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Ogólne informacje o GPPN i GPPU  

w 2014 r. (dane z ankiety KBPN) 

• Sprawozdało się 2224 gmin  

• 1238 gminy opracowało GPPNarkomanii 

• 917 gmin opracowało GPPUzależnieniom 
• 57 gmin nie opracowało żadnego z ww. programów 

• Samorządy gmin wydały ponad 36 mln na zapobieganie 
narkomanii z rozdz. 85 153 co stanowi ok. 6% z tzw. „korkowego” 

• Samorządy gmin są najważniejszym płatnikiem działań 
profilaktycznych 

• Działania profilaktyczne realizowało 278 gmin miejskich (97%), 489 
miejsko-wiejskich (89%) oraz 1122 gmin wiejskich (81%) 



Rola samorządu lokalnego  
(miast i gmin) 

• Opracowanie gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii w oparciu o: 
o Lokalną diagnozę obejmującą analizę problemu narkotykowego oraz 

posiadanych zasobów  

o Zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku oraz KPPN/NPZ  

 

……Jednakże to władze miasta i gminy podejmują decyzję co do lokalnych 

priorytetów, które powinny być wybrane na podstawie 

diagnozy/monitorowania problemu narkotyków i narkomanii  

 

Gminny program stanowi podstawowy dokument do przeciwdziałania 

narkomanii na poziomie lokalnym. W celu prowadzenia skutecznych 

działań potrzebna jest współprac z innymi instytucjami (NGO, szkoły, 

Pomoc Społeczna, Policja, Poradnie i Ośrodki leczenia uzależnień itd.)  



Rola KBPN we wspieraniu samorządów  
(działania często podejmowane we współpracy z samorządowymi władzami wojewódzkimi) 

Wykorzystywanie międzynarodowych doświadczeń do podnoszenia jakości 

działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii np. 

o Budowanie sieci Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i 
Narkomanii w ramach współpracy z EMCDDA  

o System Rekomendacji został opracowany z wykorzystaniem EDRRA EMCDDA: 
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples   

o Szkolenia z monitorowania oraz coroczne ogólnopolskie międzynarodowe 

konferencje dla gmin (we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 
w Warszawie): http://www.cinn.gov.pl/portal?id=750710         

o Promocja minimalnych standardów w redukcji popytu na narkotyki (konkluzje 
Rady Europejskiej) oraz Europejskich Standardów w Profilaktyce Uzależnień od 
Narkotyków: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=836883   

o Deklaracja Warszawska opracowana w trakcie konferencji Urban Drug Policies: 

http://urbandrugpolicies.com/  

o Wdrażanie i promowanie skutecznych międzynarodowych programów 
profilaktycznych Unplugged oraz Fred Goes Net: 
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315   
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What is the situation? 

Dlaczego powinno nam zależeć na jakości 
profilaktyki? 



Dlaczego powinno nam zależeć na jakości profilaktyki? 

Tajemniczy lub wątpliwi 
realizatorzy działań 
profilaktycznych … 



Dlaczego powinno nam zależeć na jakości 
profilaktyki? 

Łódź, lipiec 2015 

Katowice, lipiec 2015 



Nikt nie kwestionuje poglądu, że 

profilaktyka jest lepsza (i tańsza) niż 

leczenie. Jednak wiele z tego co jest 

robione w obszarze profilaktyki 

narkotykowej nie opiera się na 

skutecznych ani jakościowych 

rozwiązaniach. 

 J u s t s a y 
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Odsetek gmin w wojew. wspierających 

programy profilaktyki uniwersalnej w 2014 r. 

N=2 167 tj. liczba gmin, które opracowały gminny program 



Wspieranie programów 

profilaktyki uniwersalnej 

• 58% gmin wspierało profilaktykę uniwersalną 
adresowaną do dzieci i młodzieży na różnych 
poziomach edukacji (76% gmin miejskich) 

• tylko 30% tj. 653 gmin wspierało działania 
adresowane do rodziców w ramach profilaktyki 
uniwersalnej 

• tylko 11% tj. 240 gmin finansowało programy 
rekomendowane z bazy KBPN, PARPA, ORE, IPIN 
– głównie „Szkoła dla rodziców” oraz 
„Archipelag Skarbów” 

• zaledwie 2,4% tj. 53 gminy finansowały program 
„Unplugged” adresowany do młodzieży 
gimnazjalnej  



Rekomendacje 
• W większym zakresie finansowanie realizacji 

programów z bazy KBPN, IPiN, PARPA, ORE 
(obecnie jest 13 takich programów). 

• Cele systemu rekomendacji: 
o podniesienie jakości programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego 

o szersze upowszechnienie sprawdzonych 
praktyk/programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego 

o popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii 
profilaktyki oraz metod konstruowania programów 



Programy kierowane  

do rodziców 

Rekomendacje 

• Zaangażowanie całej 
rodziny w działaniach 
profilaktycznych pomaga 
zmniejszyć używanie 
narkotyków 

• Programy rozwijające 
kompetencje 
wychowawcze rodziców 
(wzmacniania więzi, 
stawiania granic, 
monitorowanie czasu 
wolnego, rozwijające 
wspierający styl 
wychowawczy, 
modelowanie itp.. 

