UCHWAŁA NR VII/207/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji w 2018 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. 2018,
poz. 994 z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tj. Dz.U.2018, poz. 1030 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się raport z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) Zmiany
2) Zmiany

w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000,poz.1349,poz.1432,poz. 2500
w DZ.U. z 2018 r. poz. 1490, poz. 1669
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Załącznik do uchwały Nr VII/207/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2019 r.
Raport z realizacji w 2018 roku zadań wynikających
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2020
Opracowanie: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
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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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018, poz.1030, z późn.zm.)
oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (DZ.U. z 2018, poz. 1490)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U. z 2018r.,poz.2137)
3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446)
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 151)
5. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018. poz.165)
6. Ustawa z dnia 19 października 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.1878
z późn.zm.)
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz.U. z 2015r poz.1390)
8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.160 z późn.zm.)
9. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1492)
10. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2017.1318
z późn.zm.)
11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r., poz.1000
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017r.poz.2077, z późn.zm)
13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych (t.j.Dz.U.2018r., poz.1510 z późn.zm.)
14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.Dz.U.2018.108)
15. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018r.,
poz.450)
16. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn.zm.)
17. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.1845 t.j.) oraz
akty wykonawcze do ww ustaw.
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
19. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1. t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)
20. 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).
21. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lat 2016 - 2020.
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",
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c)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
d)Komenda Miejskiej Policji,
e)Straż Miejska,
f)Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
g)Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka",
h)podmioty lecznicze,
i)placówki edukacji,
j)organizacje pozarządowe,
W raporcie zostały opisane zadania zrealizowane w 2018 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 2018 roku w obszarach: profilaktyka
uniwersalna, selektywna, wskazująca, leczenie, rehabilitacja i postrehabilitacja.

Kierunki działań

Podjęte działania

Realizatorzy

Wskaźniki ilościowe i jakościowe

Budżet

Profilaktyka uniwersalna
Cel 1.
Profesjonalne funkcjonowanie gdyńskiej koalicji na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych
1.1.
1.1
1.1
1.1
1.1.
Dokonanie diagnozy
1. Stała współpraca między OPiTU i MOPS em1.
- odbywają się cykliczne spotkania
1. Finansowane
najważniejszych
liderami Koalicji na rzecz Gminnych Programów
- Dział Profilaktyki
w ramach Koalicji (dwa razy w roku),
w ramach
instytucjonalnych braków Przeciwdziałania Uzależnieniom.
spotkania w grupach roboczych :
budżetów
OPiTU
oraz istniejących
Powszechność informacji, Gdyński
placówek
- MOPS
zasobów w zakresie
program profilaktyki uzależnień
pracy na rzecz osób
„B@dź w relacji”, Diagnoza problemu
uzależnionych od
uzależnienia,
- uspójnienie strategii działań w ramach
substancji
koalicji,
psychoaktywnych i NSP
- kontynuacja zadań wynikających
oraz uzależnionych
behawioralnie.
z GPPNiUB,
- bieżąca współpraca między liderami
grup roboczych

2. Funkcjonowanie portalu www.gdyniawspiera.pl
Jako narzędzia informacji między instytucjami.

1.3.
Funkcjonowanie
gdyńskiej koalicji na
rzecz rozwiązywania
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2. Zarejestrowanych
106 gdyńskich instytucji

2.
- zwiększenie wiedzy pracowników
gdyńskich instytucji w zakresie oferty
pomocy w Gdyni.
- beneficjent na poziomie diagnozy
samodzielnie identyfikuje problem,
dzięki czemu instytucje są w stanie
zaproponować właściwe oddziaływania
zgodne ze swoją ofertą
- znacznie usprawniony poziom
przekazywania informacji między
instytucjami.

2.
Finansowanie
w ramach
budżetu ZPS
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problemu uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych
i uzależnień
behawioralnych oraz
opracowanie zasad tejże
koalicji pod
przewodnictwem OPiTU

1.3.
1. Połączenie Koalicji na rzecz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom
Behawioralnym w Gdynia na lata 2016-2020 oraz
Koalicji na rzecz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gdyni na lata 2016-2020.

