założenia Programu są zgodne z „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku” wydanymi przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program został opracowany przez Zespół zadaniowy ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022-2025” powołany Zarządzeniem Nr 3091/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 stycznia 2022 roku. W
skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych. Treść Programu została zaopiniowana pozytywnie przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto projekt Programu przekazano do konsultacji podmiotom
zajmującym się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem
narkomanii oraz przemocy w rodzinie, jak również Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
II. CEL GŁÓWNY
Głównym celem Programu jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom
oraz przemocy w rodzinie dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego
w szczególności: zapobieganie uzależnieniom poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań
skierowanych do społeczności lokalnej oraz niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień
poprzez zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej.
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III. CELE SZCZEGÓŁOWE
Do celów szczegółowych Programu należy:
1. ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających ze spożywania alkoholu,
używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
2. ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu,
3. ograniczenie zaburzeń życia w rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym, w tym szkód
zdrowotnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży oraz skali zjawiska przemocy w rodzinie,
4. zwiększenie skuteczności istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych, nadużywających alkoholu,
osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych
i nowych substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin, osób doznających przemocy w rodzinie oraz
osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej,
5. ograniczenie zjawiska picia alkoholu oraz używania narkotyków (w szczególności marihuany oraz nowych
substancji psychoaktywnych) przez dzieci i młodzież poprzez systematyczną realizację działań
profilaktycznych,
6. doskonalenie działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia, edukacji publicznej, szkolenia kadr
i promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej.
IV. OBSZARY DZIAŁAŃ
Program uwzględnia zadania służące realizacji celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata
2021-2025 pn. „Profilaktyka uzależnień”. Zadania zostały określone w następujących obszarach działań:

1.
2.
3.
4.

zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom,
uzależnienie od alkoholu,
uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne),
uzależnienia od narkotyków.
V. ADRESACI

Działania realizowane w ramach Programu skierowane będą do społeczności lokalnej - do wszystkich
mieszkańców Płocka, którzy spotykają się z problematyką uzależnień, w szczególności do:
1. dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zagrożonej uzależnieniami
behawioralnymi, wychowującej się w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe
oraz ich rodziców,
2. dzieci i młodzieży bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych
z alkoholem/narkotykami/uzależnieniami behawioralnymi, ich rodziców oraz nauczycieli/wychowawców,
3. osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniami
behawioralnymi, w tym osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, osób używających
szkodliwie środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
4. osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych,
5. osób współuzależnionych,
6. osób doznających przemocy w rodzinie,
7. osób stosujących przemoc w rodzinie,
8. przedstawicieli podmiotów realizujących działania określone w Programie.
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VI. REALIZATORZY
Działania ujęte w Programie będą realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka,
w szczególności Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz podmioty realizujące zadania z ww. zakresu, w szczególności: placówki
oświatowe; jednostki organizacyjne, w szczególności: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Ośrodek
Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, Straż Miejską
w Płocku, Książnicę Płocką, Płocką Galerię Sztuki; instytucje, w tym Komendę Miejską Policji w Płocku;
organizacje pozarządowe oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
VII. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku. Większość działań określonych
w Programie ma charakter długofalowy.
VIII. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy pobierają opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 181 oraz dochody z opłat
określonych w art. 111 zostają zabezpieczone w budżecie miasta Płocka i przeznaczone będą na realizację
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
w poszczególnych latach realizacji Programu określana będzie corocznie w Uchwałach Budżetowych Miasta
Płocka na lata: 2022, 2023, 2024 i 2025.

