
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2016, 
poz. 446 z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomani (tj. Dz.U.2016, poz. 224 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miasta Gdyni  uchwala  co następuje:

§ 1.  §1. Przyjmuje się raport z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2.  §2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska

1) Zmiany w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579
2) Zmiany w DZ.U. z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r. poz. 437, 2003
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CZĘŚĆ I. Wprowadzenie.

Działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 
behawioralnych na poziomie lokalnym określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom 
Behawioralnym na lata 2016-2020.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym realizowany jest na 
podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 z późn. zm.),

2. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2012.1356 z późn. zm.),

3. Ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (Dz.U.1996.10.55 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej za środków publicznych 
(Dz.U. z 2005, poz. 581 z późn.zm)

5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
nr. 234 poz. 1570 z 2008 r. z późn. Zm.)

Inne akty prawne, do których program się odwołuje to:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 159 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r, poz 1502 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618, z późn. zm.).

4. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm.).

5. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 r. 
z późn. zm.).

6. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885, z późn. zm).

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.)

9. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 363, 
z późn,zm.)

10. Ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

11. Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r, 
poz.1118 z późn. zm.).

12. Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 9 marca 2014r. poz.445).

13. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lat 2016-2020.

14. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Uzależnieniom Behawioralnym uczestniczą 
następujące instytucje i placówki z terenu Gdyni:

a) SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

b) Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem",

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

d) Komenda Miejskiej Policji,

e) Straż Miejska,
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f) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

g) Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka",

h) podmioty lecznicze,

i) placówki edukacji,

j) organizacje pozarządowe.

k) parafie.

W raporcie zostały opisane zadania zrealizowane w 2016 roku. Pozostałe działania nie zostały ujęte ze 
względu na zaplanowany czas realizacji na kolejne lata funkcjonowania GPPNiUB.
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Część II. Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom 
Behawioralnym w 2016 roku w obszarach: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca, leczenie, 
rehabilitacja i postrehabilitacja.

Kierunki działań Podjęte działania Realizatorzy Wskaźniki ilościowe 
i jakościowe

Profilaktyka uniwersalna
Cel 1. 
Profesjonalne funkcjonowanie gdyńskiej koalicji na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień od substancji 
psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych
1.1.
Dokonanie diagnozy 
najważniejszych 
instytucjonalnych braków oraz 
istniejących  zasobów 
w zakresie pracy na rzecz osób 
uzależnionych od substancji
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnionych behawioralnie

1.1. 
1. Trwa pierwszy etap 
rozpoznawania zasobów 
w zakresie pracy na rzecz osób 
uzależnionych. Przeprowadzono 
w tym celu szereg spotkań
z przedstawicielami gdyńskich 
instytucji:

a. Stała współpraca między 
OPiTU- liderem Koalicji na rzecz 
GPPNiUB oraz MOPS em- 
liderem Koalicji na rzecz 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

b. Spotkanie z przedstawicielami 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr. 1

c. Spotkanie z przedstawicielami 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr. 3

d. Spotkania z przedstawicielami 
MOPS

e. Spotkanie z przedstawicielami 
Policji

f. Spotkanie z przedstawicielami 
Straży Miejskiej

2. Spotkania gdyńskiej koalicji na 
rzecz GPPNiUB.

1.1 
Dział 
Profilaktyki 
OPiTU

2.- Dział 
Profilaktyki 
OPiTU
- Zespół 
Placówek 
Specjalistycznyc
h
- Wydział 
Edukacji UM
- Wydział 

1.1.  
- zwiększenie wiedzy 
pracowników Działu 
Profilaktyki OPiTU 
w zakresie 
funkcjonowania 
gdyńskich instytucji,
- przedstawiciele 
gdyńskich instytucji 
poznali zakres działań 
Działu Profilaktyki,
- opracowanie zasad 
komunikacji 
międzyinstytucjonalnej,
- integracja środowiska 
pracowników 
gdyńskich instytucji.

2.Ilość spotkań: 2
Liczba koalicjantów: 
15

- zwiększenie wiedzy 
koalicjantów 
w zakresie oferty 
gdyńskich instytucji,
- integracja środowiska 
specjalistów 
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Zdrowia UM
- Straż Miejska
- MOPS
- Komenda 
Miejska Policji
- Sąd Rodzinny- 
Kuratorzy dzieci 
oraz dorosłych
- Poradnie 
Psychologiczno- 
Pedagogiczne-
- Stowarzyszenie 
Kreatywni
- Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny.

spotykających się 
w swojej pracy 
z problemem 
uzależnienia,
- opracowywanie zasad 
komunikacji 
międzyinstytucjonalnej.

1.2. 
Funkcjonowanie gdyńskiej 
koalicji na rzecz rozwiązywania 
problemu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych 
i uzależnień behawioralnych 
oraz opracowanie zasad 
funkcjonowania tejże koalicji 
pod przewodnictwem OPiTU.

1.2. 
Zorganizowanie przez Dział 
Profilaktyki OPiTU dwóch 
spotkań koalicji na rzecz 
GPPNiUB oraz opracowanie 
zasad funkcjonowania tejże 
koalicji.
Spotkania odbywały się raz na 
kwartał. Na każdym z nich 
prezentowana była oferta 
działalności wybranej instytucji.

1.2. 
- Dział 
Profilaktyki 
OPiTU
- Zespół 
Placówek 
Specjalistycznyc
h
- Wydział 
Edukacji UM
- Wydział 
Zdrowia UM
- Straż Miejska
- MOPS
- Komenda 
Miejska Policji
- Sąd Rodzinny- 
Kuratorzy dzieci 
oraz dorosłych
- Poradnie 
Psychologiczno- 
Pedagogiczne-
- Stowarzyszenie 
Kreatywni
- Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny.

1.2.
Liczba koalicjantów: 
15

- integracja środowiska 
specjalistów 
spotykających się 
w swojej pracy 
z problemem 
uzależnienia,
- opracowywanie zasad 
komunikacji 
międzyinstytucjonalnej.