2.
Kontynuacja pracy trzech tematycznych grup
roboczych na rzecz Gminnych Programów
Przeciwdziałania Uzależnieniom:
a. Powszechność informacji
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1.3.
1.
-Dział Profilaktyki
OPiTU
- Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

2.
a. Dział Profilaktyki
OPiTU, MOPS - liderzy
- ZPS,
- GCDiT FASD,
- Al.-Anon,
- Klub Abstynenta
„Krokus”,
- KMP,
- FZS „Kreatywni”

1.3.
1. Liczba koalicjantów: 66 osób
- odbyły się 2 spotkania Koalicjantów
- zwiększenie wiedzy Koalicjantów
w zakresie oferty gdyńskich instytucji.
- integracja środowiska osób
pracujących na rzecz osób
uzależnionych
- znaczne polepszenie komunikacji
międzyinstytucjonalnej dzięki
regularnym spotkaniom.
- odbyły się 2 spotkania grupy
strategicznej (pracowników Działu
Profilaktyki OPiTU z Zespołem ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych MOPS), na
których omawiano zakres prac Koalicji
na rzecz Gminnych Programów
Przeciwdziałania Uzależnieniom.
2.
a. odbyło się 5 spotkań
- opracowano koncepcję i wdrożono
„Tydzień Profilaktyki” jako cykliczne,
coroczne wydarzenie zrzeszające grupę
gdyńskich podmiotów na rzecz
profilaktyki,
- odbyła się ogólnopolska konferencja
z obszaru uzależnień i zdrowia
psychicznego, którego organizatorem
był Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień „Innowacja, integracja,
inspiracja - kierunki odpowiedzi na
zjawisko uzależnień, ukazał się artykuł
w dwumiesięczniku Terapia
Uzależnienia i Współuzależnienia
4/2018

1.3.
Finansowane
w ramach
budżetu
placówek.

2.
Finansowane
w ramach
budżetu
placówek.
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- w ramach „Tygodnia Profilaktyki”
odbyły się m.in. spotkania
profesjonalistów, zrealizowano
warsztaty dla specjalistów
o uzależnieniach behawioralnych,
warsztaty z tematyki FASD,
prowadzono spotkania w tym zakresie,
w celu promowania wydarzenia
włączono lokalne media by poszerzyć
zakres osób mogących uczestniczyć
w realizowanych wydarzeniach,
- ukazały się także
specjalne, krótkie artykuły dotyczące
profilaktyki i placówek pomocowych.
Współpraca z Ratuszem
była koordynowana przez Dział
Profilaktyki OPiTU - teksty te ukazały
się w Ratuszu (nr: 1324, 1325,
1326, 1328).
b. Gdyński Program Profilaktyki Uzależnień „B@dź
w relacji”

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

b. Dział Profilaktykilider i koordynacja
- MOPS,
- FZS „Kreatywni”,
- GCDiT FASD,
- RMG,
- KMP,
- GKRPA,
- Gdynia Rodzinna,
- PPP2,
- Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg”,
- In Gremio

b. odbyło się 8 spotkań
- zintegrowano, opracowano
i wdrożono Program do trzech
gdyńskich szkół,
- nawiązano współpracę z trzema
gdyńskimi szkołami, odbyły się
3 spotkania z dyrektorami szkół,
- koordynowano pracę instytucji
w ramach Koalicji z harmonogramem
pracy szkół,
- specjalistycznymi profilaktycznymi
oddziaływaniami objęto ok.
90 uczniów, w tym przeszkolono ok.
90 nauczycieli podczas rad
pedagogicznych, zrealizowano
warsztaty w szkołach z zakresu
wsparcia dla ok. 55 rodziców
nastolatków w zakresie ryzyka
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uzależnień
- zrealizowano pilotaż uwzględniając
wymogi metodologiczne, zrealizowano
część gromadzenia danych
empirycznych, zaplanowano
opracowanie raportu z badań
c. Diagnoza problemu uzależnienia

1.4.
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.

1.4.
1. Zakończono proces ewaluacji programów we
wszystkich komórkach OPiTU, w tym Poradni
Leczenia Uzależnień.
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c. Dział Profilaktyki
OPiTU,
MOPS- liderzy

1.4.
- Pracownicy Poradni
Leczenia Uzależnień.
- Analiza ankiet przez
firmę Socjogram na
zlecenie OPiTU

c. odbyło się 7 spotkań
- zidentyfikowano obszary do
projektowania badań oraz rozpoczęto
ich realizację w 2018 r. Pojawiła się
koncepcja rozwoju kierunku podjętych
badań wobec osób bliskich
z problemem uzależnienia
- zrealizowano część badawczą,
w której wzięło udział 49 dzieci
z trzech klas,
- przeprowadzono pilotaż wśród
dorosłych uczestników CIS Sopot,
- odbyły się prace koncepcyjne nad
wykorzystaniem wyników badań do
realizacji dalszych działań Koalicji.
1.4.
1. Ilość osób badanych w PLU: 103
w tym:
- 77 od osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
- 26 od osób uzależnionych
behawioralnie
- powstał raport z ewaluacji podjętych
działań. Wynika z niego znaczny
wzrost poziomu jakości życia
w badanych obszarach u pacjentów
korzystających z programów PLU

1.4.
Dofinansowani
e z Gmina
Gdynia
- 1 230 zł
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1.5.
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.