IX. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę indywidualną, w zespołach
i na posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie umowy cywilnoprawnej w wysokości :
 55,00 zł brutto za 1 godzinę pracy dla członka Komisji w zespole motywującym do podjęcia leczenia oraz na
posiedzeniach Komisji,
 70 zł brutto za 1 godzinę pracy dla Przewodniczącego Komisji w zespole motywującym do podjęcia leczenia
oraz na posiedzeniach Komisji,
 80,00 zł brutto dla członka Komisji za kontrolę 1 punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 30,00 zł brutto dla członka Komisji za przeprowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w 1 punkcie
sprzedaży napojów alkoholowych,
 30,00 zł brutto za opracowanie 1 wniosku do Sądu w sprawach dotyczących osób zgłaszanych do Komisji.
Członkom Komisji przysługuje również dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, seminariach
i konferencjach.
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X. OPINIOWANIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU
W celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022-2025 powołuje się Zespół Opiniujący Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej – przewodniczący
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka – wiceprzewodniczący
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka – członek
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – członek
5. Pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka – członek.
XI. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ PROGRAMU
Monitorowanie działań realizowanych w ramach Programu będzie polegało na systematycznym zbieraniu,
analizowaniu oraz interpretacji uzyskanych danych i informacji w celu określenia efektywności
poszczególnych działań, w szczególności po ich zakończeniu. Dane te będą wykorzystywane przy
podejmowaniu decyzji dotyczących rozszerzania bądź ograniczania podejmowanych przedsięwzięć
określonych do realizacji oraz przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych i pomocowych. Wyniki
monitoringu będą stanowić informacje oraz cenne wskazówki dla władz miasta oraz podmiotów realizujących
zadania określone w Programie.
Monitorowanie działań będzie polegało w szczególności na:
1. systematycznym zbieraniu informacji na temat realizowanych projektów w ramach zadań Programu na
podstawie przedstawianych sprawozdań oraz ich analizie w aspekcie:
 merytorycznym – odnośnie liczby uczestników, ilości zrealizowanych działań, sposobu realizacji, stopnia
realizacji zaplanowanych celów oraz osiągniętych rezultatów,
 finansowym – odnośnie prawidłowości oraz sposobu wykorzystania przyznanych środków finansowych,
2. zbieraniu oraz analizowaniu danych dotyczących działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych,
3. zbieraniu oraz analizowaniu informacji uzyskiwanych od realizatorów zadań Programu,
4. zbieraniu oraz analizowaniu danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych oraz
narkotykowych uzyskiwanych od podmiotów zajmujących się realizacją działań wynikających z ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
5. zbieraniu oraz analizowaniu danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. sporządzaniu raportu z monitowania problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Płocku
uwzględniających rozmiary lokalnych problemów alkoholowych i narkotykowych, ocenę realizowanych
działań oraz zasobów miasta Płocka w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
7. przeprowadzaniu cyklicznych badań ankietowych ESPAD Europejski Program Badań nad Używaniem
Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych przez Młodzież Szkolną (co 4 lata),
8. organizacji spotkań z przedstawicielami podmiotów realizujących działania określone w Programie w celu
zbierania opinii, wyciągania wniosków oraz analizy dotychczasowych doświadczeń,
9. przygotowywaniu sprawozdań wewnętrznych oraz zewnętrznych, opracowań na Sesje Rady Miasta Płocka
oraz posiedzenia Komisji Rady Miasta Płocka, itp.
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XII. DIAGNOZA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM I NARKOTYKAMI
WYSTĘPUJĄCYCH W PŁOCKU
Planowanie działań oraz opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 rok oparte było na wynikach diagnoz
określających rodzaj problemów alkoholowych i narkotykowych, istniejące potrzeby oraz zasoby w zakresie
działań z ww. obszaru. W 2021 roku został przygotowany „Raport stanu problemów alkoholowych w mieście
Płocku za 2020 rok” oraz „Raport stanu problemów narkotykowych w mieście Płocku za 2020 rok”, których
celem było m. in. przedstawienie oraz analiza poszczególnych problemów związanych z alkoholem
i narkotykami występujących w Płocku, określenie ich natężenia i rozmiarów oraz dynamiki zmian w dłuższej
perspektywie czasowej. Diagnozy zawierają informacje dotyczące analizy rynku alkoholowego oraz
dostępności napojów alkoholowych, konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych spowodowanych
niewłaściwym używaniem alkoholu oraz nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym zjawiska
przemocy w rodzinie.
DIAGNOZA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM WYSTĘPUJĄCYCH W PŁOCKU
Na podstawie danych zawartych w „Raporcie stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2020
rok” poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat problemów alkoholowych oraz przemocy
w rodzinie występujących w naszym mieście. Poniższe informacje zostały wykorzystane przy ustalaniu
lokalnych działań realizowanych w ramach zadań Programu.
1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych
W ramach monitorowania problemów alkoholowych wskazane jest dokonywanie analizy dostępności fizycznej
napojów alkoholowych, ponieważ istotnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość spożycia alkoholu jest
jego dostępność, w wymiarze fizycznym oraz ekonomicznym. W latach 2009-2020 dostrzegalna jest
wzrostowa tendencja w zakresie liczby mieszkańców miasta Płocka (dorosłych i dzieci) przypadających na
jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Jednakże w 2020 roku na jeden punkt przypadało
373 mieszkańców, tj. o 4 osoby mniej niż w 2019 roku i o 17 osób mniej niż w 2018 roku.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wynosiła w 2020 roku 1 300 (800 – maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 500 - maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży). W 2020 roku liczba ważnych
zezwoleń wynosiła 797 (o 7 zezwoleń więcej niż w 2019 roku i o 23 zezwolenia więcej niż w 2018 roku),
w tym 575 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz 222 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży. Jak wynika z analizowanych danych, maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych ustalona przez Radę Miasta Płocka przewyższała faktyczne wykorzystanie zezwoleń.
W 2020 roku na terenie Płocka znajdowało się łącznie 306 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w 2019
roku - 308), w tym 205 sklepów oraz 101 lokali gastronomicznych. Na przestrzeni lat 2010-2020 dostrzegalna
jest pozytywna tendencja spadkowa w zakresie liczby punktów ogółem. W stosunku do 2010 roku łączna liczba
punktów zmniejszyła się o 13%, liczba punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o 25%,
natomiast poza miejscem sprzedaży o 6%. Pomimo tendencji spadkowej w omawianych latach, w 2020 roku
w stosunku do roku poprzedniego odnotowany został wzrost liczby sklepów oferujących sprzedaż alkoholu
o 13 punktów. Spadek odnotowano w liczbie lokali gastronomicznych - o 15 punktów, w związku z czym
ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 2 punkty.
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Wykres 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem oraz w miejscu i poza miejscem
sprzedaży na przestrzeni lat 2010 – 2020.
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2. Szkody zdrowotne
Nadużywanie napojów alkoholowych wywołuje szkody zdrowotne u osób pijących, jak również członków ich
rodzin. W Płocku funkcjonują podmioty udzielające pomocy ww. osobom, podmioty te dysponują danymi na
temat rozmiarów problemów alkoholowych. Analizując przedstawione informacje należy pamiętać, że nie są
one prostym odzwierciedleniem rozmiaru zaburzeń spowodowanych nadmiernym piciem alkoholu. Poniższe
dane obrazują poziom dostępności do specjalistycznej pomocy.
 Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - ogólna
liczba pacjentów Poradni na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ulegała systematycznemu spadkowi.
W 2020 roku łączna liczba osób zgłaszających się z problemem alkoholowym wyniosła 266 osób, w tym
liczba osób zobowiązanych do leczenia wyniosła 40. Oznacza to znaczny spadek (o 40%) w stosunku do
roku 2019, kiedy ogólna liczba pacjentów wynosiła 442 osoby. Wzrosła natomiast liczba pacjentów
zobowiązanych do leczenia odwykowego o 2 osoby (o 5 %) w stosunku do roku 2019. Porównując dane
z roku 2010 i 2020 odnotowano spadek ogólnej liczby pacjentów o 76% oraz spadek o 84% liczby osób
zobowiązanych do leczenia odwykowego. W 2019 roku liczba pacjentów leczonych w Poradni z powodu
współuzależnienia kształtowała się na poziomie 49 osób (w tym 46 kobiet oraz 3 mężczyzn), natomiast
w 2020 roku na poziomie 30 osób (wszystkie kobiety) - spadek o 39%.
 W Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Spółka z o.o. (dane dotyczą okresu funkcjonowania Oddziału, tj. od 1 stycznia do 25 września 2020 roku)
hospitalizowanych było łącznie 240 pacjentów, w tym 50 pacjentów było hospitalizowanych po raz
pierwszy, a 3 osoby zobowiązane były do leczenia odwykowego. W 2019 roku hospitalizowanych było
łącznie 546 osób uzależnionych, w tym 100 leczonych po raz pierwszy oraz 9 zobowiązanych do leczenia
odwykowego. Gwałtowny spadek liczby pacjentów w stosunku do roku 2019 związany jest
z likwidacją Oddziału. Ogólna liczba pacjentów Pododdziału w latach 2017-2019 systematycznie wzrastała.
 Ośrodek Medyczno-Psychologiczny „VIDE” w Płocku - od 2014 do 2018 roku liczba osób leczonych
w Poradni Leczenia Uzależnień systematycznie wzrastała. W 2014 roku leczonych było 136 osób, natomiast
w 2018 roku o 90% więcej, tj. 259. W 2019 roku w stosunku do poprzedniego nastąpił natomiast spadek do
206 osób - liczba pacjentów zmniejszyła się o 20%, natomiast w 2020 roku nastąpił wzrost liczby pacjentów
do 350 – o 70%. W Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w 2020 roku leczonych było
63 pacjentów, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku 2019 – o 5%, kiedy na Oddziale leczonych
było 66 osób.
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 W Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie – Zalesiu
w roku 2020 hospitalizowanych było 82 mieszkańców Płocka, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2019
o 21% (w 2019 roku odnotowano ogółem 68 pacjentów), w latach 2018-2020 odnotowany jest
systematyczny wzrost liczby pacjentów. W porównaniu do roku 2010 ogólna liczba pacjentów zmalała
o 23%. Liczba pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy wyniosła 49, stanowi to 60% ogólnej liczby
hospitalizacji i oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o 22%. Zobowiązany do leczenia był 1 pacjent
(w 2019 roku nie było takich pacjentów, w 2018 roku było 5 pacjentów). W stosunku do 2010 roku liczba
pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego zmalała o 98%.
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - w latach 2010-2020 liczba pacjentów występowała na
zróżnicowanym poziomie. Nie jest dostrzegalna żadna określona tendencja w zakresie ich liczby. Najmniej
mieszkańców Płocka leczonych było w 2013 roku - 24 osoby, natomiast najwięcej w 2017 roku - 62 osoby.
W 2020 roku leczonych było 28 pacjentów, co oznacza spadek o 38% w stosunku do roku 2019, kiedy było
45 pacjentów.
 Według danych otrzymanych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku (dane dotyczą nie tylko mieszkańców Płocka) w latach 2014-2019 dostrzegalne są dwie tendencje
w zakresie liczby pacjentów Pogotowia – w okresie od 2014 do 2017 roku odnotowano zmniejszanie się ich
liczby, a następnie w roku 2018 i 2019 wzrost. W 2020 roku udzielono pomocy 538 osobom, co oznacza
spadek o 55% w stosunku do 2019 roku, kiedy udzielono pomocy 1 206 osobom.
Dane otrzymane z Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych
W 2020 roku nastąpił gwałtowny spadek w zakresie liczby osób, którym udzielono porad w punktach
konsultacyjno-informacyjnych. Szczegółowe dane ilustruje poniższy wykres.
Wykres 2. Liczba osób, którym udzielono porad w punktach konsultacyjno-informacyjnych w podziale na
poszczególne kategorie w latach 2011-2020.
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Największy spadek dotyczył liczby dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym. W roku
2019 udzielono porad 757 osobom, natomiast w 2020 roku 247 osobom – spadek o 67%. Dorośli członkowie
rodzin z problemem alkoholowym (DDA i osoby współuzależnione) stanowili największą część wszystkich
klientów, ich liczba w latach 2016-2019 utrzymywała się na dosyć stałym poziomie. Od 2018 roku
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dostrzegalny jest wyraźny spadek liczby osób z problemem alkoholowym, którym udzielono wsparcia. Maleje
również liczba osób doznających przemocy, jak i osób stosujących przemoc, które zgłosiły się po pomoc.
W latach 2017-2019 dostrzegalny był wzrost liczby porad udzielonych dorosłym członkom rodziny osób
z problemem alkoholowym, w 2020 roku nastąpił gwałtowny spadek w tym zakresie (o 54%). Tendencja
spadkowa widoczna jest również w zakresie liczby porad udzielonych osobom z problemem alkoholowym,
osobom doznającym przemocy oraz stosującym przemoc.
3. Konsekwencje społeczne i prawne związane z używaniem alkoholu
Niewłaściwe spożywanie alkoholu powoduje szereg problemów oraz szkód społecznych i prawnych, ma
wpływ na popełnianie przestępstw i wykroczeń. Do szczególnie uciążliwych, ze względu na swoje złożone
konsekwencje, należy zjawisko przemocy w rodzinie. Spożywanie alkoholu jest wiodącym czynnikiem
towarzyszącym występowaniu przemocy w rodzinie i z tego względu przemoc domowa znajduje się na mapie
polskich problemów alkoholowych.
 Straż Miejska w Płocku - z przedstawionych danych wynika, że od roku 2012 systematycznie maleje liczba
wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2011 roku było 1 050 wykroczeń, natomiast w 2020 roku
tylko 278. W 2020 roku Straż Miejska podjęła 312 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych, które stanowiły 6,2% wszystkich zgłoszonych w omawianym roku interwencji.
W stosunku do 2019 roku liczba interwencji spadła o 32%. Od 2016 roku obserwowana jest tendencja
malejąca w zakresie liczby interwencji wobec osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych,
gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu (z wyjątkiem
roku 2018, kiedy to odnotowano wzrost - 1 542). W 2019 roku liczba interwencji Straży Miejskiej
w porównaniu z ubiegłymi latami była najniższa – 974, w 2020 roku nastąpił kolejny duży spadek do
493 interwencji (spadek o 49%). W 2020 roku najczęściej podejmowanym rodzajem interwencji było
odwiezienie do Izby Wytrzeźwień - przewiezionych zostało 620 osób (w 2019 roku przewiezione zostały
833 osoby). Od 2016 roku utrzymuje się trend spadkowy w zakresie liczby interwencji w postaci
przewiezienia do Izby Wytrzeźwień, w stosunku do 2019 roku nastąpił spadek o 25%.
 Z danych Izby Wytrzeźwień w Płocku wynika, że od 2013 roku liczba pobytów w Izbie zaczęła
systematycznie spadać. W 2019 roku było 2 248 pobytów – był to kolejny spadek w stosunku do 2018 roku
o 26%. W 2020 roku liczba pobytów zwiększyła się o niecały 1% i wyniosła 2 261. W latach 2011-2020
widoczny jest trend spadkowy w zakresie liczby osób przyjmowanych w Izbie Wytrzeźwień po raz
pierwszy. W 2020 roku odnotowano 470 osób przyjętych po raz pierwszy, porównaniu do 2019 roku
nastąpił spadek o 2%, natomiast w stosunku do 2010 roku nastąpił spadek o 273% (w 2010 roku było 1 755
pacjentów).
Wykres 3. Liczba pobytów w Izbie Wytrzeźwień w latach 2010 – 2020.
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 Według danych uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Płocku w 2020 roku podejrzanych
o popełnienie przestępstwa było łącznie 1 378 osób, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego
o 19%. Jednocześnie liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w związku z alkoholem
stanowiła w 2020 roku 20% ogólnej liczby popełnionych przestępstw. W stosunku do 2019 roku nastąpił
spadek liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w związku z alkoholem o 21%. W 2020 roku
Komenda Miejska Policji w Płocku skierowała do sądu 36 wniosków związanych z wykroczeniami
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w związku z alkoholem. W latach 2016-2019 liczba
wniosków w tym zakresie systematycznie zwiększała się. W roku 2020 nastąpił gwałtowny spadek o 69%
w stosunku do 2019 roku, kiedy to Komenda Miejska Policji w Płocku skierowała do sądu 115 wniosków
związanych z wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w związku z alkoholem.
W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Płocku skierowała również 33 wnioski związane
z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu na drogach w związku z alkoholem, oznacza to wzrost
w stosunku do roku 2019 o 50%, natomiast w stosunku do 2018 roku spadek o 36%.
Wykres 4. Liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ogółem oraz w związku z alkoholem na
przestrzeni lat 2014-2020.
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W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Płocku przeprowadziła łącznie 585 interwencji domowych,
w tym 80 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. Oznacza to spadek ogólnej liczby interwencji
domowych, który utrzymuje się od 2014 roku. Spadek w stosunku do 2019 roku wynosi 17%. W 2020 roku
odnotowano 80 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie, oznacza to spadek liczby interwencji,
w stosunku do roku 2019 o 7%. W 2019 roku liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie
wyniosła 193, w tym zdecydowaną większość stanowiły osoby będące pod wpływem alkoholu (96%).
W 2020 roku takich osób było 90, 100% osób stosujących przemoc stanowiły osoby będące pod wpływem
alkoholu. W stosunku do lat 2018-2019 spadła liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy, jak i osób
będących pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2016-2020 obserwowany jest malejący trend
w zakresie liczby skierowanych do sądu spraw z aktem oskarżenia o znęcanie się nad rodziną. W stosunku
do 2015 roku ich liczba zmniejszyła się o 71%.
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Wykres 5. Liczba interwencji domowych, w tym liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie na
przestrzeni lat 2010-2020.
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – w 2020 roku liczba rodzin korzystających z pomocy
społecznej z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny
wyniosła 251, oznacza to nieznaczny wzrost o 2% w stosunku do 2019 roku. Na przestrzeni lat 2010-2020
widoczny jest trend spadkowy w tym zakresie.
Wykres 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny w latach
2010-2020.
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Ogólna kwota przeznaczona w roku 2020 na pomoc finansową dla rodzin z problemem alkoholowym
zmniejszyła się o 14% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 1 113 694,24 zł (w 2019 rok 1 293 346,00 zł, w 2018 roku - 1 363 716,00 zł, w 2017 roku - 1 235 790,00 zł). W latach 2010-2018
widoczny był wzrost nakładów na pomoc osobom z problemem alkoholowym. W 2020 roku kwota ta jest
niższa niż wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku 2018 i 2019. Średnia roczna
wielkość środków finansowych, jaka w ramach pomocy materialnej została przekazana rodzinom z powodu
alkoholu wyniosła w 2019 roku 5 236,00 zł, w 2020 roku spadła o 15% - do kwoty 4 437,00 zł (w 2018 roku
była to kwota 4 638,00 zł, w 2017 roku - 4 398,00 zł).
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 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej – w 2020 roku 20 dzieci przebywało u 15 rodzin
zastępczych/rodzinnych domach dziecka z powodu problemów alkoholowych. Stanowi to o 59% mniej
dzieci i o 52% mniej rodzin niż w 2018 roku. W stosunku do 2019 roku liczba dzieci zwiększyła się o 11%,
natomiast liczba rodzin zwiększyła się o 15%. Dane na temat liczby dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej z powodu ww. problemów, którym udzielono pomocy specjalistycznej w latach 2018-2020
przedstawia poniższa tabela.
Lp.

