
Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. 



został przyjęty Uchwałą Nr XV/240/2016  

Sejmiku Województwa Lubelskiego  

z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS 

na rok 2016 

 



Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie 

HIV/AIDS na rok 2016 został opracowany na 

jeden rok z uwagi na zapis ustawy z dnia 11 

września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1916, z późn. zm.), która 

wprowadziła zmiany do ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 
(wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii jest uchwalany i 

realizowany na dotychczasowych zasadach)  



Program opiera się na realizacji zadań samorządu 

województwa lubelskiego wynikających z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 

oraz Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016.  



• Program został opracowany w 2015 roku przez Zespół 

powołany w tym celu oraz zaproszonych specjalistów.  

• Etapy prac:  

• 1. Zapoznanie z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011-2016 oraz Krajowym Programem 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 

2012-2016,  

• 2. monitoring Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015, 

• 3. Konsultacje społeczne opracowanego projektu Programu. 

Zakończeniem konsultacji było spotkanie zespołu ekspertów, 

na którym omówione zostały wszystkie uwagi wniesione do 

projektu Programu.  



Cel główny programu: 

 

Ograniczenie używania narkotyków,  

ograniczenie ilości zakażeń HIV i zachorowań na AIDS  

oraz wzrost świadomości obywatelskiej dotyczącej  

problemów społecznych i zdrowotnych  

związanych z problematyką narkomanii i HIV/AIDS  

na terenie województwa 

 



OBSZAR I. Profilaktyka  

OBSZAR II. Leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód 

zdrowotnych 

OBSZAR III. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu 

społeczeństwa (profilaktyka pierwszorzędowa) 

OBSZAR IV. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o 

zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka 

drugorzędowa) 

OBSZAR V. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych 

HIV i chorych na AIDS (profilaktyka trzeciorzędowa) 

OBSZAR VI. Współpraca z innymi podmiotami, w tym 

współpraca międzynarodowa 

OBSZAR VII. Badania, monitoring i ewaluacja 

 



Obszar I. Profilaktyka 

 

Cel główny: Zmniejszenie popytu na narkotyki w województwie 
lubelskim 

 

Cel szczegółowy 1. Wspieranie rozwoju programów profilaktyki 
uniwersalnej 

Cel szczegółowy 2. Wspieranie rozwoju programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej 

Cel szczegółowy 3. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat 
problemów związanych z używaniem z substancji 
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku 

Cel szczegółowy 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 
zaangażowanych w działalność profilaktyczną 

 



Obszar II. Leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód 
zdrowotnych 

 

Cel główny: Poprawa jakości życia osób używających narkotyków 
szkodliwie  
i osób uzależnionych 

 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacji dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od 
narkotyków 

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępności programów ograniczania 
szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych 
od narkotyków 

Cel szczegółowy 3. Zapewnienie w województwie dostępności leczenia 
substytucyjnego dla co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od 
opiatów 

Cel szczegółowy 4. Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób 
używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych 

Cel szczegółowy 5. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników 
zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację 
osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych 
mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków  

 



Obszar III. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa (profilaktyka pierwszorzędowa) 

 

Cel główny: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń 
HIV wśród ogółu społeczeństwa 

 

Cel szczegółowy 1. Wzrost poziomu wiedzy na temat 
HIV/AIDS  
u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, rozwój i 
wzmocnienie oferty edukacyjnej skierowanej do różnych 
grup społecznych  
i zawodowych 

Cel szczegółowy 2. Zapewnienie odpowiedniego dostępu 
do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki 
HIV/AIDS 

 



Obszar IV. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób  
o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych  
(profilaktyka drugorzędowa) 

 

Cel główny: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV 
wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych 

 

Cel szczegółowy 1. Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS 
w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych. 

Cel szczegółowy 2. Rozbudowa zakresu usług i wsparcie 
punktów konsultacyjno - diagnostycznych (PKD) wykonujących 
anonimowe  
i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem 
okołotestowym 

Cel szczegółowy 3. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do 
informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki drugorzędowej 
HIV/AIDS 

 



Obszar V. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób 

zakażonych HIV i chorych na AIDS (profilaktyka 

trzeciorzędowa) 

 

Cel główny: Poprawa jakości życia w sferze 

psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, 

ich rodzin i bliskich 

 

Cele szczegółowy 1. Poprawa jakości  życia i 

funkcjonowania osób  żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i 

bliskich 

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu akceptacji 

społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i 

bliskich 

 

 



Obszar VI. Współpraca międzynarodowa 

 

Cel główny: Rozwój współpracy międzynarodowej 

 

Cel szczegółowy 1. Poszerzenie współpracy 

międzynarodowej 

 

 



 

Obszar VII. Badania, monitoring i ewaluacja 

 

Cel główny: Wsparcie analityczne realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowego 
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 
AIDS poprzez prowadzenie badań oraz monitorowanie 
przebiegu Programów  

