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I. Wstęp. Tendencje przemian problemu narkotykowego w Europie. 

 

Ograniczanie konsumpcji narkotyków to ważne wyzwanie dla współczesnego świata, 

szczególnie krajów wysokorozwiniętych. Szacuje się, że około 200 mln ludzi w wieku 15-64 

lata, zażywa narkotyki (czyli jedna na dwadzieścia). Szkody, jakie powoduje to zjawisko 

porównywane są z generowanymi przez picie alkoholu, choć mniejsze od powstających  

w wyniku palenia tytoniu. Narkotyki to przede wszystkim problem ludzi młodych. Są one 

odpowiedzialne za ponad 2 mln tzw. straconych lat życia [1].  

Według raportu EMCDDA (Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  

i Narkomanii) z 2016 r. [2] europejski rynek narkotyków jest nadal prężny, wykazuje wręcz 

pewne oznaki tendencji zwyżkowych – szczególnie w odniesieniu do konopi indyjskich oraz 

stymulantów. Generalnie dane dotyczące podaży wskazują na wysoką, a nawet rosnącą, 

czystość i siłę działania większości narkotyków. Najnowsze dane sondażowe na temat 

rozpowszechnienia narkotyków wskazują na niewielki wzrost szacunkowego poziomu 

używania najpopularniejszych substancji psychoaktywnych. Rynek stał się jednak bardziej 

złożony – obok znanych narkotyków pojawiają się na nim nowe substancje, dochodzą 

również informacje o coraz częstszym nadużywaniu leków. Normą wśród osób z problemem 

narkotykowym stało się jednoczesne przyjmowanie wielu substancji odurzających.  

Dodatkowym niezmiernie ważnym problemem jest pojawienie się utrudnień 

związanych z przechwytywaniem narkotyków. Wynika to z faktu, że produkcja konopi 

indyjskich, narkotyków syntetycznych, a nawet niektórych opioidów oraz nowych substancji 

psychoaktywnych odbywa się w samej Europie, a więc w bezpośredniej bliskości rynków 

zbytu. 

Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem w Europie (stosowanym codziennie 

przez ok. 1% dorosłych) są konopie indyjskie. Przy czym siła działania zarówno haszyszu jak  

i marihuany jest ponadprzeciętnie wysoka. Stąd większość nowych pacjentów ośrodków 

leczenia uzależnień to obecnie osoby używające właśnie konopi indyjskich. Obserwuje się 

także powrót MDMA jako popularnego środka pobudzającego wybieranego przez młodych 

ludzi, co jest odzwierciedleniem nowych wyzwań pojawiających się na współczesnym rynku 

narkotyków. Nowe metody pozyskiwania prekursorów, nowe techniki produkcyjne oraz 

dostawa za pośrednictwem Internetu, to czynniki decydujące o odradzaniu się tego rynku, 

który charakteryzuje się obecnie mnogością dostępnych produktów. 
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Najnowsza analiza współczesnego rynku narkotyków pokazuje potrzebę wzięcia pod 

uwagę w europejskiej strategii narkotykowej bardziej złożonych aspektów tego problemu, 

niż dotychczas. 

 

Źródło: Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z 2016 r. 

 
Problemem staje się znowu rosnąca liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem 

narkotyków. Wśród przypadków przedawkowania ze skutkiem śmiertelnym większość 

dotyczy heroiny i innych opioidów, głównie syntetycznych. 
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Źródło: Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z 2016 r. 

Na tym dynamicznym i stale zmieniającym się rynku narkotykowym pojawia się coraz 

więcej nowych substancji psychoaktywnych (w 2015 roku odnotowano 98 nowych substancji 

po raz pierwszy). 60% z nich stanowiły syntetyczne kannabinoidy, zdecydowanie silniejsze  

od naturalnych konopi indyjskich, charakteryzujące się znacznie większą toksycznością 

(odnotowano zgony). Młodzi ludzie stają się często „królikami doświadczalnymi” testującymi 

na sobie nowe substancje. Przykładem może być syntetyczny katynon alfa-PVP . Z tym silnym 

środkiem psychostymulującym wiąże się prawie 200 przypadków ostrego zatrucia i ponad 

100 zgonów w Europie. 

 

Źródło: Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z 2016 r. 