1.5.
1. Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w ramach
prac Koalicji na rzecz Gminnych Programów
Przeciwdziałania uzależnieniom:

a. Jak wspierać i motywować osobę przyłapaną na
używaniu substancji psychoaktywnych?
b. Profilaktyka i leczenie uzależnień behawioralnych

c. Czym jest FASD?

1.5.
1.
-Dział Profilaktyki
OPiTU
- MOPS

1.5.
1. odbyły się 3 warsztaty tematyczne
mające na celu wzrost wiedzy
i umiejętności pracowników
merytorycznych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
i osobami dorosłymi.

a.Dział Profilaktyki
OPiTU dla: Policji,
kuratorów sądowych
b. Dział Profilaktyki
OPiTU dla
profesjonalistów
z gdyńskich instytucji

a. ilość osób: 17

1.5.
1.
Finansowane
w ramach
budżetu
placówek.

b. Ilość osób: 9

c. ilość osób: 7
d. „GPS dobrego pomagania”

c. CDiT FASD dla
profesjonalistów
z gdyńskich instytucji
d. ilość osób: 60

2. Organizacja X seminarium dla psychologów
i pedagogów gdyńskich placówek edukacyjnych pt.
„#Działamy #Wspieramy”.

d. MOPS dla
profesjonalistów
z gdyńskich instytucji

3. Superwizje dla Pracowników Poradni Leczenia
Uzależnień OPiTU.

2. Ilość osób: 71 osób z gdyńskich
szkół i instytucji.
Wzrost wiedzy i umiejętności
pracowników merytorycznych
w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi, młodzieżą, zwłaszcza
w środowisku szkolnym.

4. Dofinansowanie szkoleń i udziału w konferencjach
pracownikom merytorycznym Poradni Leczenia

3. 7 spotkań superwizyjnych zespołu
Poradni Leczenia Uzależnień.
- doskonalenie warsztatu pracy
specjalistów

2. Dział Profilaktyki
OPiTU
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3. OPiTU

2.
Dofinansowani
e Gmina
Gdynia
10 000 zł.

3.
Dofinansowani
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Uzależnień oraz Działu Profilaktyki OPiTU.
4. OPiTU

5.Realizacja Jubileuszowej konferencji naukowej
z okazji XX-lecia OPiTU „Innowacja, integracja,
inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko
uzależnień”
5.OPiTU

6. Realizacja szkoleń dla nauczycieli „W krainie
Fonolandii”

7. Realizacja szkoleń dla nauczycieli z obszaru
profilaktyki cyberprzemocy

8. Powołanie i prace nad programem dla Liderów
Profilaktyki gdyńskich instytucji
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6.Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg”

7.Stowarzyszenie „In
Gremio”

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.

5. W konferencji o ogólnopolskim
zasięgu uczestniczyło 260 osób.
Wzrost wiedzy, umiejętności
i kompetencji do pracy z osobami
w ryzyku uzależnień oraz
wymagających specjalistycznego
wsparcia w postaci leczenia. Promocja
pracy OPiTU, doskonalenie
specjalistów, działalność naukowa.
6.Oddziaływaniami zostało objętych
90 osób.
Wzrost wiedzy i umiejętności
pracowników szkół w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi.
7.Oddziaływaniami zostało objętych
11 rad pedagogicznych, czyli ok.
500 osób. Spotkania miały na celu
wzrost poziomu wiedzy i umiejętności
pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze
profilaktyki.

Gmina Gdynia
- 7000 zł.
4.
Gmina Gdynia:
2 020pracownicy
PLU OPiTU,
- 931,10
pracownicy
Działu
Profilaktuki
OPiTU
5.
Gmina Gdynia
-Kwota
21 697,07

6.Środki
Fundacji90 000 zł.

