Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020
• Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 138/14
z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Małopolskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2014-2020.
• W Programie określono cel nadrzędny, 3 cele operacyjne, a także
23 zadania.

Cel nadrzędny Małopolskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2014-2020

WZMACNIANIE DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH PROZDROWOTNY
STYL ŻYCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REDUKCJI
SZKÓD O CHARAKTERZE RODZINNYM, SPOŁECZNYM
I ZDROWOTNYM, ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH.

Cele operacyjne Małopolskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2014-2020
1. Wspieranie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki alkoholowej.
2. Rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, w tym
od uzależnień behawioralnych.
3. Rozwój oraz wzmacnianie współpracy z instytucjami oraz osobami
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i uzależnień, w tym behawioralnych.

III Edycja Programu
„Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”
jest III edycją wojewódzkiego programu w tym obszarze,
a tym samym stanowi kontynuację „Małopolskiego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
na lata 2004-2007” oraz „Małopolskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2008-2013”.

Realizatorzy Programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samorząd Województwa
Jednostki samorządu gminnego oraz powiatowego
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie
Placówki leczenia uzależnień w Małopolsce
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie
Organizacje pozarządowe
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Zadania sfinansowane ze środków budżetu województwa
w ramach Programu w 2014 r.
Lp.

Zadania zrealizowane i rozliczone w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatkowana
kwota

1.

Dofinansowanie zadań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Krakowie.

150 000 zł

2.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym w ramach otwartego konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom (część kosztów) .

85 306 zł

3.

Organizacja spotkań/ narad/ konferencji szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
(część kosztów) .
Realizacja Badania społecznego pn.: „Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat uzależnień
od substancji psychoaktywnych i korzystania z Internetu oraz uczestniczenia w grach hazardowych”
(część kosztów) .
Zakup dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego
wykrywania alkoholu (część kosztów) .

4.
5.
6.

7.
Lp.
1.
2.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku głównego Szpitala z utworzeniem
Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD wraz z wyposażeniem” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.
Budowa Ośrodka Psychiatrycznego
wraz ze specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną
i zapleczem technicznym - Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Zadania zrealizowane i rozliczone w Departamencie Turystyki, Promocji i Sportu UMWM
oraz w Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
Konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej obejmującego organizację wakacyjnych turniejów sportowych
w piłce nożnej o zasięgu wojewódzkim połączonych z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi
w obszarze uzależnień - projekt pn.: ”Wakacje z piłką nożną” (część kosztów) .
Realizacja Warsztatów Liderów Młodzieżowych pn.: „Róża Wiatrów” dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
(część kosztów) .
Razem:

10 750 zł
15 000 zł
49 745,50 zł
96 000 zł
200 000 zł
Wydatkowana
kwota
85 000 zł
795 zł
692 596,50 zł

Stacjonarne zasoby instytucjonalne województwa w 2014 r.
•

Rozmieszczenie stacjonarnych oddziałów leczenia uzależnień w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej w Województwie Małopolskim w 2014 roku.

Oddział Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu

Ambulatoryjne zasoby instytucjonalne województwa w 2014 r.
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Oddziały Dzienne Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Poradnie Leczenia Uzależnień
Poradnie Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży
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Kontraktowanie świadczeń w obszarze uzależnień
od alkoholu w 2014 r.
•

Środki finansowe przeznaczone przez NFZ na leczenie uzależnień
i współuzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
w Małopolsce w latach 2008-2014.

Realizacja celów operacyjnych Programu przez
Województwo w ramach przekazanych środków
finansowych w 2014 r.
Cel operacyjny nr 1 - Wspieranie działań
profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze
problematyki alkoholowej – 164 743 zł
• Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego
w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom (7 projektów).
• Konkurs ofert w dziedzinie kultury, fizycznej na
realizację zadania ”Wakacje z piłką
nożną”
(1 projekt).
• Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „Róża
Wiatrów” dla młodzieży w wieku
15-18 lat.
• Realizacja badania społecznego pn. „Badanie
opinii mieszkańców Małopolski na temat
uzależnień od substancji psychoaktywnych
i korzystania z internetu oraz uczestniczenia
w grach hazardowych”.

Realizacja celów operacyjnych Programu przez
Województwo w ramach przekazanych środków
finansowych w 2014 r. – c.d.
Cel operacyjny nr 2 - Rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu, w tym od uzależnień behawioralnych – 441 858 zł
•Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (1 projekt).
•Wspieranie WOTUW poprzez dofinansowanie: 2 edycji Studium Psychoterapii Uzależnień
- 2013/2014 oraz 2014/2015 w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień
(MOSTU), organizacji superwizji dla zespołów terapeutycznych placówek terapii
uzależnień, staży oraz szkoleń organizowanych przez WOTUW.
•Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną
i zapleczem technicznym - Szpital Wojewódzki im św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
•Przebudowa budynku głównego Szpitala z utworzeniem Centrum Kompleksowej
Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD wraz z wyposażeniem realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

Realizacja celów operacyjnych Programu przez
Województwo w ramach przekazanych środków
finansowych w 2014 r. – c.d.
Cel operacyjny nr 3 - Rozwój oraz wzmacnianie współpracy z instytucjami oraz
osobami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i uzależnień, w tym behawioralnych – 85 995,50 zł
• Wspieranie WOTUW poprzez dofinansowanie: organizacji narad kierowników placówek
lecznictwa uzależnień, spotkań zespołu ds. opracowania kryteriów jakości świadczeń
zdrowotnych w placówkach terapii uzależnień, działalności bieżącej, rozwoju współpracy
międzynarodowej oraz z innymi instytucjami.
•
Organizacja 2-dniowej Narady dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień
powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa
Małopolskiego.