 

Kolejne zjawisko to rosnące wykorzystanie Internetu w sferze związanej  

z narkotykami. Z jednej strony rośnie jego  rola w podaży i marketingu narkotyków. Z drugiej 

strony sieć to dobre narzędzie dla upowszechniania wiedzy i świadczenia usług 

profilaktycznych – stąd wiele programów interwencyjnych oraz praca środowiskowa 

przenoszą się (w różnym stopniu) do środowiska wirtualnego. Wirtualne rynki stają się 

ważnym obszarem, na którym należy koncentrować działania antynarkotykowe. 

Wiele problemów związanych z zagrożeniem narkotykowym jest wspólne dla państw 

członkowskich Unii, stąd wypracowywana wspólna europejska strategia antynarkotykowa. 
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Jednak krajowe polityki antynarkotykowe muszą uwzględniać specyfikę własnego rynku 

narkotykowego, identyfikować lokalne wzorce popytu i podaży. Planowane działania 

powinny być oparte o diagnozę uzyskaną na podstawie badań naukowych populacji 

dorosłych jak i młodzieży szkolnej. 

Badania młodzieży szkolnej w oparciu o metodologię ESPAD (Europejski Program Badań 

Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i innych Substancji Psychoaktywnych) zgodnie  

z kalendarzem są powtarzane co 4 lata. Kolejne zostaną przeprowadzone w 2019 roku.  

Podobnie cyklicznie realizowane są badania na populacji ogólnej. Zatem podstawę działań 

podejmowanych w ramach Programu stanowią wyniki badań z 2015 roku.   

 

II. Nowe zagrożenia 

  

1. Nowe substancje psychoaktywne 

Najbardziej rozpowszechnionym w Polsce podobnie jak w Europie narkotykiem są konopie 

indyjskie, ale coraz większe zagrożenie stanowią dopalacze, czyli nowe, syntetyczne 

narkotyki. Dopalacze są groźne przede wszystkim ze względu na ich silne działanie, dużą 

toksyczność i wydajność. Substancje te są też coraz bardziej liczne. W 2013 r. w ramach 

unijnego systemu wczesnego ostrzegania zgłoszono 81 nowych, syntetycznych narkotyków,  

 w sumie liczba monitorowanych substancji wynosi obecnie 350, z czego blisko 250 wykryto 

w ciągu ostatnich czterech lat. Zakaz rozpowszechniania tych substancji jest bardzo trudny, 

bo wciąż w obrocie pojawiają się nowe narkotyki. - Jest to taka zabawa w kotka i myszkę.  

Nie tylko przestępczość zorganizowana, ale także użytkownicy szukają nowych, bezpiecznych 

rozwiązań, jeśli chodzi o prawne skutki używania narkotyków. Zdarza się, iż dopalacze są 

produkowane w laboratoriach europejskich, ale tak naprawdę większość z nich jest 

importowana z Chin i Indii, a w Europie są tylko przetwarzane, pakowane i sprzedawane jako 

dopalacze lub substancje chemiczne do badań naukowych. Wciąż powiększa się też 

internetowy rynek narkotyków - w 2013 r. funkcjonowało już 651 stron internetowych, 

poprzez które sprzedawano nowe narkotyki do krajów UE. Poważnym problemem są też 

internetowe sieci "darknets", które umożliwiają anonimową komunikację. 

Po okresie względnego wyciszenia problemu dopalaczy w latach 2011 – 2013, obserwujemy 

ponowny ich powrót. Jest on szczególnie widoczny w liczbie hospitalizowanych na skutek 

zatrucia tymi substancjami. Z danych konsultanta krajowego w dziedzinie toksykologii 

klinicznej wynika, że w 2014 r. zgłoszono 2513 podejrzeń zatruć dopalaczami, natomiast 

w 2015 r. już ok. 7.200, w tym 24 zgony mogące mieć związek przyczynowo-skutkowy 

związany z  zażyciem dopalaczy. Wzrost zatruć dopalaczami obserwujemy również w Łodzi.  

Z danych  Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu  Medycyny   Pracy   im.  prof. 

dr  med. J. Nofera  w  Łodzi  wynika, że w  2013 r.  hospitalizowanych  z  tego  powodu  było   

 234 pacjentów, w 2014 r. już 495 pacjentów, a w 2015 r. aż 757 osób.  
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2. Używanie dopalaczy przez uczniów łódzkich szkół. 