7.
Gminy Gdynia
- 25 000 zł.
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8. Dział Profilaktyki
OPiTU

9. Opracowanie Projekt Programu Superwizji dla
Nauczycieli „Pracownia Doświadczania”.
Przygotowanie projektu i przedstawienie go
Wydziałowi Edukacji UM w Gdyni
9. Dział Profilaktyki
OPiTU
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8. Odbyły się dwa spotkania mające na
celu wyłonienie Liderów Profilaktyki
wśród profesjonalistów ze środowiska
szkolnego. Efektem działań było
zebranie 22 deklaracji pedagogów
i psychologów szkolnych chętnych do
uczestniczenia w programie.
Zaplanowano prace nad Programem
Liderów Profilaktyki na rok 2019.
- podniesienie jakości współpracy
w obszarze profilaktyki,
- wzmocnienie kompetencji
profesjonalistów,
- szerszy zasięg informacji na temat
oferty pomocowej, działań z obszaru
profilaktyki,
- wypracowanie bezpośrednich relacji
specjalistów ds. profilaktyki
z profesjonalistami z placówek
oświatowych

9. Głównym celem proponowanego
pilotażowego programu szkoleniowego
dla nauczycieli pod postacią
superwizji jest podniesienie poziomu
jakości pracy szkół i placówek oświaty
w zakresie realizowania
działań profilaktycznych oraz
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w sytuacjach kryzysów
rozwojowych oraz zagrożeń
społecznych, w tym ryzyka uzależnień
od substancji psychoaktywnych
i behawioralnych. Projekt stanowi
propozycję działań na kolejne lata,
wedle zaistniałych potrzeb środowiska

8.
Finansowane
w ramach
budżetu
OPiTU.

9.
Finansowane
w ramach
budżetu
placówki.
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szkolnego.

Profilaktyka uniwersalna
Cel 2.
Zwiększenie wiedzy o problemie uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
Monitorowanie problemu 1. Realizacja badania diagnostycznego, na podstawie 1. Dział Profilaktyki
odbyło się 7 spotkań w ramach grupy
poprzez systematyczną
którego zidentyfikowano obszary do projektowania
OPiTU,
roboczej,
MOPS- liderzy
- w części badawczej wzięło udział
realizację gdyńskich
badań oraz rozpoczęto ich realizację w 2018 r.
diagnoz naukowych
Pojawiła się koncepcja rozwoju kierunku podjętych
49 dzieci z trzech klas,
- w pilotażu uczestniczyli dorośli
w zakresie problemu
badań wobec osób bliskich z problemem
uzależnienia od
uzależnienia. W ramach tego zadania:
podopieczni CIS Sopot,
- zrealizowano część badawczą,
substancji
- przeprowadzono pilotaż wśród dorosłych
psychoaktywnych i NSP
uczestników CIS Sopot,
oraz uzależnień
- odbyły się prace koncepcyjne nad wykorzystaniem
behawioralnych.
wyników badań do realizacji dalszych działań
Koalicji
2.Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych oraz
przedszkoli pt. W KRAINIE FONOLANDII wraz
z zakupem materiałów edukacyjnych Fonolandia dla
5-6 latków oraz uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych

2.2.
Opracowanie, wdrożenie
oraz zarządzanie lokalną,
spójną i kompletną bazą
wiedzy o problemie
uzależnienia od
substancji

3. Badania naukowe realizowane w ramach
autorskiego projektu pt. „Młodzi Cyfrowi - Cyfrowi
Rodzice”
2.2.
1. Kontynuacja pracy platformy internetowej
gdyniawspiera.pl, która zawiera aktualną ofertę
bezpłatnej pomocy.

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

2. Fundacja „Dbam
O Mój Z@sięg”

2.1.
Finansowanie
w ramach
budżetu
placówek.

2.
- Ilość osób: 90
2. Budżet
fundacji
- 90 000 zł

3. Fundacja „Dbam
O Mój Z@sięg”

3.
Ilość osób: 860

2.2.
1. Koordynator: ZPS
- 106 gdyńskich
instytucji

2.2
1. Ilość zarejestrowanych instytucji:
ok.106
- zwiększenie wiedzy pracowników
gdyńskich instytucji w zakresie oferty
pomocy w Gdyni.
- beneficjent na poziomie diagnozy

3. Budżet
fundacji.
2.2
1.
Finansowanie
z budżetu ZPS
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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.
2.3.
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.

samodzielnie identyfikuje problem,
dzięki czemu instytucje są w stanie
zaproponować właściwe oddziaływania
zgodne ze swoją ofertą
- znacznie usprawniony poziom
przekazywania informacji między
instytucjami.
2. Rozbudowa i funkcjonowanie nowoczesnej strony
internetowej OPITU- www.opitu.pl, która ułatwia
poszukiwanie informacji o ofercie i udostępnia
materiały związane z działalnością naukową
profesjonalistów w obszarze zdrowia psychicznego.