problemy alkoholowe
rodziny zastępcze/
rodzinne domy dziecka

liczba rodzin,
w których przebywały dzieci

liczba dzieci
w tych rodzinach

2018 rok 2019 rok 2020 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
1.

rodziny zastępcze spokrewnione

14

5

10

20

5

10

2.

rodziny zastępcze niezawodowe

5

4

0

9

4

0

3.

rodziny zastępcze zawodowe

6

1

2

8

1

2

4.

rodzinne domy dziecka

6

3

3

12

8

8

5.

ogółem

31

13

15

49

18

20

 Z danych uzyskanych od Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie wynika, że w 2020 roku wszczęto łącznie 231 procedur Niebieskich Kart A wszczynających
procedurę „Niebieskie Karty”, oznacza to spadek o 3 % w stosunku do 2019 roku. W odniesieniu do lat
ubiegłych dostrzegalny jest spadek liczby Niebieskich Kart A. Na przestrzeni lat 2015-2020 najwięcej
procedur wszczęła Policja, w 2020 roku procedury wszczęte przez Policję stanowiły 79%. Drugi pod
względem liczby wszczętych procedur, podobnie jak w latach poprzednich jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej - 17%. Pozostałe instytucje tj. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
oświata i ochrona zdrowia wszczynały pojedyncze procedury. W 2020 roku Zespół
Interdyscyplinarny/Grupa Robocza sporządziła 221 Niebieskich Kart C oraz 191 Niebieskich Kart D.
Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2019 o 6% w przypadku Niebieskich Kart C oraz wzrost o 5%
w przypadku Niebieskich Kart D. Do działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupy
Robocze należy również przekazywanie zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury)
o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie. W 2020 roku liczba przekazanych
zawiadomień wyniosła 20, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2019 o 9. Ponadto w 2020 roku
zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 3 osobom, oznacza to spadek
w stosunku do roku 2019 o 5 osób. Odnotowano 5 przypadków odebrania dziecka z rodziny na podstawie
art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w 2019 roku – 2, w 2017 i 2018 roku takie
sytuacje nie miały miejsca). W 2018 roku zakończono 233 procedury „Niebieskie Karty”, w 2019 roku
nastąpił wzrost w tym zakresie i zakończonych zostało łącznie 278 procedur. W roku 2020 nastąpił spadek
i zakończono 225 procedur, w tym 84 z powodu zakończenia przemocy w rodzinie oraz 141 z powodu
braku zasadności podejmowanych działań. W 2020 roku istniało podejrzenie wobec 264 osób, że są
dotknięte przemocą w rodzinie. Oznacza to, że liczba osób w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrosła
o 7%. Wśród osób dotkniętych przemocą w rodzinie zdecydowaną większość stanowiły kobiety – 84%
(w 2019 roku - 83%, w 2018 roku – 85%, a w 2017 roku – 89%). Liczba mężczyzn, wobec których istnieje
podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie na przestrzeni lat 2017-2020 systematycznie wzrasta.
W 2020 roku takich mężczyzn było 43, w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o 53%.
 W Hostelu (Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie) w latach 2012-2020, liczba rodzin w nim
przebywających ulega systematycznemu zmniejszeniu. W 2020 roku udzielono pomocy 2 rodzinom,
w 2019 roku pomoc w tej formie otrzymało 6 rodzin, w 2018 roku – 11 oraz w roku 2017 – 14 rodzin.
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Wykres 8. Liczba rodzin oraz liczba dzieci, które otrzymały pomoc w formie schronienia w Domu dla Osób
Doznających Przemocy w Rodzinie w latach 2010-2020.
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 W Pokoju Przyjaznych Przesłuchań w 2020 roku odbyło się 90 przesłuchań z udziałem 75 dzieci
i 15 dorosłych ofiar przemocy seksualnej. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2019, kiedy odbyło się
67 (wzrost o 34%) przesłuchań z udziałem 54 dzieci (wzrost o 54%). Ogólny trend w latach 2010-2020
wskazuje na wzrost liczby przesłuchań oraz liczby przesłuchanych dzieci.
Wykres 9. Liczba dzieci przesłuchanych w Pokoju Przyjaznych Przesłuchań w latach 2010-2020.
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 W Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w 2020 roku w Placówce Interwencyjnej z powodu
problemu alkoholowego w rodzinie przebywało 10 osób, natomiast w Placówce Socjalizacyjnej 28 osób.
Oznacza to spadek liczby nieletnich w stosunku do 2019 roku z 11 do 10 w placówce interwencyjnej oraz
z 32 do 28 w placówce socjalizacyjnej. Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby osób nieletnich
przebywających w Placówce Socjalizacyjnej w 2019 roku – 32 osoby (w stosunku do 2018 roku ich liczba
zwiększyła się o 129%).


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła w 2020 roku rozmowy
z 254 członkami rodzin osób z problemem alkoholowym (w 2019 roku - 247 członkami rodzin osób
z problemem alkoholowym, w 2018 roku – 250 członkami rodzin, w 2017 roku – 331 członkami rodzin).
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W porównaniu do poprzednich lat obserwowany jest trend spadkowy w tym zakresie. W stosunku do
44 osób Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – widoczny spadek w stosunku do lat poprzednich,
w stosunku do 2019 roku spadek o 60%. Wobec 15 osób Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, co stanowi kolejny duży spadek – w stosunku do 2019
roku o 76% (w 2019 roku – 63, w 2018 roku – 84, w 2017 roku – 95 osób). W 2020 roku przeprowadzono
rozmowy z 11 osobami doznającymi przemocy w rodzinie. W 2020 roku przeprowadzono rozmowy
z 9 osobami stosującymi przemoc (w roku 2019 – z 8 osobami, w 2018 roku – z 32 osobami, w 2017 roku
– z 9 osobami). W latach 2015-2020 rozmowy były prowadzone ze znacznie mniejszą liczbą osób
dotkniętych problemem przemocy oraz osobami stosującymi przemoc, niż w latach 2012-2014.
DIAGNOZA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NARKOTYKAMI WYSTĘPUJĄCYCH W PŁOCKU
Na podstawie danych zawartych w „Raporcie stanu problemów narkotykowych w mieście Płocku za
2020 rok” poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat problemów narkotykowych
występujących w naszym mieście. Poniższe informacje zostały wykorzystane przy ustalaniu lokalnych
działań realizowanych w ramach zadań Programu.

1. Szkody zdrowotne
Narkotyki wywołują szkody zdrowotne u osób używających tych substancji, jak również członków ich rodzin.
W Płocku funkcjonują podmioty udzielające pomocy ww. osobom, podmioty te dysponują danymi na temat
rozmiarów problemów narkotykowych. Analizując przedstawione informacje należy pamiętać, że nie są one
prostym odzwierciedleniem rozmiaru zaburzeń spowodowanych używaniem narkotyków. Poniższe dane
obrazują poziom dostępności do specjalistycznej pomocy.