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum przynajmniej raz w życiu dopalaczy używało 

8,7% chłopców i 9,4% dziewcząt, natomiast drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych 19% 

chłopców i istotnie mniej bo 12,2% dziewcząt. W okresie ostatniego roku w młodszej grupie 

robiło to 4,1% chłopców i 3,2% dziewczynek, a w starszej 8,1% chłopców i 5,1% dziewcząt. 

Gdy analizowanym okresem był ostatni miesiąc, wśród młodszych odsetek chłopców wyniósł 

2,6%, natomiast dziewcząt 0,4%, a  w przypadku uczniów starszych odpowiednio 3,9% i 2,4%.  

Blisko jedna trzecia uczniów gimnazjum i dwie piąte uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

stwierdziło, że zdobycie dopalaczy byłoby dla nich łatwe (odpowiednio 30,7% i 41,8%). 

Trudność w zdobyciu środków zadeklarowało odpowiednio 25,6% i 23,1% badanych. Brak 

możliwości zdobycia dopalaczy częściej deklarowali uczniowie młodsi niż starsi (23,3% vs 

15,9%).  

Osoby używające dopalacze kupowały je głównie u dilerów, rzadziej przez internet 

lub w sklepie. [6] 

 

3. Używanie leków OTC jako środki odurzające 

W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost zażywania niektórych leków 

dostępnych bez recepty (tzw. leków OTC) w celach pozamedycznych. Dotyczy to  

w szczególności osób młodych. Przyjęcie większych dawek aniżeli terapeutyczne może 

prowadzić bowiem do wystąpienia efektów psychostymulujących, euforyzujących lub 

halucynogennych.  

Powszechne przekonanie o braku szkodliwości leków wydawanych w aptekach bez 

recepty przyczynia się do ich rosnącej popularności wśród nastolatków  i młodych osób 

dorosłych. Sprzyja temu także niska cena leków oraz mała świadomość potencjalnych 

zagrożeń wśród rodziców oraz nauczycieli i pedagogów. W przeciwieństwie do wielu 

narkotyków i „dopalaczy”, produkty dostępne w aptekach stosowane są przede wszystkim 

doustnie. Najbliższe otoczenie, np. rodzina, bardzo często nie przypuszcza, że przyjmowany 

doustnie lek może być stosowany jako środek odurzający. Leki OTC stają się więc alternatywą 

bądź uzupełnieniem dla klasycznych lub nowych środków psychoaktywnych („dopalaczy”). 

Informacje o sposobach zażywania leków OTC w celu osiągnięcia efektów 

„rekreacyjnych” w dużej mierze pochodzą z wpisów na licznych forach bądź stronach 

internetowych. Stały się one miejscem wymiany doświadczeń i informacji o potencjalnych 

skutkach działania leków OTC, sposobach ich przyjmowania a także możliwościach łączenia  

z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi. 

         Wśród leków dostępnych w aptece bez recepty zainteresowanie budzą głównie 

preparaty zawierające następujące związki: 
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 pseudoefedrynę – m.in.:  sudafed, apselan, gripex max, acatar, cirrus, modafen, neoafrin;   

 dimenhydrynat -  aviomarin; 

 dekstrometorfan – m.in.: acodin, actifed, dexapico, gripex noc, tussidex, choligrip; 

 benzydaminę – m.in.: hascosept, hascosept forte, tantum verde, tantum rosa; 

 kodeinę – m.in.: antidol, thiocodin, ascodan, neozarina. 

 

 

III. Rekomendacje do planowanych działań 

 

Zadania związane z rozwiązywaniem problemu konsumpcji narkotyków dla jednostek 

samorządu terytorialnego w naszym kraju określa Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011-2016.   

1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej: profilaktyka 

uniwersalna powinna być realizowana na wszystkich poziomach edukacji, szczególnie 

poprzez programy rekomendowane przez KBPN, MEN i IPiN oraz poprzez wsparcie oferty 

zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Realizacja działań skierowanych do rodziców. 

2. W zakresie profilaktyki selektywnej i wspierającej rekomenduje się wdrażanie programów 

wczesnej interwencji dla młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków 

odurzających, także programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym 

narażeniu na kontakt z narkotykami (np. dyskoteki, kluby).  

3. Organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych narkomanią  

i przemocą, prowadzenie obozów profilaktycznych oraz innych programów dla dzieci  

i młodzieży z grup ryzyka lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

4. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat używania i zapobiegania 

konsumpcji substancji psychoaktywnych poprzez opracowywanie i upowszechnianie 

materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii edukacyjnych i współpracę  

z mediami w zakresie tej  problematyki. 

5. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych  w działalność profilaktyczną poprzez 

wspieranie szkoleń na temat konstruowania, wdrażania i oceny programów profilaktycznych 

oraz organizowanie superwizji dla realizatorów profilaktyki narkotykowej.  

6. Prowadzenie działań na rzecz ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej 

osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków;  samorząd powinien zwiększać 

dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, w tym inicjować powstawanie nowych 

placówek ambulatoryjnych, rozwijać i modernizować bazę zakładów leczenia i rehabilitacji 

takich osób, finansować programy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach 

leczenia uzależnień, wspierać obozy i turnusy rehabilitacyjne. Ma ponadto upowszechniać 

informacje o placówkach i programach dla osób uzależnionych. 
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7. Zwiększanie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób 

używających narkotyków iniekcyjnie. Mowa jest tu głównie o ulicznych programach wymiany 

igieł i strzykawek, programach profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród uzależnionych, obozach  

i turnusach rehabilitacyjnych dla uczestników leczenia substytucyjnego.  

8. Informacja o możliwości leczenia substytucyjnego w różnych środowiskach – np. NGOs, 

policja, pomoc społeczna, straż miejska.  

9. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym:  

- opracowywanie raportów zawierających dane na temat: zgłaszalności na leczenie, liczby 

zgonów, zakażeń HIV, HCV związanych z narkotykami, cen narkotyków, trendów w używaniu 

środków zastępczych, udzielanych świadczeniach zdrowotnych w następstwie używania 

środków zastępczych, szacowania liczby problemowych użytkowników narkotyków.  

- prowadzenie badań  ankietowych co 4 lata w populacji dorosłych i młodzieży (wg metodyki 

ECINN) oraz badań jakościowych wynikających z lokalnych potrzeb.  

Zaproponowany Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii uwzględnia istniejącą 

wiedzę o zjawisku konsumpcji narkotyków jak i rozwiązania przyjęte w naszym kraju  

w odniesieniu do roli samorządów lokalnych w tym zakresie. Bazując m.in. na kompetencjach 

i doświadczeniach  instytucji, organizacji i poszczególnych osób zaangażowanych w realizacje 

poprzednich programów przyjmuje, że działania z obszaru profilaktyki uwzględniać będą 

uznane strategie: edukacji normatywnej, przekazu informacji, kształtowania umiejętności 

życiowych, edukacji rówieśniczej, alternatyw, rozwoju zasobów środowiskowych oraz 

rozwijania umiejętności wychowawczych. Zakłada stosowanie nowoczesnych metod 

opracowywania i upowszechniania materiałów i kampanii edukacyjnych sprzyjających  

ograniczaniu używania narkotyków poprzez współpracę  lokalnych specjalistów (naukowców 

i praktyków) od profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, w tym między innymi opartą na 

ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć tego rodzaju. Przyjmuje także, że będą   

kontynuowane oraz  doskonalone działania w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania 

szkód zdrowotnych osób używających narkotyków szkodliwie lub od nich uzależnionych,  

a także związane z monitoringiem zjawisk w obszarze narkotyków, narkomanii i postaw 

społecznych.  

 
 

IV. Zasoby Miasta do działań profilaktycznych i naprawczych 

 

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Zakres kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pozwala na organizację terapii 

osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych a także członków ich rodzin, w formie 

zajęć indywidualnych, grupowych oraz terapii rodzinnej, organizację porad diagnostycznych  

i terapeutycznych oraz sesji edukacyjno-motywacyjnych.  
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2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

W ramach swoich kompetencji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada możliwości 

organizowania i prowadzenia ośrodków rehabilitacyjno — readaptacyjnych (hosteli) dla osób 

uzależnionych i szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły 

program terapeutyczny, jak również realizacji programów reintegracji społecznej  

i zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji 

psychoaktywnych po zakończeniu programu terapeutycznego. 