 

Cel szczegółowy 1. Monitorowanie problemu narkotyków  
i narkomanii na szczeblu wojewódzkim 

Cel szczegółowy 2. Współpraca podmiotów realizujących 
programy przeciwdziałania narkomanii i programy 
zapobiegania zakażeniom HIV na poziomie województwa  

 



Środki finansowe pozyskiwane za opłaty za zezwolenia 

wydawane przez Marszałka Województwa Lubelskiego na 

obrót hurtowy napojami o zawartości alkoholu do 18% - 

zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 

 



Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadań w roku 2016: 

 

I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych - 110 000,00 zł 

II. Przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka  

w zakresie HIV/AIDS -  105 000,00 zł 

 

• Łączna kwota: 215 000,00 zł 

 



ZADANIE II. Przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka w zakresie 
HIV/AIDS - podzadania: 

 

1. Organizacja działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki 
narkomanii i zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń HIV 
adresowanych do rodziców, opiekunów, pedagogów, 
pracowników pomocy społecznej, służb mundurowych itp. – 15 
000,00 zł 

2. Wspieranie programów wczesnej interwencji lub innych 
programów rekomendowanych przez KBPN, IPiN lub MEN, 
adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub 
okazjonalnie środków odurzających – 20 000,00 zł 

3. Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o 
zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, 
dyskoteki, imprezy masowe itp.)  – 15 000,00 zł 



ZADANIE II. Przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka w zakresie 

HIV/AIDS – podzadania cd.: 
 

4. Wspieranie programów leczniczych, terapeutycznych, redukcji 

szkód zdrowotnych i readaptacyjnych na rzecz osób 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich 

rodzin w tym: kobiet, matek z dziećmi itp. – 30 000,00 zł 

5. Zmniejszenie marginalizacji społecznej poprzez organizację 

szkoleń zawodowych dla osób używających narkotyków 

szkodliwie lub osób uzależnionych oraz osób zakażonych HIV – 

15 000,00 zł 

6. Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych 

HIV/AIDS – 10 000,00 zł 



• Oferty należy składać do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 

15.00 

 

• Miejsce składania ofert: sekretariat  Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,  

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, IX piętro pok. 914-5,  

czynny w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30.  

 

• Dofinansowane będą zadania realizowane w 2016 roku,  

od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2016 roku. 

 

 



• Zadania w ramach konkursu zlecane są w formie 
wspierania realizacji zadań, przy czym wkład własny 
oferenta powinien wynosić minimum 5% łącznej kwoty 
kosztów realizacji zadania. Przez wkład własny 
rozumie się środki finansowe własne, środki finansowe z 
innych źródeł oraz wkład osobowy (w tym praca 
wolontariuszy). 

• Podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie jedną 
ofertę  
w ramach danego podzadania tj. maksymalnie 6 ofert w 
ramach zadania Przeciwdziałanie narkomanii i 
profilaktyka  
w zakresie HIV/AIDS .  



W dniu 28.01.2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na 

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych 

zawarto 5 umów na zadania z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii i HIV/AIDS na łączną kwotę 50 000,00 zł.  



Współpraca z organizacjami  pozarządowymi oraz 
podmiotami spoza sektora finansów publicznych: 

 

• Współudział w organizowaniu przedsięwzięć w obszarze 
merytorycznym działalności Oddziału ds. Uzależnień 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 

• Konsultacja dokumentów stanowiących prawo miejscowe 
np. wojewódzkich programów. 

• Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiego  Zespołu ds. 
Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z 
HIV  
i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii (2 
osoby z ROPS).  

• Wydawanie rekomendacji, opinii dotyczących współpracy  
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie. 

 



Szkolenia i konferencje z zakresu problematyki uzależnień, 
m.in.: 

 
• „Problematyka ograniczania popytu na narkotyki i nowe 

substancje psychoaktywne oraz zasady konstruowania 
skutecznych i efektywnych strategii profilaktycznych w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania 
HIV/AIDS” dla 75 osób; 

• „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży  - 
jak rozpoznawać, jak reagować ” dla 75 osób; 

• „Poprawa jakości życia ludzi zakażonych HIV i chorych 
na AIDS oraz procedury zabezpieczające dla różnych 
grup zawodowych narażonych na zakażenia” dla 100 
osób. 



• Bieżąca współpraca z podmiotami realizującymi zadania  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii, m.in. KMP w 

Lublinie 

 

• Coroczna aktualizacja „Informatora o instytucjach 

działających na rzecz rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

województwie lubelskim” 

 

• Dystrybucja materiałów z zakresu tematyki uzależnień – 

m.in. szkoły, służby mundurowe, organizacje 

pozarządowe, placówki oświatowe, wychowawcze, 

samorządy gminne 

 



 



Aneta Rydz 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

 