1.3. 
Opracowanie koncepcji 
i przeprowadzenie ewaluacji 
w zakresie podejmowanych 
działań, ich skuteczności 
i efektywności na rzecz osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 
i uzależnionych behawioralnie 
w Gdyni.

1.3.
Powstanie 6 ankiet 
ewaluacyjnych oraz rozpoczęcie 
dwuletniego procesu ewaluacji 
programów OPiTU.

1.3. 
OPiTU

1.3.
- powstały narzędzia 
ewaluacyjne- ankiety: 
6 narzędzi 
ewaluacyjnych,
- w październiku 
2016 r. we wszystkich 
3 placówkach OPiTU 
rozpoczęto badania 
ewaluacyjne.
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1.4. 
Ciągłe i systematyczne 
wspieranie profesjonalistów 
świadczących wsparcie osobom 
uzależnionym 
i współuzależnionym poprzez 
realizowanie obowiązkowych 
superwizji, modułów 
szkoleniowych poświęconych 
wypaleniu zawodowemu, 
szkoleń z zakresu możliwych 
rozwiązań prawnych 
w postępowaniu 
z osobami/rodzinami 
uzależnionymi i zagrożonymi 
uzależnieniem; podniesienie 
świadomości specjalistów 
w zakresie poziomu i oceny 
skuteczności działań 
podejmowanych na rzecz osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
osób uzależnionych 
behawioralnie i zagrożonych 
tymi uzależnieniami.

1.4. 
1. Szkolenia realizowane przez 
Dział Profilaktyki OPiTU:

a. Dwa szkolenia dla straży 
miejskiej nt. substancji 
psychoaktywnych

b. Dwa szkolenie dla 
pracowników MOPS w Gdyni nt. 
nowych substancji 
psychoaktywnych.

c. Przeprowadzenie szkolenia 
„Wykorzystanie dialogu 
motywującego w pracy 
z uzależnionym klientem” dla 
MOPS Zespół ds. Intensywnej 
pracy socjalnej z rodzin.

d. Organizacja szkolenia 
„Koncepcja zarządzania 
szkolnymi programami 
profilaktyki uzależnień” dla 
dyrektorów gdyńskich placówek 
edukacyjnych.

e. Organizacja VIII seminarium 
dla psychologów i pedagogów 
gdyńskich placówek 
edukacyjnych     pt. „Razem do 
celu. O skutecznej profilaktyce 
w Gdyni”.

f.  Szkolenie dla rodzin 
zastępczych „Jak rozpoznać czy 
dziecko bierze narkotyki” 
w MOPS dla Zespołu ds. 
rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Dwa szkolenia dla nauczycieli, 
pedagogów i psychologów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych: 
„Nowe substancje 
psychoaktywne”.

3. Superwizje dla Pracowników 
Poradni Leczenia Uzależnień  

1.4. 
Dział 
Profilaktyki 
OPiTU

a.  Dział 
Profilaktyki 
OPITU

b. Dział 
Profilaktyki 
OPITU 
Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny

c. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

d. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

e. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

f. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

g. Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny

3. OPiTU

1.4.

a. ilość osób: 80

b. Ilość osób: 35

c. Ilość osób: 15

d. Ilość osób: 50

e. Ilość osób: 100

f. Ilość osób: 24

g. Ilość osób: 58

3. 6 spotkań 
superwizyjnych.
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OPiTU.

4. Dofinansowanie szkoleń 
i udziału w konferencjach  
pracownikom merytorycznym 
Poradni Leczenia Uzależnień 
oraz Działu Profilaktyki OPiTU.

4. OPiTU 4. Wzrost wiedzy 
i umiejętności 
pracowników 
merytorycznych 
w zakresie pracy 
z osobami na różnych 
etapach używania 
substancji 
psychoaktywnych 
i rozwijania się 
uzależnień 
behawioralnych oraz 
ich rodzin.

Profilaktyka uniwersalna
Cel 2. 
Zwiększenie wiedzy o problemie uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych
2.1.
Monitorowanie problemu 
poprzez systematyczną 
realizację gdyńskich diagnoz 
naukowych w zakresie 
problemu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz uzależnień 
behawioralnych.

2.1.
Kwiecień- czerwiec: tworzenie 
narzędzia badawczego (ankiety) 
i procedury badawczej osób 
uzależnionych behawioralnie, 
leczących się w PLU.
Czerwiec: rozpoczęcie procedury 
badawczej, termin zakończenia 
planowany na listopad 2017.

2.1. OPiTU 2.1.
- Opracowany został 
kwestionariusz 
diagnozy.

- do końca 2016 roku 
zostało przebadanych 
25 osób.

2.2.
Opracowanie, wdrożenie oraz 
zarządzanie lokalną, spójną 
i kompletną bazą wiedzy 
o problemie uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz uzależnionych 
behawioralnie w postaci 
platformy multimedialnej, 
portalu internetowego 
zawierającego informacje 
o dostępnym w Gdyni wsparciu 
w zakresie
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych 
i uzależnionych behawioralnie.

2.2. 
1. Powstanie portalu 
gdyniawspiera.pl, który zawiera 
aktualną ofertę bezpłatnej 
pomocy około 40 gdyńskich 
instytucji.

2. Powstanie nowoczesnej strony 
internetowej OPITU- 
www.opitu.pl, która ułatwia 
poszukiwanie informacji 
o ofercie.

2.2.
1. Koordynator: 
ZPS

2. OPITU

2.2
1. Budowanie nowej 
strony
www.gdyniawspiera.pl

2. Uruchomienie 
strony. 20.12.2017 
www.opitu.pl

2.3. 
Zweryfikowanie istniejących 
oraz opracowanie nowych 
narzędzi komunikacji, 
przepływu informacji oraz 
zarządzania informacją 
o gdyńskich działaniach 
związanych z problemem
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnionych behawioralnie.

