
 

        
     

  
             

             
           

           
  

            
            

            
            

            
     

 
      

 

   
 

           
  

 

 
             

     
         

 
           
           

   
         

            
          

             
        

 

   
 

   
 

          
 

 
        
     

 

            
   

         
            

           
             

          
        

 
   
 

 
 

        
     

  
            

             
           

           
  

            
            

            
            

            
     

      

   

           
  

 
             

     
         

           
           

  
         

            
          

             
        

   

   

         

 
        
     

            
  

         
            

           
             

          
      

   

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 
MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2025 

I. Wprowadzenie 
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 został przyjęty 

Uchwałą Nr XXI/419/2020 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 26 listopada 2020 r. 
Celem strategicznym programu było ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych 
zjawisk społecznych. 

Głównymi realizatorami Programu byli: Urząd Miejski w Gliwicach, w szczególności: Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, jednostki organizacyjne miasta, w szczególności Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, szkoły 
i placówki oświatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, 
podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gliwic oraz inne podmioty 
działające w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Cele operacyjne i mierniki realizacji Programu: 

Cel operacyjny 1 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem 

Mierniki: 
 liczba osób biorących udział w programach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych 

uzależnieniem i osób uzależnionych: 294, 
 liczba prowadzonych mieszkań/hosteli readaptacyjnych dla osób uzależnionych: 6. 

Celem działań było udzielanie wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla osób zagrożonych 
uzależnieniem lub uzależnionych oraz pomoc readaptacyjna dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie 
mieszkań/hosteli readaptacyjnych. 

Działania te następowały poprzez przekazywanie wiedzy o środkach psychoaktywnych, 
ich wpływie na organizm człowieka, uzależnieniu i jego mechanizmach oraz psychologicznych aspektach 
zagrożenia uzależnieniem. Zadanie realizowane było przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie miasta Gliwice oraz szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach zadania 
prowadzonych było 6 mieszkań/hosteli readaptacyjnych dla osób uzależnionych. 

Cel został zrealizowany. 

Cel operacyjny 2 

Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy narkomanii 

Mierniki: 
 liczba udzielonych konsultacji i porad indywidualnych: 836, 
 liczba rodzin objętych wsparciem:115. 

Celem działań było udzielanie konsultacji i porad indywidualnych oraz wspieranie rodzin dotkniętych 
problemem narkomanii. 

W Gliwicach, w ramach programu, funkcjonowały punkty konsultacyjno–informacyjne udzielające 
pomocy rodzinom osób uzależnionych. W punktach osoby potrzebujące wsparcia mogły uzyskać pomoc 
psychologa, psychoterapeutów oraz otrzymać informacje na temat miejsc oferujących pomoc osobom 
uzależnionym. Członkowie rodzin osób uzależnionych mogły uzyskać wsparcie oraz pomoc w radzeniu sobie 
z uzależnieniem bliskiej osoby, zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz formy pomocy 
i sposoby postępowania z osobą uzależnioną. 

Cel został zrealizowany. 
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    Nazwa organizacji     Nazwa zadania  Kwota 

  Stowarzyszenie   Promocji Zdrowia   
  i   Trzeźwego   Stylu   Życia   "SZANSA" 

  Program   readaptacji   społecznej   dla   osób   uzależnionych 
 od    narkotyków   oraz   ich   rodzin 

  42  000,00  

 Górnośląskie    Stowarzyszenie 
  FAMILIA 

  Hostel  readaptacyjny  

 Obóz   terapeutyczny  

  32   000,00 

  19   500,00 

  Fundacja   Arka Noego     Bezpieczna przystań     42   000,00 

  Fundacja   Diakoni   im.   Matki Ewy   
  Punkt Konsultacyjno- 

  Terapeutyczny   „Terapia   i   Dialog  
  2021” 

  24 500,00   

                  
 

 

   
 

         
            

       
    

 
 

           
          

         
 

          
          

            
    

           
          

          
              

         
        

           
           

 

   
 

   
 

         
    

 

 
            

  
 

        
           

 

   
 

 

        
           

   

 

Cel operacyjny 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pozalekcyjnych programów opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych 

Mierniki: 
 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej: 225, 
 liczba rodziców i opiekunów uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, dotyczących 

zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych: 3247. 

Celem działań było m.in. realizowanie programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży 
szkolnej, przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i opiekunów oraz realizacja 
streetworkingu jako formy pracy z osobami eksperymentującymi lub uzależnionymi od narkotyków oraz 
innych substancji psychoaktywnych. 

W ramach zadania realizowano programy profilaktyczne w gliwickich szkołach. Programy dotyczyły 
zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz 
kształtowania postawy odpowiedzialności, asertywnego zachowania i motywowania do świadomego wyboru 
życia wolnego od nałogów. Zadanie miało na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej z ryzykownymi 
zachowaniami, wzmocnienie postaw abstynenckich, wzmocnienie tendencji do odpowiedzialnych zachowań, 
uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, 
ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia wśród gliwickich uczniów. Programami profilaktycznym 
objęci byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni. 

Cel został zrealizowany. 

Cel operacyjny 4 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Mierniki: 
 liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

narkomanii: 4. 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spr aw Społecznych UM w Gliwicach 

Wsparcie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 
nastąpiło poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert. 

Cel został zrealizowany. 
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Cel operacyjny 5 
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

Mierniki: 
 liczba osób, którym zostało udzielone wsparcie: 75, 
 liczba rodzin korzystających z pomocy pracowników socjalnych: 27. 

Działania zrealizowane w ramach zadania polegały na udzielaniu wsparcia finansowego 
i materialnego osobom uzależnionym, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 
Ponadto prowadzona była praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemu uzależnienia od narkotyków oraz 
wspierania adaptacji społecznej osób uzależnionych utrzymujących abstynencję. 

Cel został zrealizowany. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXI/419/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025” sprawozdanie 
z realizacji programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Akceptacja: Akceptacja: 
Naczelnik Wydziału Zastępca Prezydenta 
Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Gliwice 

Agnieszka Paszta Aleksandra Wysocka 

(-) Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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