 Poradnia Profilaktyki Leczenia Uzależnień Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2020 roku przyjęła
16 osób z problemem narkotykowym, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do 2019 roku, kiedy
przyjęto 18 osób. W większości byli to mężczyźni - 11 osób (69% ogółu). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni
przyjęci do Poradni w 2020 roku zadeklarowali używanie substancji z kategorii „mieszane” (tj. alkohol,
THC, amfetamina), wśród używających 99% stanowili mężczyźni (11 mężczyzn i 1 kobieta). Tylko kobiety
(4 osoby – 25% ogółu) zgłosiły się do Poradni z powodu używania leków uspokajających i nasennych.
W roku 2020 nie odnotowano osób zgłaszających się do Poradni z powodu używania opiatów, tak jak miało
to miejsce w roku 2019, natomiast substancje psychoaktywne „mieszane” nadal pozostają na względnym
poziomie w stosunku do roku 2018.
Wykres 10. Liczba osób przyjętych do Poradni z problemem narkotykowym w latach 2013 – 2020.
25
20

20

18

2018

2019

15

15
10

18

9

11

16

9

5
0

2013

2014

2015

2016

2017

2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5E5F6FB3-6905-41A1-A9A0-B7064AD5613E. Uchwalony

Strona 14

 Według danych Ośrodka Medyczno-Psychologicznego „VIDE” w Płocku w 2020 roku w Poradni Leczenia
Uzależnień leczyło się z powodu narkotyków 78 osób, w tym najczęściej osoby zgłaszały się z powodu
używania kilku substancji (60 osób). W porównaniu z rokiem 2019 (4 kobiety i 14 mężczyzn) jest to
czterokrotny wzrost liczby zgłaszających się, z czego prawie 75% stanowili mężczyźni. Analizując liczby
osób używających poszczególnych substancji psychoaktywnych w roku 2020 zauważyć można, że przeważa
używanie różnych środków psychoaktywnych (kategoria: mieszane) oraz leków uspokajających
i nasennych. Jest to nowa tendencja, gdyż w roku 2019 nie odnotowano żadnej osoby zgłaszającej się
z powodu leków uspakajających i nasennych. Według danych z lat 2018-2020 nie odnotowano nikogo, kto
zgłosił się z powodu kokainy jako głównej substancji i jej pochodnych, nowych substancji
psychoaktywnych zawierających opiaty, czy kanabinoidy, czy też stymulanty np. mefedron. Największą
grupę stanowiły osoby, które używały alkoholu i kilku substancji. W Całodobowym Oddziale Terapii
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w 2020 roku leczonych było 2 mężczyzn uzależnionych od
substancji psychoaktywnych, przyjętych z powodu używania leków uspokajających i nasennych.

 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza
Wilczkowskiego w Gostyninie - w 2020 roku przyjęto do Szpitala 12 osób, w tym z powodu używania
opiatów – 4 osoby, z powodu kilku substancji - 6, jedna osoba z powodu leków i jedna osoba z powodu
substancji halucynogennych. Wśród osób detoksykowanych przeważali mężczyźni - 8 osób. Wśród
zarejestrowanych osób używających substancji psychoaktywnych obserwujemy spadek o 54% w stosunku
do roku 2019, kiedy przyjęto 26 osób.

 Wojewódzki Szpital Zespolony - w 2020 roku przyjęto 22 osoby z powodu zatrucia narkotykowego, w tym
nie odnotowano zgonów z powodu narkotyków. Dane z 2019 i 2020 roku pokazują na spadek liczby zatruć
po wzroście w latach 2017-2018. W stosunku do roku 2019 nastąpił niewielki wzrost - o 2 osoby. Prawie
wszystkie zatrucia dotyczyły mężczyzn - 17 przypadków (77%). Najwięcej przypadków odnotowano
z powodu substancji mieszanych (7 osób), kanabinoidów (4 osoby), stymulantów (4 osoby), halucynogenów
(3 osoby), opioidów (2 osoby) oraz leków uspokajających i nasennych (2 osoby).
Wykres 11. Hospitalizacje związane z zatruciem narkotykowym w latach 2010 – 2020.
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 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - najnowsze dane wskazują
na tendencję spadkową zatruć, których duży wzrost odnotowano w 2015 roku - 72 przypadki. W 2020 roku
udzielono pomocy 29 osobom z powodu użycia narkotyków, co oznacza spadek o 22% w porównaniu do
roku 2018, a wzrost o 26% w stosunku do roku 2019.
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Dane otrzymane z Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych
W 2020 roku udzielono 751 porad 296 osobom w zakresie problemów narkotykowych, największą grupę
stanowiły osoby z problemem narkotykowym - 416 porad, 157 osób oraz dorośli członkowie rodzin
z problemem narkotykowym (w tym osoby współuzależnione) – 289 porad, 118 osób. W 2019 roku udzielono
819 porad 321 osobom, w tym największa grupę stanowiły również osoby z problemem narkotykowym –
183 osoby, 488 porad oraz dorośli członkowie rodzin z problemem narkotykowym (w tym osoby
współuzależnione) – 125 osób, 298 porad.