2.3. 
1. Spotkania Działu Profilaktyki 
z przedstawicielami gdyńskich 
instytucji:
a. Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr. 1

b. Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr. 3

c. Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej- Zespół Intensywnej 
Pracy Socjalnej

2.3.
1.  OPITU

2.3.
1. zwiększenie wiedzy 
pracowników działu 
profilaktyki w zakresie 
funkcjonowania 
gdyńskich instytucji.
- zwiększenie wiedzy 
pracowników działu 
profilaktyki w zakresie 
funkcjonowania 
gdyńskich instytucji.
- przedstawiciele 
gdyńskich instytucji 
poznali zakres działań 
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d. Policji

e. Straży Miejskiej

2. Spotkania gdyńskiej koalicji na 
rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień od substancji 
psychoaktywnych i uzależnień 
behawioralnych.

2.- Dział 
Profilaktyki 
OPITU
- Zespół 
Placówek 
Specjalistycznyc
h
- Wydział 
Edukacji UM
- Wydział 
Zdrowia UM
- Straż Miejska
- MOPS
- Komenda 
Miejska Policji
- Sąd Rodzinny- 
Kuratorzy dzieci 
oraz dorosłych
- Poradnie 
Psychologiczno- 
Pedagogiczne-
- Stowarzyszenie 
Kreatywni
- Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny.

Działu Profilaktyki.
- opracowanie zasad 
komunikacji 
międzyinstytucjonalnej.
- integracja środowiska 
pracowników 
gdyńskich instytucji.
- gdyniawpiera.pl

2. Ilość spotkań: 2
Ilość koalicjantów: 15

- zwiększenie wiedzy 
koalicjantów 
w zakresie oferty 
gdyńskich instytucji.

2.4. 
Opracowanie oraz realizacja 
gdyńskiej kampanii 
poświęconej problemowi
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnionych behawioralnie.

2.4.
Konferencja „Mobilność w sieci”, 
współfinansowana z budżetu 
Gminy Gdyni. Konferencja 
trwała 3 dni, odbyła się 
w Pomorskim Parku Naukowo- 
Technologicznym  w Gdyni.

2.4
Fundacja „Dbam 
o swój zasięg”.

2.4. 
Ilość osób: 220

2.5.
Opracowanie i realizacja 
modułu szkoleniowego dla 
specjalistów w zakresie pracy 
z osobami uzależnionymi bądź 
zagrożonymi uzależnieniem od 
substancji psychoaktywnych 
i NSP bądź uzależnionych 
behawioralnie i ich rodzinami 
w perspektywie profilaktyki,
leczenia, rehabilitacji oraz 
postrehabilitacji.

2.5. 
1. Szkolenia dla specjalistów są 
na bieżąco dostosowywane do 
potrzeb zainteresowanych grup 
(szczegółowy opis w punkcie 
1.5).

2. Opracowanie i realizacja 
autorskiego programu warsztatów 
dla rodziców młodzieży 
eksperymentującej z substancjami 
psychoaktywnymi i zagrożonych 
uzależnieniem behawioralnym.

2.5.
1. Dział 
Profilaktyki 
OPiTU

2. Dział 
Profilaktyki 
OPiTU

2.5.
1. Ilość szkoleń: 8

2. Ilość osób: 9
Ilość spotkań: 10

Profilaktyka uniwersalna
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Cel 3. 
Opracowanie koncepcji zarządzania szkolnymi programami/projektami profilaktycznymi w zakresie 
problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz uzależnień behawioralnych w Gdyni
3.1. 
Opracowanie procedury 
opiniowania szkolnych 
programów profilaktycznych, 
w tym opracowanie listy 
kryteriów i wskaźników 
związanych z oceną 
merytoryczną programów 
profilaktycznych w szkołach; 
opracowanie koncepcji 
ewaluacji związanej 
z odpowiednią realizacją 
merytoryczną, skutecznością 
oraz adekwatnością szkolnych 
programów profilaktycznych 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnień behawioralnych; 
opracowanie jednolitych 
standardów w zakresie oceny 
uprawnień 
osób/instytucji/podmiotów  
realizujących szkolne 
programy/projekty 
profilaktyczne.

3.1. 
W ramach pracy grupy roboczej 
składającej się z przedstawicieli 
gdyńskich instytucji opracowano 
koncepcję zarządzania szkolnymi 
programami profilaktyki 
uzależnień.
Grupa robocza wypracowała 
następujące narzędzia niezbędne 
do wdrożenia opracowanej 
koncepcji:

- informatyzacja systemu 
konkursowego poprzez 
wdrożenie odpłatnego generator 
wniosków na poziomie 
poszczególnej szkoły aplikującej 
o środki na szkolny program 
profilaktyki uzależnień,
- termin konkursu dostosowany 
do roku szkolnego, a nie 
kalendarzowego,
- finansowanie programów bez 
podziału na transze – jedno 
sprawozdanie końcowe 
z realizacji programu,
- zawiązanie ścisłej współpracy 
między  Wydziałem Edukacji 
UM Gdynia, Działu Profilaktyki 
OPITU, MOPS-u w ramach 
przeprowadzenia procedury 
konkursowej, w tym powołanie 
komisji konkursowej,
- zorganizowanie 
kompleksowego szkolenia dla 
kadry szkolnej, w tym 
wyłonionych osób w szkole 
odpowiedzialnych za profilaktykę 
uzależnień,

Prezentacja koncepcji 
pracownikom gdyńskich 
palcówek edukacyjnych:
- organizacja seminarium „Razem 
do celu. O skutecznej 
profilaktyce w Gdyni.” – zmiana 
myślenia o profilaktyce.
- organizacja spotkania dla 
Dyrektorów placówek 
oświatowych: „Koncepcja 
zarządzania szkolnymi 

3.1. 
- MOPS
- Dział 
Profilaktyki 
OPITU
- Wydział 
Edukacji UM
- Wydziała 
Zdrowia UM
- PPP 2
- KMP
- Gimnazjum nr 
11

OPiTU we 
współpracy 
z Wydziałem 
Edukacji UM.

3.1. 
Ilość spotkań: 5
- powstanie koncepcja 
„Zarządzanie 
szkolnymi programami 
profilaktyki uzależnień 
w gdyńskich 
placówkach 
edukacyjnych”.

Ilość osób- 100

Ilość osób- 50
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programami profilaktycznymi”.
3.2. 
Zwiększenie wiedzy 
o rekomendowanych 
programach profilaktycznych 
dotyczących uzależnień od 
substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz uzależnień 
behawioralnych.