2. Dział Profilaktyki
OPiTU

2.3.
1. Funkcjonowanie platformy internetowej
www.gdyniawspiera.pl

2.3.
1. Koordynator: ZPS

2. Spotkania gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych
Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2.
- Dział Profilaktyki
OPiTU
- Zespół Placówek
Specjalistycznych
- Wydział Edukacji UM
- Wydział Zdrowia UM
- Straż Miejska
- MOPS
- Komenda Miejska
Policji
- Sąd Rodzinny-

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

2.
- bieżąca aktualizacja oferty OPiTU,
- rozwój technologiczny placówki,
- upowszechnianie informacji na temat
zdrowia psychicznego i uzależnień oraz
profilaktyki
2.3.
1. Ilość instytucji zarejestrowanych:
106
Dalsze i ciągłe usprawnianie wiedzy
o ofercie placówek pomocowych na
terenie Gdyni,
-możliwość bezpośredniej komunikacji
z pracownikami różnych instytucji
- szerszy zasięg upowszechniania
informacji

2.
Finansowanie
w ramach
budżetu
OPiTU.

2. Ilość spotkań: 2
Ilość koalicjantów: 18
- zwiększenie i uaktualnienie wiedzy
koalicjantów w zakresie oferty
gdyńskich instytucji, zintegrowanie
środowiska profesjonalistów,
wypracowanie wspólnych strategii
działania

2. Finansowane
w ramach
budżetu
palcówek.

2.3.
1.
Finansowanie
z budżetu ZPS
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3. Internetowa Poradnia Profilaktyczna „Por@dzimy”
działająca w mediach społecznościowych

Kuratorzy dzieci oraz
dorosłych
- Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne- Stowarzyszenie
Kreatywni
- Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny,
- Fundacja „Dbam o mój
Z@sięg”,
- Stowarzyszenie „In
Gremio”
3. Dział Profilaktyki
OPiTU

2.4.
Opracowanie oraz

2.4.
1. Realizacja gdyńskiej konferencji poświęconej

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

2.4
1. OPiTU

3. Zwiększanie poziomu wiedzy na
temat uzależnień i profilaktyki
uzależnień wśród użytkowników
Internetu,
- stworzenie dodatkowego kanału
komunikacji między użytkownikami
a specjalistami ds. profilaktyki,
psychoterapeutami i specjalistami ds.
uzależnień,
- możliwość wstępnej konsultacji
specjalistycznej, dającej szansę na
ocenę ryzyka uzależnienia,
- możliwość bezpośredniej komunikacji
z pracownikami różnych instytucji,
- szerszy zasięg upowszechniania
informacji,
- „widoczność” w Internecie, czyli
budowanie/ wzmacnianie pozytywnego
wizerunku pracowników OPiTu,
- promowanie ważnych wydarzeń
w Gdyni, doniesień naukowych, pracy
profilaktyków, udostępnianie
informacji o naborze do grup leczenia,
na szkolenia, itp.
2.4.
1. W ramach zadania:

3. Finansowane
w ramach
budżetu
OPiTU.

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

problemowi uzależnienia od substancji
psychoaktywnych i NSP bądź w zakresie wybranych
uzależnień behawioralnych odbyła się 08.06.2018 r.
w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

2. Kampania informacyjna na temat miejsc na terenie
Gdyni świadczących pomoc osobom uzależnionym
i ich bliskim odbyła się także podczas „Tygodnia
Profilaktyki”, w którym uczestniczyły liczne
instytucje. Celem kampanii była zmiana wizerunku
instytucji pomocowych oraz ukazanie ich oferty, przy
jednoczesnym zachęceniu Gdynian do skorzystania
z niej. Działania odbywały się 08.-15.06.2018 r.

2.
-OPiTU,
-MOPS,
-Klub Abstynenta
„Krokus”,
-GCDiT FASD,
-AA,
-CIS,
-Grupy Rodzinne „AlAnon”,
-OVUM,
- Fundacja Inicjatyw
Społecznych „Łajba”,
- Biblioteka Miejska –„Z
pasją”
Profilaktyka uniwersalna

-odbyła się ogólnopolska konferencja
z obszaru pt. „Innowacja, integracja,
inspiracja - kierunki odpowiedzi na
zjawisko uzależnień”, towarzyszyła
temu kampania informacyjna
w lokalnych mediach, pracownicy
Działu Profilaktyki uczestniczyli
w konferencji prasowej, odwiedzili
Radio Gdańsk oraz napisali teksty
odnoszące się do problematyki
uzależnienia
- ukazał się artykuł w dwumiesięczniku
Terapia Uzależnienia
i Współuzależnienia 4/2018
2.
wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców Gdyni,
co przekłada się na włączenie
„Tygodnia Profilaktyki” jako stałe,
cykliczne wydarzenie coroczne
- ukazały się także
specjalne, krótkie artykuły dotyczące
profilaktyki i placówek pomocowych.
Współpraca z Ratuszem
była koordynowana przez Dział
Profilaktyki OPiTU - teksty te ukazały
się w Ratuszu (nr: 1324, 1325,
1326, 1328).

w ramach
budżetu OPiTU

2.Finansowane
w ramach
budżetu
placówek.