• Około 10 sesji lub więcej 

 

Czego unikać 
• Programów 

wykorzystujących 
pogadanki, wykłady jako 
główny element 
oddziaływania 

• Programów, które skupiają 
się na informowaniu 
rodziców o substancjach 
psychoaktywnych z 
intencją, że rodzice 
porozmawiają o tym z 
dziećmi 

• Interwencji 
koncentrujących się tylko 
na jednym wymiarze (na 
przykład tylko szkoły lub 
tylko szkolenia dla 
rodziców). Są one mniej 
przydatne do zmniejszenia 
używania substancji wśród 
młodzież 



Programy kierowane do dzieci  

i młodzieży 

Rekomendacje 
• Programy umożliwiające 

nabywanie osobistych i 
społecznych kompetencji,  
rozwijające samoocenę i 
samo-kontrolę  

• Programy uwzględniające 
interwencje peer-led 

• Interaktywne 
• Ustrukturalizowane 
• Około 10-15 sesji 

podstawowych i sesje 
wzmacniające treści 
profilaktyczne 

• Odnoszące się do 
przekonań normatywnych i 
oczekiwań, podkreślające 
bliskie konsekwencje 
używania  
 

Czego unikać ? 

• Programów, których 

głównym elementem są 

pogadanki, prelekcje które 

przede wszystkim odnoszą 

się do konkretnych 

substancji i negatywnych 

konsekwencji związanych z 

ich używaniem 

• Programów bazujących na 

wzbudzaniu strachu  

• Programów skupiających 

się wyłącznie na 

wzmacnianiu samooceny 

 

 



Odsetek gmin w wojew. wspierających finansowo 

programy profilaktyki selektywnej  

i wskazującej 

N=2 167 tj. liczba gmin, które opracowały gminny program 



Wspieranie rozwoju programów profilaktyki 

selektywnej i wskazującej 

• ok. 50% (1075) gmin miejskich wspierało programy 

profilaktyki selektywnej i wskazującej 

• głównie były to świetlice socjoterapeutyczne, 

ogniska wychowawcze, obozy profilaktyczne 



Profilaktyka selektywna i wskazująca 

Rekomendacje 
• Wspieranie programów w 

MOW i MOS 
• pracy z całą rodziną 
• działań z zakresu 

ograniczania szkód na 
imprezach masowych dla 
młodzieży uwzględniając: 
o ryzyko 

przedawkowania, 
zakażeń, 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

o obejmujących 
użytkowników/właścici
eli,  

    organizatorów, służby 
porządkowe 

 

Czego unikać ? 
•Pogadanek, prelekcji 

•teatrów profilaktycznych 

•konkursów plastycznych 

•przekazów opartych o 
straszenie 

•Programów wyłącznie 
kierowanych do młodzieży 

•Nieprofesjonalnej kadry 



Odsetek gmin finansujących działania z zakresu 

podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa  

nt. problemów związanych z używaniem substancji 

N=2 167 tj. liczba gmin, które opracowały gminny program 



Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nt. 

problemów związanych z używaniem substancji 

• 19% (409 gmin, które przesłały sprawozdanie) gmin 

finansowało tego typu działania 

• Głównie: upowszechnianie materiałów 

informacyjno – edukacyjnych, prowadzenie 

kampanii edukacyjnych, współpraca z mediami 



Kampanie edukacyjne 
Rekomendacje 

• Zdefiniowanie grupy 
docelowej 

• Oparta na solidnych 
podstawach 
teoretycznych 

• Silnie powiązana z 
konkretnymi programami 
profilaktycznymi 

• Prowadzona dostatecznie 
intensywnie i długo ( przez 
co najmniej 3 mies, przez 
3 lata)  

• Ukierunkowana na 
rodziców 

Czego unikać ? 
• Kampanii adresowanych 

do całego społeczeństwa 
• Opartych na przekazie 

budzących strach 
• Z nierealistycznie i 

nieprecyzyjnie 
sformułowanymi celami 

• Nie wspartymi i nie 
osadzonymi w kontekście 
działań profilaktycznych na 
poziomie gminy 

• Nie ma dowodów, że 
kampanie jako 
samodzielne działanie 
mają wpływ na zmianę 
zachowań związanych z 
narkotykami  



Czego brakuje na poziomie lokalnym?  
M.in. w odniesieniu do problemu „dopalaczy”    

• Niewielka ilość środków z tzw. korkowego przeznaczana jest na 
profilaktykę uniwersalną w ramach przeciwdziałania narkomanii. Co z 
profilaktyką pod hasłem przeciwdziałania „dopalaczom”?  
 

• W małym stopniu finansowane są programy profilaktyki selektywnej i 
wskazujące. Programy te szczególnie istotne są w kontekście problemu 
„dopalaczy” jak również  używania marihuany.  
 

• Bardzo mało programów redukcji szkód wspieranych jest przez miasta  
w Polsce. Rosnąca popularność narkotyków syntetycznych (w tym 
„dopalaczy”) czy wzrost zatruć z powodu „dopalaczy” pokazują, że 
programy wymiany igieł i strzykawek czy programy realizowane w  
klubach czy dyskotekach powinny być elementem skutecznych działań 
realizowanych w miastach  

 
• Wsparcia wymagają programy z zakresu post-rehabiltiacji (readaptacji 

społecznej) adresowane do osób, które ukończyły terapię (hostele, 
mieszkania readaptacyjne, kursy, treningi zapobiegania nawrotom itd.). 
Niewielkie zaangażwanie samorządów lokalnych w tego typu działania.    



   Dziękuję za uwagę! 

Artur.malczewski@kbpn.gov.pl  
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