3.2.
a. Odbyło się szkolenie 
„Standardy profilaktyki 
zachowań ryzykownych 
i programy rekomendowane” 
prowadzone przez specjalistę 
z Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla członków 
grupy roboczej pracujących nad 
koncepcją zarządzania szkolnymi 
programami profilaktyki 
uzależnień.

b. Odbyło się spotkanie 
„Koncepcja zarządzania 
szkolnymi programami 
profilaktycznymi” dla dyrektorów 
szkół.
c. Organizacja VIII seminarium 
dla nauczycieli „Razem do celu. 
O skutecznej profilaktyce 
w Gdyni”.

3.2. 
a. - MOPS
- Dział 
profilaktyki 
OPiTU
- WE UM
- WZ UM
- PPP 2
- KMP
- gimnazjum 11

b. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

c. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

3.2.
a. Ilość szkoleń- 1

b. Ilość osób- 100

c. Ilość osób- 50

3.3. 
Efektywna, oparta na 
wypracowanych standardach 
alokacja środków finansowych 
z budżetu miasta, 
przeznaczanych na realizację 
programów profilaktycznych 
dotyczących uzależnień od 
substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz uzależnień 
behawioralnych.

3.3. 
Opracowanie koncepcji 
„Zarządzania szkolnymi 
programami profilaktyki 
uzależnień”.
Proponowany przez grupę 
roboczą skład komisji 
przyznającej dofinansowanie 
składający się z profesjonalistów:
- przedstawiciel Działu 
Profilaktyki OPITU,
- przedstawiciel Wydziału 
Edukacji UM Gdynia,
- przedstawiciel MOPS Gdynia,

3.3. 
- MOPS
- Dział 
Profilaktyki 
OPITU
- WE UM
- WZ UM
- PPP 2
- KMP
- gimnazjum 11

3.3.
Koncepcja 
„Zarządzania 
szkolnymi programami 
profilaktyki 
uzależnień” będzie 
funkcjonować od 
2017 r.

3.4. 
Opracowanie gdyńskiego 
programu profilaktyki 
uzależnień od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnień behawioralnych oraz 
podjęcie starań aby uzyskał on 
miano programu 
rekomendowanego przez 
KBPN.

3.4. 
Trwa pierwszy etap 
opracowywania koncepcji 
gdyńskiego programu 
profilaktyki uzależnień-  praca 
koncepcyjna nad stworzeniem 
programu.

3.4
- OPITU
- MOPS
- Policja

Profilaktyka uniwersalna
Cel 4.
Przeciwdziałanie i ograniczenie dostępności punktów umożliwiających patologiczny hazard
4.1. 
Opracowanie gdyńskiej mapy 
miejsc, w których można 
uprawiać hazard w sposób 
patologiczny (hotspoty, 
automaty do gier).

4.1. 
1. Rozpoczęto opracowywanie 
gdyńskiej mapy miejsc, 
w których można uprawiać 
hazard.

4.1. 
1. Dział 
Profilaktyki 
OPITU

4.1  
1. Do końca 2016 r. 
zlokalizowano 
35 punktów, w których 
można uprawiać 
hazard.
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2. Nawiązano współpracę z Izbą 
Celną w Gdyni.

3. Przeprowadzono 73 kontrole,  
w wyniku których  stwierdzono 
naruszenie ustawy o grach 
hazardowych, co skutkowało 
zatrzymaniem nielegalnych 
automatów.
- zlikwidowano 16 punktów 
z nielegalnymi automatami .

2. Dział 
Profilaktyki 
OPiTU

3. Izba celna 
w Gdyni

3.
Ilość kontroli: 73
Ilość zamkniętych 
punktów 
z nielegalnymi 
automatami: 16

4.2. 
Nawiązanie współpracy 
z przedstawicielami hotspotów 
w zakresie informacji 
o możliwym do uzyskania 
w Gdyni wsparciu dla osób 
uzależnionych od hazardu, 
realizowania wspólnych 
programów/akcji/kampanii 
profilaktycznych

4.2. 
Nawiązanie współpracy 
z przedstawicielkami punktów, 
w których można uprawiać 
hazard NIE JEST MOŻLIWE 
ze względu na nielegalny 
charakter ich działalności 
(szczegółowe informacje na ten 
temat znajdują się w III części 
raportu).

Profilaktyka uniwersalna
Cel 5. 
Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji związanej z substancjami psychoaktywny mi  i NSP wśród dzieci 
i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym
5.1. 
Realizacja w placówkach 
oświatowych specjalistycznych 
programów nakierowanych na 
zmniejszenie liczby uczniów 
uzależnionych behawioralnie (w 
szczególności osób 
uzależnionych od internetu, 
telefonów komórkowych 
i innych urządzeń mobilnych).

5.1.
1. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych
„Jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu”.

2. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych 
„Bezpieczeństwo w Internecie”

3. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkól gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych:  „Stop 
cyberprzemocy”.

4. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
„Cyberprzemoc”.

5. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych 
„Kreatywna profilaktyka”.

6. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych 
„Poznajemy Internet”.

7. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkól podstawowych 

5.1.
1. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3

2. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3
3. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3

4. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
1

5. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
1
6. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
1

7. Poradnia 
psychologiczno- 

5.1.
1. Ilość osób: 357
Ilość spotkań: 17
Ilość szkół: 4

2. Ilość osób: 70
Ilość spotkań: 3
Ilość szkół: 1

3. Ilość osób: 102
Ilość spotkań: 4
Ilość szkół: 2

4. Ilość osób: 53
Ilość spotkań: 3
Ilość szkól: 1

5. Ilość osób: 28
Ilość spotkań: 2
Ilość szkól: 1

6. Ilość osób: 46
Ilość spotkań: 3
Ilość szkól: 1

7. Ilość spotkań: 4
Ilość osób: 80
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„Bezpieczeństwo w sieci”

8. Zrealizowano szkolenie 
uczniów szkoły podstawowej 
dotyczące uzależnień 
behawioralnych w szczególności 
od telefonu komórkowego.