2. Konsekwencje społeczne i prawne związane z używaniem narkotyków
Używanie narkotyków powoduje szereg problemów oraz szkód społecznych i prawnych, ma wpływ na
popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020 roku liczba osób objętych
pomocą z powodu narkotyków zwiększyła się z 53 (2019 rok) do 55 – o 3,8%, natomiast w stosunku do
2018 roku zmniejszyła się o 16,7%. Wszczęto 12 procedur „Niebieskie Karty” dotyczące osób z problemem
nadużywania substancji psychoaktywnych, co oznacza spadek o 25 % w stosunku do 2019 roku. Średnia
wysokość środków finansowych przyznanych na pomoc 1 rodzinie w 2020 roku wyniosła 3 036,28 zł,
w 2019 roku – 4 027,58 zł, natomiast w 2018 roku – 3 270,47 zł.
 W Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w 2020 roku przebywało łącznie 73 wychowanków,
w tym żaden z uwagi na problem narkotykowy występujący w rodzinie. Wśród nieletnich mieszkańców
przeprowadzono łącznie 16 badań na obecność narkotyku w organizmie, w tym 4 dały wynik pozytywny
(1 dla dziewczyny i 3 dla chłopców).
 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku - w 2020, 2019 i 2018 roku na terenie miasta Płocka
umieszczone było 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej (spokrewnionej) z powodu problemu narkotykowego.
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku - w 2020 na terenie miasta Płocka nie odnotowano
sklepów stacjonarnych wprowadzających do obrotu środki zastępcze - nie przeprowadzono kontroli
sanitarnych. Wydano 1 decyzję dotyczącą umorzenia postępowania wszczętego z urzędu w sprawie
podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych przez osoby fizyczne z uwagi na brak znamion
wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dotyczy spraw przekazanych przez organy ścigania),
oznacza to spadek w stosunku do 2019 roku (5 decyzji). Wydano ponadto 1 decyzję dotyczącą przepadku
na rzecz Skarbu Państwa oraz zniszczenia na koszt Skarbu Państwa zatrzymanych produktów przez organy
ścigania i przekazanych do PSSE w Płocku, spadek w stosunku do 2019 roku – 5 decyzji. Na terenie
powiatu nie ma sklepów stacjonarnych wprowadzających do obrotu środki zastępcze. Decyzje wydane były
po otrzymaniu dokumentacji i zabezpieczeniu produktów przez Komendę Miejską Policji w Płocku.
W 2020 roku nie zgłoszono przypadku zatrucia środkami zastępczymi i zgonu spowodowanego używaniem
substancji psychoaktywnych, w 2019 roku odnotowano 2 zgony.
 Komenda Miejska Policji w Płocku w 2020 roku stwierdziła 114 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, co stanowiło spadek o 8% w stosunku do 2019 roku, kiedy odnotowano 124 przestępstwa.
W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 39%. W ramach prowadzonych postępowań odnotowano
78 podejrzanych, w tym 4 nieletnich (w 2019 – 95, w 2018 – 57). Odnotowano spadek liczby przestępstw
narkotykowych w latach 2011 – 2018. W roku poddanym analizie nie odnotowano prowadzących pojazd
pod wpływem narkotyków, natomiast zatrzymano 5 nieletnich będących pod wpływem substancji
psychoaktywnych. W 2020 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Płocku zabezpieczyli większe
ilości amfetaminy, kokainy oraz tabletek ecstazy niż w roku 2019, natomiast mniejsze ilości marihuany.
Zmniejszyła się liczba wykrytych nielegalnych upraw konopi z 8 (60 roślin) do 1 uprawy.
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Wykres 12. Liczba przestępstw narkotykowych stwierdzonych przez Komendę Miejską w Płocku w latach
2010 – 2020 z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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XIII. MAPA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
W niniejszym rozdziale przedstawiona została Mapa problemów alkoholowych i Mapa problemów
narkotykowych w mieście Płocku. Opracowano ją na podstawie wcześniej przeprowadzonych diagnoz
problemów alkoholowych i narkotykowych dokonanych dzięki analizie ilościowej i jakościowej
zebranych danych zastanych.
MAPA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Dostępność do napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież
Jednym z czynników mających wpływ na wysoki poziom wskaźników spożywania alkoholu wśród m.in.
młodych ludzi jest dostępność napojów alkoholowych. Europejskie zalecenia wskazują, że jeden punkt
sprzedaży powinien przypadać na ok 1 000 osób. W Płocku jeden punkt przypada na nieco ponad 309
mieszkańców miasta (wśród osób, które ukończyły 18 rok życia). Badania prowadzone w zakresie wzrostu
dostępności alkoholu wskazują na wprost proporcjonalną zależność z ilością spożywanego alkoholu. W Płocku
obserwujemy tendencję spadkową w zakresie liczby punktów ogółem. Jednakże obserwujemy również wzrost
liczby sklepów oferujących sprzedaż alkoholu (2019 rok – 192 sklepy, 2020 rok – 205 sklepów), w stosunku do
znacznego spadku liczby lokali gastronomicznych oferujących sprzedaż napojów alkoholowych. Wzrost liczby
sklepów oferujących sprzedaż alkoholu i jednoczesny spadek liczby lokali gastronomicznych związany jest
w sposób bezpośredni z występującym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym COVID 19.
Przemoc w rodzinie jako konsekwencja uzależnienia od alkoholu członków rodziny
Rodzina stanowi podstawową jednostkę, z której młody człowiek czerpie wzorce, w tym wzorce związane
z relacjami, podejściem do innych osób, a także podejściem do spożywania alkoholu. Dane statystyczne
wskazują na bezpośredni związek występowania zjawiska przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem
alkoholu. W Płocku problem ten prezentuje się podobnie jak w całej Polsce – większość osób podejrzanych
o stosowanie przemocy w rodzinie zarówno w 2018, jak i 2019 roku w momencie interwencji znajdowało się
pod wpływem alkoholu (w 2019 roku – 96%). W 2020 roku liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy
wyniosła 90, przy czym 100% stosujących przemoc stanowiły osoby pod wpływem alkoholu. Obraz, jaki
wyłania się z analizy to również wzrost odsetka kobiet będących osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
W latach 2019-2020, częściej niż w latach ubiegłych, do doświadczania przemocy w swoim domu przyznawali
się mężczyźni.
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Problem przestępczości wynikający ze spożywania alkoholu
Badania i dane statystyczne jednoznacznie wskazują na to, że alkohol jest jednym z czynników
determinujących przestępczość - zwiększa prawdopodobieństwo wejścia na drogę przestępstwa osób, które są
pod jego wpływem. Jak wynika z danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku w latach
2019-2020 roku spośród ogólnej liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa 20 % stanowiły osoby
podejrzane o popełnienie przestępstwa w związku z alkoholem. W poprzednich latach udział osób
podejrzanych o popełnienie przestępstwa w związku z alkoholem był wyższy – w 2018 roku takie osoby
stanowiły 27%, w 2017 roku – 47%. W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Płocku skierowała do sądu
33 wnioski związane z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu na drogach w związku z alkoholem. Oznacza
to wzrost w stosunku do 2019 roku o 50% (22 wnioski) i spadek o 36 % (52 wnioski) w stosunku do 2018 roku.
Problemy zdrowotne związane ze spożywaniem alkoholu
Bazując na przeprowadzonej analizie danych dotyczącej liczby mieszkańców miasta Płocka będących
pacjentami placówek ochrony zdrowia w związku ze spożywaniem alkoholu nie zauważa się jednolitego
trendu. Od 2018 roku odnotowuje się spadek liczby pacjentów w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
PZOZ Spółka z o.o. oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Wzrost liczby pacjentów odnotowany
został natomiast od 2018 roku w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Gostyninie - Zalesiu oraz w 2020 roku w Poradni Leczenia Uzależnień Ośrodka MedycznoPsycholoicznego „Vide” w Płocku. Dane uzyskane od ww. podmiotów wskazują, że osoby nadużywające
alkoholu narażone są na negatywne konsekwencje w obszarze swojego zdrowia.
MAPA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH
Problemy zdrowotne związane używaniem narkotyków
Dane z placówek wskazują na spadek liczby osób zgłaszających się po pomoc z powodu zażywania marihuany.
Zmalała liczba osób podejmujących leczenie z powodu amfetaminy, jak również z powodu kokainy, natomiast
wzrosła liczba osób zgłaszających do leczenia z powodu zażywania leków uspokajających i nasennych.
Najnowsze dane za rok 2020 wskazują na zmniejszenie się liczby zatruć z powodu narkotyków. Zauważa się
obniżenie wieku w stosunku do lat poprzednich osób hospitalizowanych w wyniku zatrucia narkotykowego
(18-29 lat).
Problem przestępczości wynikający z używania narkotyków
Po zmniejszeniu się w latach 2015-2018 liczby przestępstw narkotykowych stwierdzonych przez Komendę
Miejską w Płocku z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w 2019 roku nastąpił wzrost liczby takich
przestępstw i ponowny spadek w 2020 roku. Zmniejszyła się liczba nielegalnych upraw marihuany
zabezpieczonych przez płocką Policję oraz roślin marihuany na ujawnionych uprawach.
Problemy społeczne wynikające z używania narkotyków
Nadal dość stała liczba osób współuzależnionych lub borykających się z problemem narkomanii w rodzinie
objęta jest pomocą społeczną, co może oznaczać, że nie obserwujemy zwiększenia się grupy potrzebującej
działań z zakresu pomocy społecznej z powodu problemu narkotyków.
Zachowania ryzykowne wynikające z używania narkotyków
Nadal znaczącą grupę osób korzystających z oferty pomocy tworzą osoby z trudnościami wychowawczymi lub
prezentujące zachowania ryzykowne, zauważa się ponadto tendencję wzrostową podejmowania zachowań
ryzykownych szczególnie wśród grupy nieletnich kobiet w wieku 13- 17 lat.
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XIV. ISTNIEJĄCE ZASOBY
Poniżej zostały przedstawione zasoby Płocka uwzględniające różne formy udzielanej pomocy oraz działania
prowadzone przez instytucje, placówki lecznictwa odwykowego, placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe i grupy samopomocowe z zakresu szeroko rozumianych problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym z obszaru edukacji zdrowotnej
i profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej), promocji zdrowia, redukcji szkód, leczenia,
rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych oraz ich bliskich. Przedstawione działania skierowane
są do społeczności lokalnej - do wszystkich mieszkańców Płocka, którzy spotykają się z problematyką
uzależnień. Szczegółowa informacja na temat bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Płocka z ww. obszaru
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu.
 Pomoc dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym, przemocą w rodzinie oraz ich rodzin
Placówki lecznictwa odwykowego:
 Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.,
 Poradnia Leczenia Uzależnień w Ośrodku Medyczno-Psychologicznym „Vide” w Płocku,
 Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Medyczno–Psychologicznym „Vide”
w Płocku.
W placówkach lecznictwa odwykowego udzielana jest pomoc specjalistyczna w formie diagnozy, porad,
psychoterapii indywidualnej i grupowej, konsultacji psychiatrycznych oraz profesjonalnych programów terapii
uzależnienia. Powyższe działania umożliwiają skuteczną interwencję oraz zwiększenie efektywności innych
działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych oraz ich rodzin.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:





przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających alkoholu,
podejmowanie działań zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego,
zawiadamianie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
o zaistniałej przemocy w rodzinie (wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”).

Pozostałe miejsca/formy pomocy specjalistycznej:














punkty informacyjno-konsultacyjne oraz poradnia profilaktyczno-konsultacyjna dla osób uzależnionych,
nadużywających substancji psychoaktywnych, osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących
przemoc w rodzinie oraz członków ich rodzin,
ośrodek interwencji kryzysowej,
ośrodek profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych,
stowarzyszenia abstynenckie,
działania edukacyjno-motywacyjne na rzecz osób z problemem alkoholowym/narkotykowym oraz
członków ich rodzin,
działania związane z pracą w środowisku skierowane do osób bezdomnych – streetworking,
działania rehabilitacyjne (program dalszego zdrowienia) dla osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków,
prowadzenie działań wspomagających proces leczenia dla osób po ukończonym programie terapii,
działania pomocowe dla osób uzależnionych od alkoholu ze współistniejącą chorobą psychiczną,
Schronisko dla Kobiet,
Hostel (Dom dla osób doznających przemocy w rodzinie),
Pokój Przyjaznych Przesłuchań,
Całodobowy Dom Wsparcia dla mężczyzn bezdomnych i uzależnionych,
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oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
telefon interwencyjno-wspierający dla osób doznających przemocy domowej oraz świadków przemocy,
mieszkania chronione dla osób wychodzących z przemocy w rodzinie”.

Grupy wsparcia oraz samopomocowe:









grupy AA (Anonimowi Alkoholicy),
grupa Al – Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym),
grupy DDA (wspólnota dorosłych osób pochodzących z rodzin alkoholowych - Dorosłe Dzieci
Alkoholików),
grupa DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych,
grupa NA (Anonimowych Narkomanów),
grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
grupa wsparcia dla kobiet,
zajęcia grupowe dla osób uzależnionych, wykazujących zachowania ryzykowne oraz ich rodzin.

Punkty informacyjno-konsultacyjne oferują następujące formy pomocy:













rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
motywowanie osób uzależnionych oraz członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach
leczenia uzależnień, kierowanie do specjalistycznego leczenia oraz do skorzystania z pomocy grup
samopomocowych,
motywowanie osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany
szkodliwego wzoru picia,
udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymania
przemocy, stosownego wsparcia i pomocy,
inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
motywowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie edukacyjnokorekcyjnym/terapii,
udzielanie pomocy młodzieży upijającej się i używającej środków psychoaktywnych oraz ich rodzicom,
prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
prowadzenie psychoedukacji, terapii logopedycznej,
udzielanie pomocy prawnej,
gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji.

W punktach udzielana jest interdyscyplinarna pomoc przez psychologów, pedagogów, prawników, logopedów,
mediatorów, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyków uzależnień, terapeutów
uzależnień, instruktorów terapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień nadany
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Dostępność do punktów dostosowana
jest do potrzeb mieszkańców – dyżury odbywają się w różnych rejonach miasta od poniedziałku do piątku
w różnych godzinach.
Zajęcia dla rodziców dzieci uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.
Zajęcia prowadzone są w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych oraz
Alkoholowych „Jest czas” prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Kai Kairos”
w Płocku oraz w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej MONAR w Płocku.
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Na terenie Płocka osoby doznające przemocy w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą
otrzymać profesjonalną pomoc w następujących miejscach oraz formach:
1. w punktach informacyjno-konsultacyjnych oraz poradni profilaktyczno-konsultacyjnej,
2. w Hostelu (Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie),
3. w Schronisku dla Kobiet,
4. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
5. w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
6. w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7. w Pokoju Przyjaznych Przesłuchań,
8. telefonie interwencyjno-wspierającym dla osób doznających przemocy domowej lub świadków przemocy,
9. w mieszkaniach chronionych dla osób „wychodzących z przemocy w rodzinie”,
10. programach wsparcia oraz grupach wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
11. oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Płocku działają następujące podmioty: Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, służba zdrowia, organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, sąd, prokuratura, Straż Miejska.
B. Pomoc udzielana dzieciom oraz młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym/narkotykowym oraz
grup ryzyka
Placówki wsparcia dziennego:

 placówki prowadzone w formie opiekuńczej - Kluby Profilaktyki Środowiskowej, świetlice miejskie
i środowiskowe,
 placówka prowadzona w formie specjalistycznej,
 placówka prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
W placówkach wsparcia dziennego realizowane są działania mające na celu oferowanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego stylu życia, udzielanie pomocy specjalistycznej oraz
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży.
Działania realizowane przez instytucje, szkoły oraz organizacje pozarządowe skierowane do dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z problemem alkoholowym/narkotykowym
oraz przemocą w rodzinie.
C. Działalność profilaktyczna
Systematyczna realizacja kompleksowych działań profilaktycznych na wszystkich szczeblach edukacji
ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania i udoskonalania oferty, upowszechniania oraz wdrażania
programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia
Psychicznego.
Realizacja pozaszkolnych - środowiskowych działań profilaktycznych:
 prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 projekty realizowane przez instytucje,
 zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
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Działalność edukacyjno-informacyjna
 przekazywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych lokalnym podmiotom realizującym zadania
z obszaru profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
oraz przemocy w rodzinie,
 udział w kampaniach edukacyjnych,
 prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców,
 podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się profilaktyką uzależnień,
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
 upowszechnianie informacji dotyczących możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5E5F6FB3-6905-41A1-A9A0-B7064AD5613E. Uchwalony

Strona 22

XV. ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025
W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Zadanie I.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Zadanie II.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zadanie III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Zadanie IV.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zadanie V.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Zadanie VI.
Działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta.
XVI. ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zadanie I.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób
zagrożonych uzależnieniem.
Zadanie II.
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.
Zadanie III.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
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XVII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025
W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Przy poszczególnych działaniach wpisano zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (zwanego dalej NPZ) przyporządkowane do celu
operacyjnego pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Lp.