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.
3.1.
3.1.
3.1. Wdrożenie działań
3.1.
Opracowanie procedury
1. Przeprowadzenie drugiego konkursu
- Dział Profilaktyki
profilaktycznych zgodnych
Finansowane
z uniwersalnymi i przyjętymi
w ramach
opiniowania szkolnych
o dofinansowanie Szkolnych Programamów
OPITU
standardami jakości profilaktyki
budżetu
- Wydział Edukacji UM
programów
Profilaktyki Uzależnień.

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany
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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/podmiotó
w realizujących szkolne
programy/projekty
profilaktyczne.

- MOPS
a. Zorganizowano spotkania w sprawie omówienia
realizacji procedury zarządzania Szkolnymi
Programami Profilaktyki Uzależnień.

a.
- Dział Profilaktyki
OPiTU
- Wydział Edukacji UM
Gdyni

b. Odbyły się szkolenia z obsługi kreatora wniosków
Witkac dla nauczycieli gdyńskich szkół
b.
- Dział Profilaktyki
OPiTU,
-Wydział Edukacji UM
Gdyni

c. Zorganizowano spotkania Komisji opiniującej
wnioski. W skład Komisji weszli przedstawiciele
Wydziału Edukacji, MOPS oraz Działu Profilaktyki.
c.
-Dział Profilaktyki
OPiTU
- Wydział Edukacji UM
Gdyni
- MOPS
d. odbyło się spotkanie pracowników Działu
Profilaktyki z dyrektorami placówek oświatowych na

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

placówek.
a.
- Ilość spotkań: 3
- przyjęto formularz wniosku, oraz
sprawozdania merytorycznego
i finansowego z poprzedniego naboru,
- przedstawiono i zaproponowano
symulację kosztów SPPU, przy
założeniu podniesienia stawek dla
realizatorów,
- ustalono harmonogram naboru
wniosków Witkac
b.
- Odbyły się dwa szkolenia dla
nauczycieli, w których uczestniczyło
ok. 40 osób
- zapoznano się z obsługą kreatora
wniosków Witkac.pl
- prowadzono otwarty dialog na temat
zasadności SPPU,
- wsparto nauczycieli w merytorycznej
i finansowej części tworzenia
wniosków przy pomocy kreatora
Witkac
c.
- ilość złożonych projektów: 25
- ilość szkół, które otrzymały
dofinansowanie: 14
Merytoryczna i finansowa ocena
wniosków SPPU w systemie Witkac,
dbałość o rzetelność postępowania
w procedurze składania wniosków
Witkac
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terenie Gdyni i Prezydentem Bartoszewiczem
w PPNT, podczas którego zachęcano do składania
wniosków SPPU oraz zwracano uwagę na ważność
działań profilaktycznych w szkołach

d.
- Dział Profilaktyki
OPiTU

d.
- dbałość o standardy jakości
profilaktyki,
- negocjacje w sprawie podwyższenia
stawek wynagrodzenia dla realizatorów
SPPU,
- analiza, przygotowanie
i zaprezentowanie symulacji kosztów
wynagrodzenia dla realizatorów SPPU
przy prognozie podwyższenia stawek,
- stały kontakt z Wydziałem Edukacji

e. odbywały się konsultacje merytoryczne

e.
- Dział Profilaktyki
OPiTU

f. Monitoring działań realizatorów Szkolnych
Programów Profilaktyki Uzależnień

g. Stworzenie, opracowanie i wydanie broszury „Jak
pisać Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień?
Poradnik dla nauczycieli i opiekunów”, która została
udostępniona w wersji cyfrowej na stronie
internetowej OPiTU. Broszury w wersji
wydrukowanej zostały również przekazane
nauczycielom w trakcie szkoleń specjalistycznych.