9. Przeprowadzono szkolenie dla 
rady pedagogicznej dotyczące 
uzależnień behawioralnych 
w szczególności od telefonu 
komórkowego.

pedagogiczna nr. 
2
8. Fundacja 
„Dbam o swój 
zasięg”.

9. Fundacja 
„Dbam o swój 
zasięg”.

8. Ilość osób: 80

9. Ilość nauczycieli: 20

5.2. 
Realizacja środowiskowych 
programów profilaktycznych 
oraz wspieranie kampanii 
edukacyjnych mających na celu 
zwiększenie świadomości 
młodzieży na temat szkód 
wynikających z korzystania 
przez dzieci i młodzież 
z substancji psychoaktywnych 
i NSP oraz szkód będących 
wynikiem zachowań 
kompulsywnych mogących 
prowadzić do uzależnień 
behawioralnych (np. 
korzystanie z internetu, telefonu 
komórkowego, kompulsywne 
jedzenie, itp.).

5.2.
1. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych
„Jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu”.

2. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych 
„Bezpieczeństwo w Internecie”

3. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkól gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych:  „Stop 
cyberprzemocy”

4. Przeprowadzono pogadanki dla 
uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 
posiadających prawo jazdy oraz 
ubiegających się o nie nt. 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych.

5. Przeprowadzono debaty na 
temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, podczas których 
poruszano  między innymi temat 
prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych.

6. Zorganizowano dni otwarte 
Komendy Miejskiej Policji, na 
które zaproszono dzieci 
z gdyńskich szkól podstawowych 
oraz przedszkoli. W trakcie 
spotkań z dziećmi odbywały się 
między innymi krótkie pogadanki 
na temat odpowiedzialności 
karnej za posiadanie lub 
spożywanie substancji 
psychoaktywnych.

5.2.
1. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3

2. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3
3. Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna nr. 
3

4. Komenda 
Miejska Policji

5. Komenda 
Miejska Policji

6. Komenda 
Miejska Policji

5.2.
1. Ilość osób: 357
Ilość spotkań: 17
Ilość szkół: 4

2. Ilość osób: 70
Ilość spotkań: 3
Ilość szkół: 1

3. Ilość osób: 102
Ilość spotkań: 4
Ilość szkół: 2

4. Ilość osób: 1235
Ilość spotkań: 30

5. Ilość osób: 2500
Ilość spotkań: 3

6. ilość osób: 270
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7. Zorganizowano finał XVI 
edycji konkursu Małych Form 
Teatralnych i VI przeglądu 
Małych Form Filmowych 
w ramach długofalowego 
programu: „Nasza młodość baz 
alkoholu, narkotyków 
i przemocy, czyli najprawdziwsza 
prawda w satyrze, jak się 
uczymy, jak się bawimy”. 
Konkurs ten przede wszystkim 
propaguje kreatywne formy 
spędzania wolnego czasu 
wolnego przez młodzież 
gimnazjalną i ponadgimnazjalną, 
jako alternatywę dla agresywnych 
zachowań. Jednak jego celem jest 
również przeciwdziałanie 
zjawiskom społecznie 
negatywnym, którym podłożem 
są uzależnienia od alkoholu 
i innych substancji 
psychoaktywnych wśród dzieci 
i młodzieży; zapobieganie 
przestępstwom spowodowanym 
poprzez wykorzystanie Internetu.

8. Wzięto udział w cyklicznej 
imprezie profilaktycznej 
„Niećpa” podczas której 
udzielano porad osobom 
zainteresowanym oraz rozdawano 
materiały edukacyjne.

9. Przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
„Cyberprzemoc”.

10. Przeprowadzono warsztaty 
dla uczniów szkół podstawowych 
„Kreatywna profilaktyka”.

11. Przeprowadzono warsztaty 
dla uczniów szkół podstawowych 
„Poznajemy Internet”.

Brak sprawozdawczości ze 
szkól ze względu na 
wstrzymanie przez Wydział 
Edukacji UM środków 
finansowych na szkolne 
programy profilaktyki 
uzależnień na terenie Gdyni 
w 2016 roku.

7. Komenda 
Miejska Policji

8. Komenda 
Miejska Policji

9. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
1

10. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
1
11. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
1

7. Ilość osób: 229
Ilość szkół: 17

9. Ilość osób: 53
Ilość spotkań: 3
Ilość szkól: 1

10. Ilość osób: 28
Ilość spotkań: 2
Ilość szkól: 1

11. Ilość osób: 46
Ilość spotkań: 3
Ilość szkól: 1
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Profilaktyka selektywna i wskazująca
Cel 6. 
Wspieranie rodzin, w których występuje zagrożenie problemem uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz uzależnionych behawioralnie, 
bądź w których występują te uzależnienia.
6.1. 
Informowanie o możliwości 
uzyskania pomocy w zakresie 
różnych form wsparcia dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych, 
a także pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

6.1.
1. Powstanie portalu 
internetowego 
 www.gdyniaspiera                       
 .

2. Powstanie nowej strony 
internetowej OPiTU.

3. Wymiana informacji w trakcie 
szkoleń oraz spotkań 
międzyinstytucjonalnych 
w zakresie różnych form 
wsparcia dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych, a także pomocy 
w sytuacjach kryzysowych 
(szczegółowe informacje 
w punktach 1.1, 1.5, 5.1 oraz 5.4)

6.1.
Urząd Miasta i
ZPS we 
współpracy 
z około 
40 placówkami 
z terenu Gdyni.

2. OPiTU

6.1.
1. Budowanie nowej 
strony
www.gdyniawspiera.pl

2. Uruchomienie 
strony. 20.12.2017 
www.opitu.pl

6.2. 
Pomoc prawna dla osób 
uzależnionych i ich rodzin.

6.2. 
Wszyscy mieszkańcy gminy 
Gdyni mają możliwość 
korzystania z bezpłatnej pomocy 
prawnej.

6.2. 
Gmina Gdynia

6.2. 
Powstało 5 punktów 
prowadzonych przez 
UM Gdynia:
- 1 punkt prowadzony 
przez fundację Instytut 
Aktywizacji Regionu
- 3 punkty prowadzone 
przez stowarzyszenie 
OVUM
- 1 punkt prowadzony 
przez Stowarzyszenie 
Społecznej Edukacji 
NON Stop Oksywie.