Działania

Wskaźniki monitoringu

Zadanie I
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
1. Zakup materiałów edukacyno-informacyjnych dla pacjentów oraz pracowników lecznictwa  liczba zakupionych materiałów
odwykowego.
 liczba podmiotów, którym przekazano materiały
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
2. Dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego
odwykowego – szkoleń, kursów, staży, superwizji, itp.

pracowników

lecznictwa  liczba dofinansowanych szkoleń, kursów, staży,
superwizji, itp.
 liczba przeszkolonych osób

Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
3. Współpraca oraz wspieranie placówek lecznictwa odwykowego wspomagających proces 
zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, osób używających alkoholu w sposób ryzykowny 
i szkodliwy oraz ich rodzin.


liczba placówek lecznictwa odwykowego
liczba osób uzależnionych objętych świadczeniami
placówek lecznictwa odwykowego
liczba osób pijących alkohol szkodliwie, objętych
świadczeniami placówek lecznictwa odwykowego
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 liczba osób współuzależnionych objętych świadczeniami
placówek lecznictwa odwykowego
 liczba pacjentów pierwszorazowych objętych
świadczeniami placówek lecznictwa odwykowego
4. Finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla osób 
uzależnionych oraz psychoterapii dla osób współuzależnionych, wykraczających poza zakres
podstawowej oferty terapeutycznej.


liczba osób uzależnionych uczestniczących w zajęciach
wykraczających poza zakres podstawowej oferty
terapeutycznej
liczba osób współuzależnionych uczestniczących
w zajęciach wykraczających poza zakres podstawowej
oferty terapeutycznej

5. Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego w zakresie realizacji programów ograniczania  liczba pacjentów biorących udział w programach
picia alkoholu.
ograniczania picia alkoholu
6. Opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu –  liczba osób skierowanych na badanie do biegłych
psychologa oraz psychiatry.
 liczba wydanych opinii
7. Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia  liczba dokonanych opłat sądowych od wniosków
odwykowego.
skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
1. Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, w tym audycji radiowych na 
temat uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci oraz włączanie się 
w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez uzależnień oraz przemocy.


liczba kampanii/akcji/audycji radiowych
liczba podmiotów, które brały udział
w kampaniach/akcjach
liczba odbiorców

2. Prowadzenie działań informacyjnych, dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie  liczba przekazanych ulotek i plakatów informacyjnych
miasta w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 liczba podmiotów, którym zostały przekazane ulotki
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i plakaty informacyjne
3. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie  liczba przekazanych materiałów edukacyjnoi możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem informacyjnych
alkoholowym, przekazywanie materiałów edukacyjno- informacyjnych.
 liczba podmiotów, którym przekazano materiały
edukacyjno-informacyjne
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
Obszar NPZ: uzależnienie od alkoholu
Nazwa zadania NPZ: kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów
pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz FASD
4. Organizacja/dofinansowanie szkoleń, kursów, superwizji itp. w zakresie podnoszenia  liczba szkoleń, kursów, superwizji itp.
kompetencji osób udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem  liczba przeszkolonych osób
alkoholowym oraz krzywdzonym, jak również ich rodzinom, w tym w zakresie problematyki
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych).
5. Organizacja/dofinansowanie szkoleń, kursów, superwizji itp. dla pedagogów, psychologów,  liczba szkoleń, kursów, superwizji, itp.
nauczycieli, wychowawców, itp. w zakresie rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć  liczba przeszkolonych osób
profilaktycznych i socjoterapeutycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży
pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym/przemocą w rodzinie.
6. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w obszarze rozwiązywania  liczba szkoleń, kursów, superwizji, seminariów,
problemów wynikających z używania alkoholu, w tym pracujących z rodzinami osób konferencji, itp.
uzależnionych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również członków  liczba uczestników
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Grup Roboczych, poprzez finansowanie/dofinansowanie szkoleń, kursów, superwizji,
seminariów, konferencji, itp. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wdrażania
systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, a także
dotyczących współpracy służb i instytucji w ww. zakresie.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
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Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin
Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
7. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym 
w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup podwyższonego ryzyka, 
mających na celu udzielanie pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, 
m. in. finansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego: klubów profilaktyki 
środowiskowej, placówek prowadzonych w formie specjalistycznej oraz w formie pracy 
podwórkowej, ewaluacja ich działalności.

liczba miejsc wsparcia dla dzieci i młodzieży
liczba podmiotów realizujących działania
liczba miejsc w placówkach
liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach
liczba dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym biorącej udział w zajęciach

8. Finansowanie/dofinansowanie projektów profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia, 
stanowiących alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz zajęć socjoterapeutycznych 
lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zwłaszcza pochodzącej 
z rodzin dysfunkcyjnych oraz wykazującej zaburzenia zachowania.


liczba podmiotów, którym udzielono dofinansowania
liczba dofinansowanych projektów
liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w projektach
liczba dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym biorącej udział w projektach

9. Organizacja i/lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których  liczba zorganizowanych form wypoczynku
występują problemy alkoholowe/przemoc w rodzinie, rodzin zagrożonych uzależnieniem,  liczba dofinansowanych form wypoczynku
połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień/zajęć socjoterapeutycznych.
 liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku
10. Dofinansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie wiedzy z zakresu  liczba podmiotów realizujących zajęcia
profilaktyki i uzależnień, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz  liczba osób uczestniczących w zajęciach
przygotowanie rodziców (w tym rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne
domy dziecka) do wychowywania dzieci bez przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
pojawiającymi się w procesie wychowania dzieci, w tym w obszarze problemów związanych
z uzależnieniami.
11. Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.

 liczba podmiotów udzielających pomocy
 liczba osób korzystających z pomocy

Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin
Nazwa zadania NPZ: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie;
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Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
Obszar NPZ: uzależnienie od alkoholu
Nazwa zadania NPZ: wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej
Nazwa zadania NPZ: zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów
alkoholowych
12. Działalność prowadzona w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w  liczba zatrudnionych specjalistów
tym pokrycie kosztu funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz zakup niezbędnego sprzętu  liczba osób, którym udzielono pomocy
i wyposażenia.
 liczba udzielonych porad
13. Finansowanie wynagrodzenia specjalistów pracujących w Punktach Informacyjno- 
Konsultacyjnych udzielających pomocy osobom uzależnionym, nadużywającym alkoholu, 
osobom doznającym przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym 
i osobom stosującym przemoc w rodzinie, jak również członkom ich rodzin.


liczba punktów konsultacyjnych
liczba zatrudnionych specjalistów
liczba osób, którym udzielono pomocy
liczba udzielonych porad

14. Finansowanie i dofinansowywanie działań w zakresie pomocy specjalistycznej dla osób  liczba specjalistycznych miejsc pomocy
uzależnionych, nadużywających alkoholu, osób doznających przemocy w rodzinie oraz ich  liczba osób, którym udzielono pomocy
rodzin, w tym warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla małżeństw/par i rodzin
z problemem alkoholowym oraz działań realizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.
15. Finansowanie wynagrodzenia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym, 
w tym w formie pracy streetworkerów zajmujących się wsparciem osób uzależnionych od 
alkoholu, bezdomnych przebywających na ulicy, na klatkach schodowych, na terenie ogródków 
działkowych, w pustostanach, w piwnicach itp.

liczba podmiotów realizujących działania
liczba osób objętych pomocą
liczba osób objętych pomocą w ramach pracy
streetworkerów

16. Wspieranie oddziaływań rehabilitacyjnych wobec osób bezdomnych uzależnionych od 
alkoholu:

a) zapewnienie wstępnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysu w funkcjonowaniu
społecznym,
b) prowadzenie pracy w środowisku,

c) prowadzenie działań motywacyjnych z zakresu terapii uzależnień oraz działań
socjoterapeutycznych,
d) zapewnienie porad edukacyjno-konsultacyjnych oraz informacyjnych.

liczba podmiotów realizujących działania
liczba osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
uczestniczących w działaniach pomocowych
i rehabilitacyjnych
liczba osób objętych pomocą, w tym w ramach pracy
streetworkerów

17. Prowadzenie oraz finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych oraz  liczba podmiotów realizujących działania
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oddziaływań rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz  liczba uczestników
członków ich rodzin, w tym w ramach działań stowarzyszeń abstynenckich.
18. Współpraca oraz wspieranie działalności Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie  liczba kobiet, które korzystały ze schronienia
(Hostelu), który jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
 liczba dzieci, które korzystały ze schronienia
19. Współpraca w zakresie funkcjonowania oraz wspieranie działalności Pokoju Przyjaznych 
Przesłuchań – ofiar i świadków przestępstw, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Płocku.