 

3. Wydział Edukacji 

Zakres kompetencji Wydziału Edukacji pozwala na adresowanie działań do dzieci i młodzieży 

szkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki 

uniwersalnej, prowadzenie imprez promujących zdrowie i podnoszących umiejętności 

wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz promujących metody nowoczesnego 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. 

 

4. Wydział Kultury 

Zakres kompetencji Wydziału Kultury pozwala na prowadzenie działań o charakterze 

kulturalnym dla dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć dodatkowych i imprez 

promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i narkotyków. 

 

5. Wydział  Sportu 

W ramach swoich kompetencji Wydział Sportu może organizować różnego zajęcia sportowe, 

promujące aktywny sposób spędzania czasu, bez alkoholu czy narkotyków, włączając w nie 

elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 

6. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R. Chylińskiego 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi 

posiada kompetencje do udzielania  świadczeń zdrowotnych osobom z problemem 

narkotykowym oraz ich rodzinom, takich jak: porady diagnostyczne, terapeutyczne, sesje 

psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Może realizować zajęcia w ramach 

profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej oraz programy wczesnej interwencji  

w formie warsztatów o charakterze edukacyjno- motywacyjnym, a także działania 

pozamedyczne: porady prawne i socjalne dla osób uzależnionych znajdujących się w trudnej 

sytuacji ze względu na brak pracy lub środków do życia. 

 

7. Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe są cennym zasobem przy realizacji działań w zakresie profilaktyki 

uzależnień, jak również niwelowania negatywnych skutków tych zjawisk, zwłaszcza skutków 

społecznych. Organizacje prowadzą np. terapię osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych oraz ich rodzin, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla osób 
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uzależnionych, centrum integracji społecznej czy zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach 

profilaktyki uniwersalnej.  

W Łodzi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych działa 

około 80  organizacji współpracujących z Urzędem Miasta Łodzi.   

 
 

V. Podstawy prawne Programu 

 

Obowiązek uchwalenia Programu wynika z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437). 

Przy realizacji zadań zawartych w Programie zastosowanie mają następujące akty prawne: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224  

i 437); 

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395); 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579); 

4) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814); 

5) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 546,960 i 1245); 

7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1492); 

8) uchwała Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi  - Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych”; 
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VI. Cele programu 

 

 

Cel I. Upowszechnienie i utrwalanie w wybranych grupach mieszkańców Łodzi 

postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym,  

z dostosowaniem do  specyfiki adresatów. 

Cel II. Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych 

używaniem narkotyków. 

Cel III. Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków   

u osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

Cel IV. Doskonalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i kwalifikacji 

jego realizatorów w celu podnoszenia skuteczności oddziaływań. 

 

 



 13 

VII. Działania i ilościowe wskaźniki ich realizacji 

Cel I. Upowszechnienie i utrwalanie w wybranych grupach mieszkańców Łodzi postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu 
narkotycznym, z dostosowaniem do  specyfiki adresatów 

Działania Ilościowe wskaźniki realizacji działań Koordynator/Realizator 

1. Realizacja w łódzkich szkołach oraz innych placówkach 

oświatowych zajęć i programów profilaktyki narkotykowej,  

w tym nakierowanych na kształtowanie i wzmacnianie 

czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi 

zgodnie z filozofią profilaktyki pozytywnej (m. in. budowanie 

konstruktywnych interakcji społecznych, poczucia własnej 

wartości i skuteczności, rozwój zainteresowań, identyfikacji  

z pozytywnymi wzorami i grupami odniesienia)  

Liczba programów i działań realizowanych  
w szkołach i innych placówkach oświatowych 

Liczba szkół i placówek oświatowych realizujących 
programy i działania 

Liczba (szacunkowa) odbiorców objętych 
oddziaływaniem programów i działań 

Wydział Edukacji/ placówki 
oświatowo- wychowawcze 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ organizacje 
pozarządowe 

 

 

2. Wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia  

wolny  od narkotyków, w tym także prowadzenie  działań 

profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym 

kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji 

czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań 

ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) 

Liczba programów i działań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

Liczba organizacji pozarządowych realizujących 
programy i działania 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ organizacje 
pozarządowe 