6.3. 
Realizacja zadań 
ukierunkowanych na dzieci 
z problemami emocjonalnymi, 
w tym zajęcia dydaktyczno-
edukacyjne, a także 
podnoszenie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych 
rodziców.

6.3. 
1. Realizacja rekomendowanego 
programu wczesnej interwencji 
profilaktycznej „Fred goes net”.

2. Realizacja programu dla 
rodziców i opiekunów: 
”Warsztaty dla rodziców 
młodzieży eksperymentującej 
z substancjami psychoaktywnymi 
i zagrożonej uzależnieniem 
behawioralnym.”

3. Przeprowadzono cykl spotkań 
grupowych dla młodzieży 
eksperymentującej i używającej 
substancje psychoaktywne

6.3.
1. OPiTU

2. OPiTU

3. OPiTU

6.3.
1. Ilość grup: 2
Ilość osób: 18
Ilość konsultacji: 61

2. Ilość grup: 1
Ilość osób: 9
Ilość konsultacji: 14

3. Ilość osób: 12
Ilość spotkań: 34
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4. Przeprowadzono spotkania 
grupowe rozwojowo- 
terapeutyczne dla młodzieży 
gimnazjalnej.

5. Przeprowadzono zajęcia 
„Szkoła dla rodziców”

6. Przeprowadzono spotkania 
grupy rozwojowej „Kontakt” dla 
uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

7. Mediacje rodzinne

8. Przeprowadzono zajęcia 
„Szkoła dla rodziców”.

4. OPITU

5. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 
nr.1

6. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
2

7. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
2

8. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr. 
2

4. Ilość osób: 11 (w 
tym 2 osoby, które 
doszły do grupy 
w 2016 roku)
Ilość spotkań: 43

5. Ilość grup: 2
Ilość osób: 81
Ilość spotkań: 20

6. Ilość osób: 4
Ilość spotkań: 9

7. Ilość mediacji: 3

8. Ilość osób: 52
Ilość grup: 2

Leczenie, rehabilitacja
Cel 7. 
Zapewnienie ciągłości leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji 
psychoaktywnych i NSP i uzależnionych behawioralnie.
7.1. 
Zwiększenie dostępu do terapii 
oraz skrócenie czasu na jej 
oczekiwanie dla osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych i NSP oraz 
uzależnionych behawioralnie 
i ich rodzin.

7.1. 
1. Pozyskanie dodatkowych 
środków z Gminy, które zostały 
przeznaczone na przeciwdziałanie 
i zwalczanie narkomanii. 
Pozyskane środki spowodowały 
krótszy czas oczekiwania 
w kolejce do terapii.

2. Pozyskanie środków 
z Funduszu Hazardowego 
Krajowego Biura d.s. 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Pozyskane środki spowodowały 
krótszy czas oczekiwania 
w kolejce do terapii.
OPiTU pozyskuje środki 
z Funduszu Hazardowego od 

7.1.
1. OPiTU

2. OPiTU

7.1.
1.
- liczba udzielonych 
świadczeń 
indywidualnych 
z środków Gminy 
Gdyni dla osób 
uzależnionych: 
182 (3% wszystkich 
udzielonych 
świadczeń)
- liczba udzielonych 
świadczeń dla osób 
współuzależnionych: 
50 (1% wszystkich 
świadczeń).

2.
- liczba udzielonych 
świadczeń 
indywidulanych 
z środków z Funduszu 
Hazardowego dla osób 
uzależnionych 
behawioralnie: 
593 (10% wszystkich 
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2014 roku. świadczeń)
- liczba udzielonych 
świadczeń dla 
członków rodzin osób 
uzależnionych: 
139 (2%).

7.2. 
Opracowanie i wdrożenie 
modułu leczenia i rehabilitacji 
skierowanego bezpośrednio do 
osób współuzależnionych, 
(DDD:
DDN, DDH).

7.2. 
1. Funkcjonowanie autorskiej 
grupy psychoedukacyjnej dla 
członków rodzin osób 
uzależnionych.

2. Funkcjonowanie grupy terapii 
pogłębionej dla członków rodzin 
osób uzależnionych

3. Psychoterapia indywidualna 
dla członków rodzin osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych i osób 
uzależnionych behawioralnie
4. Brak oferty dla DDN DDD 
i DDH

DDN- Dorosłe Dzieci 
Narkomanów
DDD- Dorosłe Dzieci z Rodzin 
Dysfunkcyjnych
DDH- Dorosłe Dzieci 
Hazardzistów

7.2.
1. Poradnia 
Leczenia 
Uzależnień 
OPiTU

2. Poradnia 
Leczenia 
Uzależnień 
OPiTU

7.2.
1. liczba świadczeń 
grupowych: 511

2. liczba świadczeń 
grupowych: 211

3. liczba świadczeń 
indywidualnych: 1498

7.3.
Zapewnienie pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
osobom z tzw. podwójną 
diagnozą.

7.3.
Świadczenie pomocy dla osób 
i rodzin w Gdyni z problemem 
uzależnienia współwystępującym 
z zaburzeniami psychicznymi:
- konsultacje psychologiczne,
- psychoterapia indywidualna,
- grupowe zajęcia terapeutyczne,
- grupowe wsparcie dla członków 
rodzin osób z problemem 
uzależnienia współwystępującym 
z zaburzeniami psychicznymi.

7.3. 
Stowarzyszenie 
„Lepsze Życie” 
na Rzecz 
Zdrowienia 
z Kryzysów 
Psychicznych 
i Osobistego 
Rozwoju.

7.3. 
Liczba osób: 68
- konsultacje 
psychologiczne: 
135 godz.
- psychoterapia 
indywidualna: 
450 godz.
- grupowe zajęcia 
terapeutyczne: 
126 godz.
- grupowe wsparcie dla 
członków rodzin osób 
z problemem 
uzależnienia 
współwystępującym 
z zaburzeniami 
psychicznymi: 92 godz.