liczba przesłuchań
liczba przesłuchanych osób doznających przemocy,
w tym dzieci
liczba przesłuchanych świadków

20. Wdrażanie i finansowanie oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc  liczba podmiotów realizujących działania
w rodzinie, w tym podejmowanie działań korekcyjno-edukacyjnych adresowanych do ww. osób  liczba uczestników
oraz osób nie radzących sobie ze złością i agresją.
21. Prowadzenie wsparcia i terapii dla dzieci z FASD oraz dla ich rodziców i opiekunów.

 liczba podmiotów prowadzących działania
 liczba dzieci, którym udzielono pomocy
 liczba rodziców i opiekunów, którym udzielono pomocy

22. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób 
zgłoszonych do Komisji:
a) przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu,

b) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o leczenie odwykowe wpływających z instytucji, 
m. in. Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Izby
Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od członków rodzin osób 
nadużywających alkoholu,
c) motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,

d) monitorowanie przebiegu leczenia,
e) podejmowanie działań w stosunku do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i

szkodliwy oraz kierowanie ich do miejsc pomocy specjalistycznej.
2) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:
a) zlecanie przeprowadzania badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu i wskazania formy leczenia osób zgłaszanych do Komisji,

liczba osób, które zgłosiły się do Komisji
liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy
w związku z nadużywaniem alkoholu
liczba wnioskodawców
liczba osób, którym udzielono informacji o działalności
Komisji lub biegu danej sprawy
liczba osób skierowanych do zespołu biegłych na badanie
w kierunku uzależnienia od alkoholu
liczba zawieszonych procedur na czas leczenia osób
zgłoszonych do Komisji
liczba osób zmotywowanych przez Komisję do leczenia
odwykowego
liczba osób zmotywowanych przez Zespół biegłych do
leczenia odwykowego
liczba umorzonych spraw dotyczących osób zgłoszonych
do Komisji
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b) kierowanie wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,
c) wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądów I instancji w sprawach o 
zobowiązanie do leczenia,

d) występowanie członków Komisji w charakterze strony przed Sądem w sprawach o leczenie
odwykowe.

3) Kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci.
4) Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

5) Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
6) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

7) Kierowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie do
instytucji świadczących usługi specjalistyczne. Współpraca z instytucjami: Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Izbą Wytrzeźwień, Poradniami
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Prokuraturą, Sądem, Miejskim Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie itp. w sprawach osób
zgłoszonych do Komisji.
8) Udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Grupach Roboczych powoływanych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowanych do różnych
grup zawodowych i społecznych, w tym szkolenia w zakładach pracy.
10) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu poprzez:
a) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych,
b) prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenie
działalności profilaktyczno-edukacyjnej w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
c) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

liczba wniosków skierowanych do Sądu o zobowiązanie
do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji
liczba wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci
liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
liczba Niebieskich Kart przekazanych do Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
liczba posiedzeń Sądu, na które członkowie Komisji
stawili się jako strona w sprawach o zobowiązanie do
leczenia odwykowego
liczba kontroli przeprowadzonych w punktach sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, w tym w ramach
działalności profilaktyczno-edukacyjnej
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11) Udział członków Komisji w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
12) Wydawanie komunikatów i opinii zawierających stanowisko w sprawie profilaktyki
uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
13) Współpraca z mediami w zakresie działalności prowadzonej przez Komisję.
Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Obszar NPZ: uzależnienie od alkoholu
Nazwa zadania NPZ: zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów
alkoholowych
Obszar NPZ: uzależnienie od zachowań (uzależnienia behawioralne)
Nazwa zadania NPZ: upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych,
prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania
1. Prowadzenie działań edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych w zakresie szkód  liczba podmiotów realizujących działania
wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz problematyki uzależnień  liczba zrealizowanych projektów
behawioralnych , w tym szkód wynikających z picia alkoholu przez młodzież.
 liczba uczestników
2. Organizowanie i wspieranie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących ryzyka  liczba podmiotów realizujących działania
szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, w tym picia  liczba zrealizowanych projektów
alkoholu przez kobiety w ciąży oraz mających na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości  liczba uczestników
w miejscach publicznych oraz uzależnień behawioralnych.
3. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień,  liczba przeprowadzonych kampanii
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom  liczba uczestników
behawioralnym.
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4. Prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie  liczba podmiotów realizujących działania
edukacyjne związane z promowaniem trzeźwości kierowców, dystrybucja materiałów  liczba uczestników
edukacyjnych itp.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych  liczba działań
mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu  liczba sprzedawców objętych działaniami
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.
6. Zakup oraz rozdawnictwo materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki  liczba przekazanych materiałów
i uzależnień, w tym dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.
 liczba podmiotów, którym przekazano materiały
7. Współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy, dotyczącej profilaktyki uzależnień,  liczba artykułów prasowych
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  liczba audycji radiowych
uzależnieniom behawioralnym.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
Obszar NPZ: uzależnienie od alkoholu
Nazwa zadania NPZ: kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów
pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz FASD
Obszar NPZ: uzależnienie od zachowań (uzależnienia behawioralne)
Nazwa zadania NPZ: upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych,
prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania
8. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych  liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, itp.
oddziaływań profilaktycznych, rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych,  liczba przeszkolonych osób, w tym realizatorów
podnoszących kompetencje wychowawcze i profilaktyczne oraz ułatwiających tworzenie programów profilaktycznych
programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły.
9. Organizacja konferencji i szkoleń na temat lokalnych problemów wynikających z uzależnień  liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, itp.
oraz mających na celu podnoszenie wiedzy na temat różnych form działań służących  liczba uczestników
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
10. Wspieranie działań związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych przedstawicieli  liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, itp.
służb kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi.
 liczba przeszkolonych osób
11. Wspieranie działań z zakresu wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących  liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, itp.
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alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz FASD.

 liczba przeszkolonych osób
 liczba podmiotów realizujących metodę wczesnego
rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol
ryzykownie i szkodliwie
 liczba osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie
objętych wczesnym rozpoznaniem i interwencją

Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Obszar NPZ: uzależnienie od zachowań (uzależnienia behawioralne)
Nazwa zadania NPZ: upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych,
prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania
12. Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji  liczba podmiotów realizujących programy
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów, które biorą  liczba zrealizowanych programów
pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań  liczba uczestników
ryzykownych oraz czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój.
13. Realizacja innych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym  liczba podmiotów realizujących programy
skierowanych do młodych dziewcząt, uwzględniających zagadnienia dotyczące rozwoju  liczba zrealizowanych programów
umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom, zagrożeń związanych z piciem  liczba uczestników
alkoholu przez kobiety w wieku prokreacyjnym oraz zjawiska agresji, jak również edukacji na
temat zjawiska przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
14. Realizacja projektów profilaktycznych typu konkursy, festyny, pikniki, turnieje sportowe itp.  liczba podmiotów realizujących projekty
stanowiących uzupełnienie realizowanych programów profilaktycznych.
 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników
15. Dofinansowanie wypoczynku oraz wyjazdów dzieci i młodzieży związanych z realizacją  liczba podmiotów realizujących
programów profilaktycznych.
 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników
16. Realizacja programów oraz przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych  liczba podmiotów realizujących projekty
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 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników

przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,

17. Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia, stanowiących alternatywę wobec środków  liczba podmiotów realizujących zajęcia
uzależniających i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwijających  liczba zajęć
konstruktywne zainteresowania dzieci i młodzieży, w tym w okresie ferii zimowych oraz  liczba uczestników
wakacji.
18. Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców, nauczycieli oraz  liczba podmiotów realizujących zajęcia
wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci  liczba zajęć
i młodzieży, wspierających abstynencję oraz przygotowujących do podejmowania świadomych  liczba uczestników
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, jak również
upowszechniających wiedzę dotyczącą problematyki uzależnień behawioralnych.
19. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych skierowanych do  liczba podmiotów realizujących działania
osób dorosłych, w tym działania w miejscu nauki lub pracy.
 liczba działań
 liczba uczestników
20. Realizacja programów socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno-interwencyjnych
młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.
21. Realizacja środowiskowych (pozaszkolnych) działań profilaktycznych
w szczególności do dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodziców.

dla  liczba podmiotów realizujących działania programy
 liczba zrealizowanych programów
 liczba uczestników

skierowanych  liczba podmiotów realizujących działania
 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników

22. Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.

 liczba podmiotów udzielających wsparcia
 liczba miejsc pomocy
 liczba odbiorców

Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie spożywania alkoholu (z uwzględnieniem
monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu)
23. Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić aktualny stan  liczba zrealizowanych projektów badawczych
problemów alkoholowych, zasobów i efektów podejmowanych działań w środowisku
lokalnym.
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24. Realizacja badań ilościowych wśród młodzieży szkolnej m.in. ESPAD (Europejski Program  liczba badań
Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną)  liczba uczestników badań
prowadzony co najmniej co cztery lata.
Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin
Nazwa zadania NPZ: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
1. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji prowadzących działalność  liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
dotyczącą profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywania problemów  liczba zrealizowanych projektów
alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy specjalistycznej  liczba odbiorców
osobom nadużywającym i uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
2. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  liczba realizowanych projektów
zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów  liczba odbiorców
alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, udzielaniem pomocy specjalistycznej
osobom nadużywającym i uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin, osobom
pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie - zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.
3. Wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych oraz grup wsparcia,  liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
współdziałanie w zakresie propagowania stylu życia bez uzależnień.
 liczba realizowanych projektów
 liczba uczestników
4. Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska zawodowego  liczba spotkań
osób zajmujących się profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 liczba uczestników
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Krajowym  liczba podmiotów współpracujących
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Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim
Centrum Polityki Społecznej.
Zadanie V
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
1.

 liczba dofinansowanych centrów integracji społecznej
Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej udzielających pomocy osobom  liczba osób uzależnionym od alkoholu oraz
uzależnionym od alkoholu, nadużywającym alkoholu w sposób widocznie problemowy oraz nadużywających alkoholu w sposób widocznie
osób współuzależnionych.
problemowy biorących udział w zajęciach centrów
integracji społecznej

 liczba osób współuzależnionych biorących udział
w zajęciach centrów integracji społecznej
Zadanie VI
Działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta
Obszar NPZ: uzależnienie od alkoholu
Nazwa zadania NPZ: zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu
Nazwa zadania NPZ: zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów
alkoholowych
1. Uchwała Nr 787/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie  liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
terenie miasta Płocka
Płocka.
 liczba wykorzystanych zezwoleń
 liczba wydanych nowych zezwoleń
2. Uchwała Nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych
w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta.
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XVIII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Przy poszczególnych działaniach wpisano zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (zwanego dalej NPZ) przyporządkowane do celu
operacyjnego pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Lp.