Wydział Sportu/ kluby 
sportowe 

Wydział Kultury/ ośrodki  
i domy kultury, biblioteki 

3. Edukacja rodziców i opiekunów w zakresie szybkiej 

identyfikacji problemów związanych z używaniem substancji  

o działaniu narkotycznym przez dziecko oraz na temat oferty 

pomocowej skierowanej do rodzin z dziećmi przejawiającymi 

problemy narkotykowe 

Liczba inicjatyw edukacyjnych (kursów szkoleń, 

materiałów online, materiałów drukowanych) 

skierowanych do przedstawicieli grup docelowych  

Wydział Edukacji/ placówki 
oświatowo- wychowawcze 
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4. Edukacja na temat zjawisk związanych z używaniem środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, skierowana 

głównie do lekarzy, policjantów, strażników miejskich, 

pracowników socjalnych i nauczycieli  

 

Liczba inicjatyw edukacyjnych (kursów szkoleń, 

materiałów online, materiałów drukowanych) 

skierowanych do grup docelowych 

Liczba (szacunkowa) przedstawicieli grup 

docelowych uczestniczących w różnych formach 

edukacyjnych dotyczących wczesnej diagnozy 

problemów narkotykowych oraz oferty 

pomocowej 

Wydział Zdrowia  

i Spraw Społecznych 

 

5. Prowadzenie działań  edukacyjnych i socjoterapeutycznych 

dla młodzieży eksperymentującej i problemowo używającej  

narkotyki,  w tym również tzw. ”dopalacze”  w  ramach 

profilaktyki wskazującej  

Liczba działań profilaktycznych skierowanych  

do grup docelowych 

Liczba (szacunkowa) przedstawicieli grup 

docelowych uczestniczących w działaniach 

profilaktycznych 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych/ organizacje 

pozarządowe 

 

6. Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, szkoleń, 

konferencji oraz badań dotyczących problematyki substancji 

psychoaktywnych 

Liczba zrealizowanych kampanii społecznych  

i edukacyjnych 

Liczba działań – szkoleń, badań, materiałów 

edukacyjnych drukowanych i on-line, konferencji, 

audycji, artykułów. 

Wydział Zdrowia  

i Spraw Społecznych 
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Cel II. Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych używaniem narkotyków 

Działania Ilościowe wskaźniki realizacji działań Koordynator/Realizator 

1. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

(prawnego, psychospołecznego oraz medycznego, 

psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego),  

a także usług terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodzin 

osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem  

Liczba placówek prowadzących specjalistyczne 
poradnictwo 

Liczba udzielonych porad (w podziale na ich typy) 

Liczba placówek prowadzących usługi 
terapeutyczne dla rodzin z problemem 
narkotykowym 

Liczba osób korzystających z terapii 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ Miejskie 
Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej, 
organizacje pozarządowe 

 

2. Prowadzenie działań opartych o metodykę streetworkingu  

i partyworkingu w środowiskach podwyższonego ryzyka 

występowania problemów związanych z używaniem narkotyków  

Liczba profesjonalistów pracujących metodami 
streetworkingu i partyworkingu w środowiskach 
ryzyka związanego z używaniem narkotyków 

Liczba osób objętych profesjonalną opieką 
streetworkerów/partyworkerów 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 

3. Aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób  

z problemem narkotykowym poprzez działania mające na celu 

pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podjęcia 

zatrudnienia (po zakończonej terapii) 

 

Liczba placówek / podmiotów   prowadzących 
aktywizację zawodową i reintegrację społeczną 
dla osób z problemem narkotykowym 

Liczba osób z problemem narkotykowym objętych 
programami reintegracji społecznej i aktywizacji 
zawodowej  

Liczba osób podejmujących zatrudnienie dzięki 
programom aktywizacji zawodowej  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej/ organizacje 
pozarządowe 

 

4. Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec 

osób z problemem narkotykowym (hostel) 

Liczba osób objętych działaniami resocjalizacyjno-

opiekuńczymi 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej/ organizacje 
pozarządowe 
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   Cel III. Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków  u osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 

Działania Ilościowe wskaźniki realizacji działań Koordynator/Realizator 

1. Zwiększanie dostępności i skuteczności zróżnicowanych form 

profesjonalnej terapii uzależnień dla osób z problemem 

narkotykowym  

 

Liczba placówek prowadzących usługi 
terapeutyczne dla osób z problemem 
narkotykowym (w podziale na typy placówek i 
typy terapii) 