7.4. 
Wsparcie działalności 
środowisk abstynenckich 
poprzez popularyzowanie 
informacji i wiedzy o Ruchu 
NA (Anonimowych 
Narkomanów) i miejscach 
spotkań grup oraz realizację 
zajęć rehabilitacyjnych 

7.4. 
Nieodpłatne udostępnianie 
pomieszczeń  na rzecz 
cotygodniowych spotkań 
wspólnoty NA.

7.4
OPiTU

Parafia Matki 
Bożej 
Nieustającej 

7.4
Spotkania wspólnoty 
NA odbywają się przez 
cały rok, co tydzień 
w poniedziałki w godz. 
17.00-19.00.

Spotkania wspólnoty 
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adresowanych do osób 
uzależnionych oraz członków 
ich rodzin.

Pomocy 
i Świętego Piotra 
Rybaka w Gdyni, 
ul. Portowa 2

NA odbywają się przez 
cały rok, co tydzień 
w piątki w godzinach 
19.00-21.00.

7.5. 
Stworzenie  całorocznego 
punktu diagnostyczno – 
konsultacyjnego w zakresie 
HIV/AIDS.

7.5. 
1. Zrealizowano zadanie 
w ramach tygodniowej  kampanii: 
„Anonimowe i bezpłatne 
testowanie krwi w kierunku 
HIV”.- jednorazowa akcja.

2. Wykonano testy przesiewowe 
w kierunku HCV wśród 
pacjentów OPITU.

3. Nie został utworzony 
całoroczny punkt diagnostyczno- 
konsultacyjny z zakresie 
HIV/AIDS.

7.5. 
1. Państwowy 
Powiatowy 
Inspektorat 
Sanitarny ze 
środków Gminy 
Gdyni.

2.Poradnia 
Leczenia 
Uzależnień 
OPITU we 
współpracy 
z Instytutem 
Psychiatrii 
i Neurologii 
w Warszawie.

7.5.
1. Ilość przebadanych 
osób: 182
Czas trwania:1 tydzień 
w grudniu.

2. Ilość przebadanych 
osób: 60

Postrehabilitacja
Cel 8.
Zapewnienie ciągłości wsparcia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP po etapie leczenia 
i rehabilitacji.
8.1. 
Wspieranie osób 
doświadczających problemu 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych 
i uzależnionych behawioralnie 
po zakończeniu leczenia 
i rehabilitacji (aktywizacja 
i readaptacja zawodowa, 
edukacja, nauka kompetencji 
społecznych, wsparcie 
w usamodzielnieniu, pomoc 
psychologiczna/psychiatryczna)
.

8.1.
1. Przygotowanie projektu 
„System aktywizacji społeczno – 
zawodowej w Gdyni” oraz 
wnioskowanie o dofinansowanie 
do Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

2. Dostęp pacjentów Poradni 
Leczenia Uzależnień do porad 
doradcy zawodowego.

8.1.
1.
- Laboratorium 
Innowacji 
Społecznych 
PPNT,
- Stowarzyszenie 
św. Brata 
Alberta,
- Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Integracji 
w Gdyni,
-Fundacja 
Gospodarcza 
w Gdyni.
2. OPiTU

8.1.
1. Powstał program 
„System aktywizacji 
społeczno – zawodowej 
w Gdyni”, który 
otrzymał 
dofinansowanie 
z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Termin rozpoczęcia 
realizacji programu- 
styczeń 2017 r.

2. Ilość porad: 21

8.2. 
Wspieranie osób 
doświadczających problemu 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych 
i uzależnionych behawioralnie 
po zakończeniu leczenia 
i rehabilitacji poprzez 
wykorzystanie innowacyjnych 

8.2. 
1. Funkcjonowanie grupy 
postrehabilitacyjnej

2. Krótkoterminowa 

8.2. 
1. OPITU

2. OPITU

8.2. 
1. rozpoczęcie 
funkcjonowania grupy 
postrehabilitacyjnej: 
20.09.2016
- Ilość spotkań: 14
- Ilość osób: 12

2. Każdy Pacjent ma 
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form wsparcia (np. coaching, 
mentoring).

psychoterapia indywidualna dla 
pacjentów którzy ukończyli 
program terapii dla osób 
uzależnionych w poradni 
ambulatoryjnej lub w ośrodku 
leczenia uzależnień.

3. Funkcjonowanie na terenie  
Gdyni wspólnoty Anonimowych 
Narkomanów (NA).

4. Odbyły się dwa intensywne 
warsztaty weekendowe  dla osób 
uzależnionych po zakończeniu 
leczenia w OPITU i innych 
ośrodkach długoterminowych 
leczenia uzależnień.

3. Wspólnota NA

4. OPITU

możliwość korzystania 
z oferty przez 
6 miesięcy.

3. Spotkania odbywają 
się 2 razy w tygodniu 
przez cały rok 
w Poradni Leczenia 
Uzależnień OPiTU 
i Parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 
i Świętego Piotra 
Rybaka w Gdyni, ul. 
Portowa 2
4. Ilość grup: 2
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CZĘŚĆ III. Wnioski i rekomendacje.

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym 
przedstawia realizację działań profilaktycznych, leczniczych i postrehabilitacyjnych na terenie Gdyni w 2016 
roku.

Mocną stroną GPPNiUB jest rozpisanie zadań na 4 lata co pomaga w podjęciu systematycznych i tym samym 
bardziej efektywnych działań. Rozszerzenie Programu o uzależnienia behawioralne to innowacyjny pomysł 
w skali kraju.

Powołanie na początku kwietnia 2016 roku Działu Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
umożliwia lepsze koordynowanie, przepływ informacji oraz realizację działań profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej na terenie Gdyni wynikających z GPPNiUB na lata 2016-2020.

Dział Profilaktyki OPiTU regularnie współpracuje z gdyńskimi instytucjami w szczególności Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest odpowiedzialny za realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA).