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

e. uruchomiono dyżury doradcze
specjalistów ds. profilaktyki mające na
celu merytoryczne wsparcie szkół
podczas przygotowania i składania
wniosków SPPU za pomocą kreatora
Witkac,
- odbyło się 6 konsultacji ze
specjalistami ds. profilaktyki
w siedzibie Działu Profilaktyki,
- w okresie naboru wniosków trwały
konsultacje telefoniczne ze
specjalistami ds. profilaktyki
f. odbyły się 3 spotkania
z koordynatorami programów już po
ich zakończeniu - spotkania te miały
charakter ewaluacyjny,
- bezpośrednia współpraca ze szkołami
realizującymi SPPU

f.
- Dział Profilaktyki
OPiTU

g. Wspieranie merytoryczne
nauczycieli przygotowujących wniosku
Szkolnych Programów Profilaktyki
Uzależnień,
- pokazanie narzędzi do stworzenia
SSPU,
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g.
- Dział Profilaktyki
OPiTU

3.2.
Zwiększenie wiedzy
o rekomendowanych
programach
profilaktycznych
dotyczących uzależnień
od substancji
psychoaktywnych i NSP
oraz uzależnień
behawioralnych.

3.2.
1. Zorganizowano szkolenia dla realizatorów
rekomendowanych programów profilaktycznych:
a. „Przyjaciele Zippiego”.

3.2.
1. Dział Profilaktyki
OPiTU

-uwrażliwienie na diagnozę potrzeb
poszczególnej szkoły objętej
oddziaływaniami,
- dostarczenie wiedzy z zakresu
profilaktyki uzależnień młodzieży,
- wskazanie oferty pomocowej
z obszaru uzależnień i ryzyka
uzależnień,
- upowszechnienie informacji na temat
standardów jakości profilaktyki
3.2.
1.
a. ilość osób: 13
Celem szkolenia
było zwiększenie poziomu wiedzy
i kompetencji nauczycieli z zakresu
programu promocji zdrowia
psychicznego;

b. „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci
nieśmiałych

b. ilość osób: 11
Celem szkolenia było zwiększenie
poziomu wiedzy i kompetencji
nauczycieli z zakresu programu
profilaktyki selektywnej;

c. „Trzy koła”

c. ilość osób: 11
Cel szkolenia
to zwiększenie poziomu wiedzy
i kompetencji nauczycieli z zakresu
programu profilaktyki uniwersalnej

d. „Szkolna interwencja profilaktyczna”

3.2.
1.
-organizacja
w ramach
budżetu OPiTU
- koszt
opłacenia
realizatorów
szkoleń- gmina
Gdynia:
18 457,55

d.
- ilość spotkań w ramach przeszkolenia
rad pedagogicznych: 5
ilość przeszkolonych nauczycieli: 103
- ilość spotkań w ramach przeszkolenia

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany
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realizatorów programu: 2
ilość przeszkolonych nauczycieli: 11

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.
1. Przeprowadzono drugi nabór wniosków
o dofinansowanie realizacji Szkolnych Programów
Profilaktyki Uzależnień.
W konkursie wzięło udział 25 szkół, z czego
dofinansowanie uzyskało 14 z nich z uwagi na
niewystarczającą
kwotę
dofinansowania
przeznaczonego na ten cel. Istnieje konieczność
corocznego zwiększenia ilości środków na
realizację tego zadania. Wnioski z monitoringu
trzech szkół pokazały potrzebę podniesienia stawek
dla realizatorów oraz zwiększenia całościowej dotacji
na realizację Szkolnych Programów Profilaktyki
Uzależnień.

3.3.
1.
- Wydział Edukacji UM
Gdyni
- Dział Profilaktyki
OPiTU
- MOPS

3.4. Opracowanie
gdyńskiego programu
profilaktyki uzależnień
od substancji
psychoaktywnych i NSP
oraz uzależnień
behawioralnych

3.4.
1. Opracowano gdyński program profilaktyki
uzależnień „B@dź w relacji” i wdrożono go jako
pilotaż do trzech szkół na terenie Gdyni:
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół
Sportowych Szkół Ogólnokształcących, IX Liceum
Ogólnokształcące

3.4
1. Dział Profilaktyki
OPiTU
- MOPS,
- FZS „Kreatywni”,
- GCDiT FASD,
- RMG,
- KMP,
- GKRPA,

Id: A859C852-0639-4439-A384-97123B40AFD1. Podpisany

Celem tego programu jest
zwiększenie poziomu wiedzy
i kompetencji nauczycieli z zakresu
programu profilaktyki wskazującej
3.3.
- ilość wniosków: 25
- ilość szkół, które dostały
dofinansowanie: 14

3.4
odbyło się 8 spotkań
- zintegrowano, opracowano
i wdrożono Program do trzech
gdyńskich szkół,
- nawiązano współpracę z trzema
gdyńskimi szkołami, odbyły się
3 spotkania z dyrektorami szkół,
- koordynowano pracę instytucji