Realizacja celów operacyjnych Programu przez Województwo
Małopolskie w ramach przekazanych środków finansowych
w 2014 r. – c.d.
•Prowadzenie działalności informacyjnej nt. organizowanych wydarzeń/ kampanii/ akcji
profilaktycznych m.in. w obszarze uzależnień odbywających się na terenie województwa
małopolskiego
poprzez
zamieszczanie
ich
na
stronie
internetowej:
www.profilaktykawmalopolsce.pl, www.malopolskie.pl oraz na stronach facebooka
https://www.facebook.com/zagrozeniawsieci
https://www.facebook.com/zdrowiewmalopolsce

Małopolski Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014-2020
• Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego
nr L/806/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia Małopolskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014-2020.
• W Programie określono cel nadrzędny, 3 cele operacyjne, a
także 23 zadania.

Cel nadrzędny Małopolskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020

WZMACNIANIE DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH PROZDROWOTNY
STYL ŻYCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REDUKCJI
SZKÓD O CHARAKTERZE RODZINNYM, SPOŁECZNYM
I ZDROWOTNYM, ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH

Cele operacyjne Małopolskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020
•

Wspieranie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki związanej
z używaniem substancji psychoaktywnych.

• Rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków,
zachowań behawioralnych oraz ich rodzinom.
• Rozwój oraz wzmacnianie współpracy z instytucjami oraz
osobami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii
oraz uzależnień behawioralnych.

III Edycja Programu
„Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2014-2020” jest III edycją wojewódzkiego programu
w tym obszarze, a tym samym stanowi kontynuację
„Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom na lata 2004-2007” oraz „Małopolskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2008-2013”.

Instytucje zaangażowane w realizację Programu
•

Samorząd Województwa

•

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego

•

Samorządy Gminne

•

Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie

• Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie
• Placówki leczenia uzależnień w Małopolsce
• Kuratorium Oświaty w Krakowie
• Organizacje pozarządowe

Środki przeznaczone przez Samorząd Województwa
na realizację Programu w 2014 r.

• 616 568 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do
18% alkoholu.
• 435 884 zł z budżetu województwa (na projekt pn.:
„Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”
oraz „Wakacje z piłką nożną”
• Łącznie kwota: 1 052 452 zł.

Zadania sfinansowane ze środków budżetu województwa
w ramach Programu w 2014 r.
Lp.

Zadania zrealizowane w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatkowana kwota

Rozwijanie i wspieranie działań Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i
Narkomanii Województwa Małopolskiego w realizacji zadań statutowych - zarządzanie i
koordynacja Programu.
Przekazanie policji urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania alkoholu i
substancji psychoaktywnych (część kosztów)
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania narkomanii (część kosztów)

150 000 zł

4

Kontynuacja realizacji przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie innowacyjnego
projektu pn. „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”.

200 000 zł

5.

Organizacja konferencji/ spotkań/ narad/ konferencji szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom (część kosztów)
Realizacja badania społecznego pod nazwą: „Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat
uzależnień od substancji psychoaktywnych i korzystania z internetu oraz uczestniczenia w grach
hazardowych” (część kosztów)

6 537 zł

1.
2.
3.

6.

166 929 zł
164 692 zł

30 510 zł

Lp.

Zadania zrealizowane i rozliczone w Departamencie Turystyki, Promocji i Sportu
UMWM oraz w Małopolskiej Szkole Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w
Myślenicach

Wydatkowana kwota

1.

Konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej obejmującego organizację wakacyjnych turniejów o
zasięgu wojewódzkim w połączeniu z działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi w obszarze
uzależnień - Projekt pn.: ”Wakacje z piłką nożną” (część kosztów)

85 000 zł

2.

Realizacja Warsztatów Liderów Młodzieżowych pn.: „Róża Wiatrów” (część kosztów)

12 900 zł

Razem

616 568,00 zł

Główne źródło finansowania Małopolskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014-2020
• Podstawowym źródłem finansowania zadań Programu zaplanowanych dla
Województwa Małopolskiego są opłaty pobierane za wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydawane przez
Marszałka Województwa zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.2015.1286 j.t.)
• Odrębne źródło finansowania zadań Programów mogą stanowić środki z budżetu
Województwa Małopolskiego, a także te pochodzące z funduszy UE.
• Zadania obydwu Programów są finansowane także przez pozostałe instytucje
odpowiedzialne za obszar uzależnień na terenie województwa wskazane jako
realizatorzy programu.
• Gminy wykonują większość zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
dysponują własnymi środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu rocznych opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Finansowanie Programów w obszarze uzależnień w 2014 r.
• Z budżetu województwa z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy
w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydatkowano
w 2014 r. 1 309 164,50 zł na działania związane z uzależnieniami, w tym
692 596,50 zł na realizację zadań w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 616 568, 00 zł na realizację zadań
w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.
• Z budżetu gmin województwa małopolskiego wydatkowano 62 816 945,52 zł na
działania związane z uzależnieniami, w tym 60 449 593,87 zł na realizację zadań
w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz 2 367 351,65 zł w ramach gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii (kwoty szacunkowe na podstawie ankiet PARPA G1
– za 2014 r.).

Dziękuję za uwagę