Dzięki współpracy instytucjonalnej opracowano również nową koncepcję „Zarządzania szklonymi 
programami profilaktyki uzależnień”, która będzie realizowana od 2017 roku. Przejście na procedurę 
konkursową w zdobywaniu funduszy na realizację profilaktyki uzależnień w placówkach edukacyjnych daje 
możliwość bardziej efektywnego wykorzystania środków z budżetu gminy, szczególnie na programy, które 
mają podstawy teoretyczne i są zgodne ze standardami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
Krajowego Biura przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Kolejnym rezultatem współpracy międzyinstytucjonalnej jest decyzja o połączeniu Koalicja na rzecz 
GPPiRPA oraz Koalicji na rzecz GPPNiUB w celu usprawnienia realizacji zawartych w obu Programach zadań. 
Szczególnie jest to ważne w realizacji profilaktyki szkolnej.

Dwa Programy zakładają istnienie dwóch różnych „profialktyk uzależnień”- co nie ma poparcia w badaniach 
naukowych i utrudnia podział środków finansowych. Wskazane było by, jak najszybsze połączenie Programów 
i ustalanie wspólnych celów szczegółowych na każdy rok. Planowanie roczne pozwoli na wskazanie 
realizatorów oraz zaplanowanie środków na konkretne zadanie. To znacznie ułatwiło by koordynowanie działań 
profilaktycznych w Gdyni

Z raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani z roku 2015 wynika, że tylko jedna 
szkoła realizowała program rekomendowany. Natomiast w roku 2016 szkoły nie miały obowiązku 
sprawozdawania ponieważ nie otrzymały środków na ten cel. W związku z tym Gmina Gdynia zarezerwowała 
środki na 2017 rok na kształcenie przyszłych realizatorów profilaktycznych programów rekomendowanych. 
Ważne było by, żeby takie środki były w każdym roku gwarantowane przez Gminę by zwiększać jakość 
oddziaływań profilaktyki uzależnień i efektywnie wykorzystywać gminne fundusze poprzez systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji gdyńskich pedagogów.

Ponadto Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020oraz  wnioski pokontrolne Najwyższej Izby 
Kontroli z wykorzystywania funduszy gminnych na działania profilaktyki uzależnień zobowiązują gminy do 
opracowania nowych strategii alokacji środków . Szczególną analizą powinny być objęte fundusze 
przeznaczane dotąd na działania sportowe. Są one bowiem  uzupełniającą, a nie wiodącą strategią profilaktyki 
uzależnień, która opiera się na założeniu, że włączanie młodzieży w atrakcyjne formy spędzania czasu jest 
alternatywą dla poszukiwania doznań fizycznych i psychicznych, związanych z zachowaniami ryzykownymi. 
Wyniki badań ewaluacyjnych nie przyniosły jednoznacznych danych potwierdzających skuteczność tej strategii. 
Strategie profilaktyczne uzupełniające przynoszą pozytywne efekty w połączeniu ze strategiami wiodącymi. 
Stosowane samodzielnie przynoszą mieszane rezultaty, a niekiedy mogą powodować negatywne skutki 
uboczne, dlatego zaleca się łączenie ich ze strategiami wiodącymi takimi jak: rozwijanie umiejętności 
wychowawczych rodziców, wsparcie mentorów, rozwijanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży, 
edukacja normatywna, budowanie więzi ze szkołą i z innymi instytucjami społecznymi.

W trakcie spotkań międzyinstytucjonalnych wielokrotnie była podejmowana kwestia niewystarczających 
środków przeznaczanych na profilaktykę uzależnień w placówkach edukacyjnych na terenie Gdyni. W związku 
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z tym rekomendujemy alokację większych środków przeznaczanych na ten cel dla szkól, które są 
podstawowymi miejscem, gdzie ta profilaktyka jest realizowana.

Coraz większym problemem zdrowotnym i społecznym są uzależnienie od różnych form hazardu. W związku 
z czym GPPNiUB zakłada współpracę z przedstawicielami punktów, w których można uprawiać hazard, tzw. 
hotspotów.  Po konsultacjach Działu Profilaktyki OPiTU z Izbą Celną w Gdyni okazuje się, że współpraca ta 
jest niemożliwa ze względu na nielegalny charakter ich działalności. Mówi o tym ustawa z dniu 15 grudnia 
2016r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 88). Ustawa 
zakłada objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami w salonach gier. 
Ponieważ gry na automatach należą do bardzo uzależniających, będą mogły odbywać się wyłącznie 
w wydzielonych do tego miejscach, pod stałą kontrolą oraz nie mogą być  dostępne dla osób poniżej 18 roku 
życia. Dodatkowo wprowadzono zakaz lokowania salonów gier na automatach w miejscach, w których w ciągu 
ostatnich 5 lat urządzano nielegalne gry na automatach. Rozszerzono również katalog podmiotów 
podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier hazardowych. Nielegalni 
operatorzy gier hazardowych będą podlegać bardziej dotkliwym karom. Za urządzanie gry na automacie bez 
wymaganej koncesji, kara wzrośnie z 12 tys. zł. do 100 tys. zł. Kwota ta będzie pobierana od każdego automatu.

Powyższe rozwiązania mają stanowić element walki z „szarą strefą” i jedną z najbardziej uzależniających 
form hazardu. Efektem wprowadzonych zmian ma być wzmocnienie kontroli państwa nad rynkiem gier 
hazardowych oraz zwiększenie udziału w rynku operatorów legalnych i wyższego poziomu ochrony 
konsumentów.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017r., z wyjątkiem części przepisów, które 
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017r.

Pomimo tego, z badań przeprowadzonych na zlecenie OPiTU na koniec 2016 roku wynika, że na terenie 
miasta funkcjonuje co najmniej 35 nielegalnych punktów, w których można uprawiać hazard. Taka ilość  tzw. 
hotspotów daje większą dostępność  mieszkańcom Gdyni do działań hazardowych, a łatwa dostępność jest 
jednym z podstawowych czynników zwiększających ryzyko rozwijania się problemowego i patologicznego 
hazardu.
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Uzasadnienie

Zgodnie z z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (tj. Dz.U.2016,
poz. 224 z późniejszymi zmianami) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania
w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada
radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

W wykonaniu tego obowiązku przedłożono Radzie Miasta Gdyni raport, jak w załączeniu do niniejszej
uchwały.
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