Liczba osób z problemem narkotykowym 
korzystających z profesjonalnej terapii 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ Miejskie 
Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej, 
organizacje pozarządowe 

 

2. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie 

interwencji kryzysowej dla osób z problemem narkotykowym  

 

Liczba placówek/instytucji prowadzących 
interwencję kryzysową wobec osób z problemem 
narkotykowym 

Liczba osób objętych interwencją kryzysową 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ Miejskie 
Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej 

3. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

(m.in.: medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla osób 

uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem  

Liczba placówek prowadzących specjalistyczne 
poradnictwo dla osób z problemem 
narkotykowym (w podziale na typy poradnictwa) 

Liczba osób z problemem narkotykowym 
korzystających z poradnictwa 

Liczba udzielonych porad (w podziale na typy 
poradnictwa) 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ organizacje 
pozarządowe 

 

4. Prowadzenie grup wsparcia utrwalających efekty terapii  

(w ramach oddziaływań rehabilitacyjnych)  dla  osób 

uzależnionych od narkotyków  

Liczba aktywnych grup wsparcia 

Liczba osób korzystających z pomocy grup 
wsparcia 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ organizacje 
pozarządowe 
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Cel IV.  Doskonalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i kwalifikacji jego realizatorów w celu podnoszenia skuteczności 
oddziaływań 

Działania Ilościowe wskaźniki realizacji działań Koordynator/Realizator  

1. Analiza działań  podejmowanych w ramach programu  Raport dotyczący realizowanych działań 

 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ ewaluator 
zewnętrzny 

 

2. Bieżące monitorowanie przebiegu działań realizowanych  

w ramach programu oraz monitorowanie problemu narkotyków 

i narkomanii w Łodzi 

Liczba monitorowanych/wizytowanych 
placówek/organizacji/programów pod kątem  
ich jakości  

Raport gminny  

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych;  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej; 

Wydział Edukacji; 

Wydział Kultury; 

Wydział Sportu; 

3. Zwiększenie możliwości udziału profilaktyków i terapeutów 

uzależnień w szkoleniach i konferencjach promujących 

nowoczesne metody oddziaływań, w tym planowania, 

wdrażania i oceny programów antynarkotykowych 

Liczba profesjonalistów korzystających ze 

wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Liczba wydarzeń edukacyjnych (kursów, 

konferencji itp.) 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych/ Miejskie 
Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej 

 

4. Promowanie nowoczesnych form wsparcia pracy 

profilaktyków i terapeutów uzależnień (m.in. superwizja, praca 

zespołowa) 

Liczba placówek stosujących nowoczesna formy 

wspierania pracy profilaktyków i terapeutów 

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

*określenie realizatora „organizacje pozarządowe” dotyczy także podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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VIII. Finansowanie programu  
 

Zgodnie z Art. 182 Ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 

18 lub art. 181 oraz z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych 

Programów, który jest mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.  

 

IX. Literatura / cytowane źródła 
 

1. EMCDDA (2016), Europejski raport narkotykowy 2016. Tendencje i osiągnięcia, Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, Luxemburg;  

2. Prof. dr hab.n. farm. Jolanta B. Zawilska  „Niebezpieczna apteczka – Leki dostępne bez 

recepty jako środki odurzające”  

3. Raport: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy w 2015 roku,  

Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 2016 

4. Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Łodzi – wyniki, 

Pracownia Badawczo-Psychologiczna MIRABO dla Urzędu Miasta Łodzi, 2015. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Planowany podział środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017 

 

Planowany podział środków finansowych na realizację Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Kwota  (w zł) 

Cel I Upowszechnienie i utrwalanie w wybranych 
grupach mieszkańców Łodzi postaw 
abstynenckich wobec używania substancji  
o działaniu narkotycznym, z dostosowaniem do  
specyfiki adresatów. 

1.244.020,00 

Cel II Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego  
i społecznego, wywołanych używaniem 
narkotyków. 

330.130,00 

 

Cel III Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych 
używaniem narkotyków  u osób uzależnionych  
i zagrożonych uzależnieniem. 

142.630,00 

Cel IV Doskonalenie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i kwalifikacji jego 
realizatorów w celu podnoszenia skuteczności 
oddziaływań 

7.220,00 

                                                           RAZEM 1.724.000,00 

 

 

 

 

 

 