Działania

Wskaźniki monitoringu

Zadanie I
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
1. Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, w tym audycji radiowych na  liczba kampanii/akcji
temat profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii oraz włączanie się  liczba podmiotów, które brały udział w
w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne.
kampaniach/akcjach liczba odbiorców
2. Prowadzenie działań edukacyjnych służących podnoszeniu wiedzy osób dorosłych na temat  liczba działań
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych  liczba materiałów edukacyjno – informacyjnych
i nowych substancji psychoaktywnych oraz zmniejszeniu skali zaburzeń życia rodzinnego,  liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi
w szczególności wynikających z problemu uzależnień, zakup i rozdawnictwo materiałów
edukacyjno – informacyjnych.
3. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych,  liczba wydrukowanych ulotek i plakatów
pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od informacyjnych
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych  liczba podmiotów, którym przekazano ww. materiały
oraz ich rodzin poprzez rozdawnictwo ulotek i plakatów oraz bieżącą aktualizację baz danych
i ich udostępnianie.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w
tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
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Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP
4.

5.

6.

7.








Prowadzenie oraz finansowanie działań w zakresie specjalistycznej pomocy m.in. 
psychologicznej i socjoterapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży eksperymentującej, 
używającej szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, nowe substancje 
psychoaktywne) i podejmującej zachowania ryzykowne oraz ich rodzin.
Działalność prowadzona w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,
w tym pokrycie kosztu funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz zakup niezbędnego
sprzętu i wyposażenia.
Finansowanie wynagrodzenia specjalistów pracujących w Punktach Informacyjno –
Konsultacyjnych udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym i osobom
doznającym przemocy w rodzinie oraz ich bliskim, m in. w ramach zadań zleconych
podmiotom i organizacjom wyłonionym w konkursach.

liczba zatrudnionych specjalistów
liczba osób,
liczba udzielonych porad
liczba punktów konsultacyjnych
liczba zatrudnionych specjalistów
liczba osób, którym udzielono pomocy
liczba udzielonych porad
liczba realizowanych projektów
liczba podmiotów realizujących działania/programy
liczba dzieci i młodzieży objętej działaniami

Finansowanie i dofinansowanie działań w zakresie pomocy specjalistycznej dla osób  liczba specjalistycznych miejsc pomocy
eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin, w tym porady,  liczba programów
konsultacje, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.
 liczba osób, która skorzystała z pomocy

- 



9. Finansowanie programów terapeutycznych przeznaczonych dla osób mających problemy 
z powodu używania marihuany lub haszyszu, w tym krótkoterminowy program Candis.


10. Organizacja i/lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których 
występuje problem uzależnień od substancji psychoaktywnych, połączonego z realizacją zajęć 
z zakresu profilaktyki uzależnień/zajęć socjoterapeutycznych.

8.

Prowadzenie oraz finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i/lub opiekuńczo
wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, współpraca z rodziną w socjoterapii.

liczba realizowanych projektów
liczba podmiotów realizujących zajęcia/programy
liczba dzieci i młodzieży
liczba rodziców objętych współpracą
liczba programów
liczba podmiotów realizujących programy
liczba odbiorów
liczba zorganizowanych form wypoczynku
liczba podmiotów realizujących wypoczynek
liczba dzieci i młodzieży, uczestniczącej
w wypoczynku
11. Finansowanie programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających  liczba wspieranych programów
szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz  liczba osób objętych programami
nowych substancji psychoaktywnych, w tym realizacja programów w klubach, dyskotekach  liczba rozdanych materiałów informacyjno -
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i na festiwalach muzycznych.
edukacyjnych
12. Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków  liczba programów
odurzających, substancji psychotropowych i NPS.
 liczba osób objętych programami
13. Finansowanie wynagrodzenia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym,  liczba realizowanych projektów
w tym w formie pracy streetworkerów zajmujących się wsparciem osób uzależnionych od  liczba podmiotów realizujących projekty
alkoholu, bezdomnych przebywających na ulicy, na klatkach schodowych, na terenie ogródków  liczba osób objętych działaniami
działkowych, w pustostanach, w piwnicach itp.
14. Wspieranie oddziaływań rehabilitacyjnych wobec osób bezdomnych uzależnionych od  liczba podmiotów realizujących działania
narkotyków:
 liczba osób bezdomnych uzależnionych od narkotyków
 zapewnienie wstępnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysu w funkcjonowaniu uczestniczących w działaniach pomocowych i
społecznym,
rehabilitacyjnych
 prowadzenie pracy w środowisku,
 liczba osób objętych pomocą w ramach pracy
 prowadzenie działań motywacyjnych z zakresu terapii uzależnień oraz działań streetworkerów
socjoterapeutycznych,
 zapewnienie porad edukacyjno-konsultacyjnych oraz informacyjnych.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP
15. Organizacja/dofinansowanie szkoleń, kursów, konferencji, superwizji itp. dla osób, służb,  liczba uczestników szkoleń/kursów/
instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.
konferencji/superwizji
 liczba szkoleń/kursów/konferencji/superwizji
16. Organizacja/dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  liczba kursów, szkoleń
z rodzin z problemem uzależnień oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć  liczba uczestników
socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli,
wychowawców.
17. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie podnoszenia kompetencji dla  liczba szkoleń, programów
personelu prowadzącego terapię, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych dla  liczba uczestników
osób uzależnionych od narkotyków.
Zadanie II
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
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Niżej wymienione sposoby realizacji zadania będą ściśle skorelowane z realizacją podobnego zadania zawartego w Programie
w części dotyczącej profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
1. Zakup i rozdawnictwo materiałów informacyjno – edukacyjnych, z zakresu profilaktyki  liczba zakupionych materiałów
uzależnień i przeciwdziałania narkomanii (m.in. broszury, ulotki, książki, itp.).
 liczba instytucji, którym przekazano materiały
informacyjno – edukacyjne
2. Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii,  liczba kampanii/akcji
włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii promujących życie bez używania środków  liczba podmiotów, którym przekazano materiały
psychoaktywnych.
3. Współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy, dotyczącej profilaktyki uzależnień,  liczba artykułów prasowych
przeciwdziałania narkomanii.
 liczba audycji radiowych
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
(w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP
4. Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia, stanowiących alternatywę wobec środków  liczba podmiotów realizujących projekty
uzależniających i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwijających  liczba zrealizowanych projektów
konstruktywne zainteresowania dzieci i młodzieży, w tym w okresie ferii zimowych oraz  liczba uczestników
wakacji.
5. Realizacja projektów profilaktycznych typu konkursy, festyny, pikniki, turnieje sportowe itp.  liczba podmiotów realizujących projekty
stanowiących uzupełnienie realizowanych programów profilaktycznych.
 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników
6.

Wdrażanie i wspieranie programów socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno –  liczba programów
interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych,  liczba uczestników
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców.
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Realizacja programów oraz przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych  liczba podmiotów realizujących projekty
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
 liczba zrealizowanych projektów
 liczba uczestników
7. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej  liczba podmiotów realizujących programy
i wskazującej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w przedszkolach, szkołach podstawowych  liczba zrealizowanych programów
i ponadpodstawowych, w tym w szczególności programów w ramach Systemu rekomendacji  liczba uczestników
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
8. Realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktyczno – interwencyjnych dla  liczba podmiotów realizujących programy
młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków psychoaktywnych,  liczba zrealizowanych programów
w tym marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 liczba uczestników
9. Realizacja programów skierowanych do rodziców i wychowawców rozwijających ich  liczba projektów
kompetencje wychowawcze sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych  liczba uczestników
dzieci – warsztaty umiejętności wychowawczych.
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP
10. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych  liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń
oddziaływań profilaktycznych, rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych,  liczba uczestników
podnoszących kompetencje wychowawcze i profilaktyczne oraz ułatwiających tworzenie
programów wychowawczo – profilaktycznych szkoły.
11. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń na temat lokalnych problemów wynikających z  liczba zorganizowanych szkoleń, spotkań, konferencji
uzależnień oraz mających na celu podnoszenie wiedzy na temat strategii rozwiązywania itp.
problemów wynikających z uzależnień.
 liczba uczestników
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i NSP
Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NS
12. Realizacja badań ilościowych wśród młodzieży szkolnej m.in. ESPAD (Europejski Program  liczba zrealizowanych projektów badawczych
Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną)
prowadzony co najmniej co cztery lata.
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13. Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić aktualny stan  liczba zrealizowanych projektów badawczych
problemów narkotykowych, zasobów i efektów podejmowanych działań w środowisku
lokalnym.
Zadanie III
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Obszar NPZ: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w
tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa zadania NPZ: edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
Nazwa zadania NPZ: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich
Obszar NPZ: uzależnienie od narkotyków
Nazwa zadania NPZ: zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP
1. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne podmiotów prowadzących działalność  liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
dotyczącą profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania  liczba zrealizowanych projektów
narkomanii, udzielania pomocy specjalistycznej osobom używającym szkodliwie  liczba odbiorców
i uzależnionym od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji
psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.
2. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  liczba zrealizowanych projektów
zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem narkomanii,  liczba odbiorców
udzielanie pomocy specjalistycznej osobom eksperymentującym, zażywającym szkodliwie i
uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom - zgodnie z zasadami określonymi w ww.
ustawie.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Krajowym  liczba podmiotów współpracujących
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim
Centrum Polityki Społecznej.
4. Współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy, dotyczącej profilaktyki uzależnień  liczba artykułów prasowych
i przeciwdziałania narkomanii.
 liczba audycji radiowych
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