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  Podstawy realizacji Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim do 2016 roku” został 

przyjęty uchwałą Nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

 Realizatorem programu jest Biuro Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS 

Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  



Źródła finansowania Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

    Środki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu w 

2015 r. ujęte zostały w budżecie województwa kujawsko-

pomorskiego na 2015 r., a pochodziły zgodnie  

z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z opłat na wydawanie zezwoleń na hurtową 

sprzedaż napojów alkoholowych do 18% zawartości 

alkoholu. 



W 2015 r. na realizację Wojewódzkiego Programu 

zaplanowano kwotę 600 000,00  

Lp. Nazwa zadania  Plan na 2015 

1. „Przeciwdziałanie narkomanii”  
250 000,00  

2. Granty – Przeciwdziałanie 

narkomanii w województwie 

kujawsko-pomorskim” – Konkurs 

dotacyjny dla podmiotów 

prowadzących działalność w sferze 

pożytku publicznego (300.000,00 zł) 

Tryb uproszczony ( 50.000,00 zł) 

350 000,00  

3. 

 

 

Razem    

  

                  

600 000,00 



Granty - Zadania realizowane przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania  

uzależnieniom w latach 2012-2015  

Nazwa Konkursu Realizacja Liczba 

projektów 

złożonych 

Liczba  

projektów 

wybranych 

Pula środków Kwota przyznanej 

dotacji 

Przeciwdziała- nie 

Narkomanii w 

Województwie 

Kujawsko-

Pomorskim 

Otwarty konkurs nr 4/2014 133 70 1 125 000,00 1 125 000,00 

2.Tryb uproszczony  25 20 175 000,00 173 560,00 

Razem       158      90 1 300 000,00 1 298 560,00 



Rekomendacje z badań ESPAD 2011 

 Zwrócenie bacznej uwagi na kwestie sprzedaży alkoholu 
nieletnim. Zintensyfikowanie działań kontrolnych w tym 
zakresie. 

 Warto rozważyć zmniejszenie sieci sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

 Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych na 
ograniczenie rozmiarów używania marihuany lub haszyszu. 

 Młodzież województwa kujawsko -pomorskiego jest silnie 
zagrożona przez legalne substancje psychoaktywne. 

 Dużo wyższe rozpowszechnienie picia alkoholu wśród młodzieży 
szkolnej niż używania substancji nielegalnych wskazuje potrzebę 
intensyfikacji działań profilaktycznych w obszarze alkoholu. 

 Młodzież woj. kujawsko – pomorskiego rzadziej oceniała 
używanie substancji nielegalnych jako ryzykowne. 

 



Programy profilaktyki selektywnej  

 „Przyłapano Cię? Zwróć się do FREDA!” 

 „FRED GOES NET”  

 Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii 

społecznej Fundacja „Praesterno” 



Programy wsparcia dla rodzin osób używających  

i uzależnionych od narkotyków.  

 „Od świadomości do radości - rodzina bez tajemnic”  

 Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem 

narkomanii w skali województwa  

 „Rodzina - wsparcie i edukacja” 

 „Silna rodzina”  

 

  



Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród 

osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych 

uzależnieniami, HIV/AIDS  

 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny HIV/AIDS wraz z programem wsparcia i 

pomocy osobom zakażonym HIV/ chorym na AIDS i ich rodzinom  

 Punkty Konsultacyjno- Diagnostyczne (PKD) wykonujące badania 

wykrywające zakażenia HIV anonimowo i bezpłatnie, połączone z 

poradnictwem przed i po teście . 

 „AIDS przeciw AIDS , czyli Akcja Informacyjna Dla Studentów przeciw 

AIDS” 

 

  



Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po 

ukończonym procesie leczenia. Programy wsparcia dla rodzin 

osób używających i uzależnionych od narkotyków  

 Program pomocy pacjentom Ośrodka Terapii Odwykowej 

Uzależnień w Toruniu oraz ich rodzinom - "Zdrowieć 

razem"  

  



Profilaktyka i interwencja antynikotynowa, programy dla osób 

uzależnionych od nikotyny  

 Działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczna dla 

osób uzależnionych od nikotyny w województwie 

kujawsko – pomorskim –TPPU, Europejskie Zrzeszenie 

Młodzieży.  



Uwagi do ofert 

• Brak diagnozy potrzeb grupy docelowej programu. 

• Brak odwołania się do dowodów skuteczności. 

• Brak zaplanowania monitoringu podejmowanych działań oraz 

końcowe ewaluacje procesu i wyniku. 

• Brak informacji o sposobie rekrutacji uczestników programu 

• Wnioskowanie o dotację w wysokości wielokrotnie 

przekraczającą maksymalną określoną w regulaminie wysokość 

dotacji ( jest to błąd formalny) 

• Powielanie ofert z poprzednich lat, bez ich uaktualnienia. 



Informacje dotyczące wydatków z rozdziału 85153 -  

przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdziału 85154-rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 Zlecenie w 2011 i 2015 wykonanie badań ankietowych European School 

Survey Project on Alcohol end Drugs (ESPAD) dotyczących problemów 

używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Organizacja szkolenia „Unplugged-zapobieganie uzależnieniom w 

szkole” 

 Organizacja szkolenia ”Kształtowanie  kompetencji społecznych i 

emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży-Trening Zastępowania 

Agresji(TZA)” 

 Organizacja szkolenia „Motywowanie  bez oporu. Jak motywować do 

zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić” 

 Organizacja szkolenia „Krótkoterminowa terapia par-proces zdrowienia w 

uzależnieniu”. 



 Informacje dotyczące wydatków z rozdziału 85153 -  

przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdziału 85154-rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 Współorganizacja konferencji „Szkoła bez narkotyków”  

 „Sztuka wyboru”– program realizowany z Komendą Wojewódzką 

Policji i Fundacją TUMULT z Torunia- 4 edycje 

 Organizacja szkolenia „Dialog motywujący w pracy terapeutów 

uzależnień” 

 Organizacja szkolenia ” Szkolna Świetlica Profilaktyczna”.  

 Organizacja szkolenia ”Przeciwdziałanie niepożądanym 

zachowaniom w szkole(PNZ)” wg. D. A. Crone, R.H.Horner , 

L.S.Hawken 

 Organizacja  szkolenia ”Humanistyczno -egzystencjalne 

podejście w terapii osób uzależnionych” 

 



Informacje dotyczące wydatków z rozdziału 85153 -  

przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdziału 85154-rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 Organizacja szkolenia ” Jestem O.K-wczesna profilaktyka 
uzależnień”. 

 Współorganizacja warsztatów „Stosowanie substancji 
psychoaktywnych przez młodzież” dla członków młodzieżowych rad 
miejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Dofinansowanie pilotażowego program dotyczący podnoszenia 
świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z zażycia GHB tzw. 
” pigułki gwałtu”. 

 Organizacja szkolenia ”Profilaktyka zachowań 
problemowych/ryzykownych młodzieży- jak ocenić jakość szkolnych 
programów profilaktycznych” 

 

       