3.3.
1.
- Środki
otrzymane
przez szkoły
w okresie
01.11.201831.12.2018
36.000 zł.
- Planowana
kwota
w okresie
01.01.2019 –
31.05.2019
84 000 zł.
(Na cały rok
szkolny
rozplanowano
do
wydatkowania:
119 559 zł.)
3.4.
Finansowane
w ramach
budżetu
placówek.
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- Gdynia Rodzinna,
- PPP2,
- Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg”,
- Stowarzyszenie „In
Gremio”

w ramach Koalicji z harmonogramem
pracy szkół,
- specjalistycznymi profilaktycznymi
oddziaływaniami objęto ok.
90 uczniów, w tym przeszkolono ok.
90 nauczycieli podczas rad
pedagogicznych, zrealizowano
warsztaty w szkołach z zakresu
wsparcia dla ok. 55 rodziców
nastolatków w zakresie ryzyka
uzależnień
- zrealizowano pilotaż uwzględniając
wymogi metodologiczne, zrealizowano
część gromadzenia danych
empirycznych, zaplanowano
opracowanie raportu z badań.

Profilaktyka uniwersalna
Cel 4.
Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych oraz w czasie imprez masowych
4.1.
4.1.
4.1.
4.1
Skuteczne wykorzystanie 1. Realizowano zadania zgodne z bieżącymi
1. Komenda Miejska
1.Realizacja czynności zawodowych.
systemu monitoringu
zadaniami.
Policji.
miejskiego i prowadzenie
patroli prewencyjnych
2. Komenda Miejska
w miejscach
Policji.
- SOK SKM
zabronionych,
- SOK PLK
szczególnie placach,
parkach, ulicach.
3. Straż Miejska
4.2.
4.2.
4.2
Bieżące zabezpieczanie
1. Policja nie udziela schronienia osobom pod
1. Komenda Miejska
osób dorosłych będących wpływem substancji psychoaktywnych.
Policji.
pod wpływem substancji W ramach czynności procesowych i porządkowych
psychoaktywnych i NSP
osoby
te
są
umieszczane
na
przykład
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub
w postaci udzielenia
Doprowadzonych do Wytrzeźwienia lub udzielana
schronienia.
jest im pomoc przez służby medyczne.
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4.1.
Finansowanie
w ramach
budżetów
placówek.

4.2
1.
Finansowanie
w ramach
budżetu
placówki.
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2. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 2. Miejska Stacja
nie udziela schronienia osobom dorosłym będącym Pogotowia Ratunkowego
pod wpływem substancji psychoaktywnych i NSP.
3. Pomorskie Centrum
3. Pomorskie Centrum Toksykologii udzieliło Toksykologii
pomocy medycznej 111 mieszkańcom Gdyni.
4.3.
Opracowanie oraz
realizacja programu
profilaktycznego
skierowanego do
właścicieli
klubów/pubów
nakierowanego na
przeciwdziałanie
uzależnieniu od
substancji
psychoaktywnych i NSP
oraz redukcję szkód.
4.4.
Realizacja
profilaktycznych
programów o charakterze
outreach opartych
o metodę streetworkingu,
patryworkingu oraz
pedagogikę ulicy
realizowanych w koalicji
podmiotów/instytucji (w
tym kościołów,
związków
wyznaniowych)

2. Kontrakt
z NFZ.

3. Pomorskie Centrum Toksykologii
udzieliło
pomocy
111 mieszkańcom Gdyni.

medycznej 3. Kontrakt
w ramach NFZ

4.3.
1. Opracowanie koncepcji działań partyworkerskich
na terenie Gdyni.
a. Nawiązano współpracę z Fundacją „Czyste
dźwięki”, która realizuje programy partyworkerskie
w innych miastach.

4.3.
1. Dział Profilaktyki
OPiTU

4.3.
1. Realizację działań w ramach
opracowanego programu przeniesiono
na 2019.

4.3.
1. Finansowane
w ramach
budżetu
OPiTU.

4.4.
1. Opracowanie koncepcji działań partyworkerskich
na terenie Gdyni.
a. Nawiązano współpracę z Fundacją „Czyste
dźwięki”, która realizuje programy partyworkerskie
w innych miastach.

4.4.
1. Dział Profilaktyki
OPiTU

4.4.
1. Zadanie zostało przeniesione na
2019.

1. Finansowane
w ramach
budżetu
OPiTU.

2. Zrealizowano program ograniczenia ryzyka szkód
zdrowotnych, społecznych wśród okazjonalnych
użytkowników narkotyków oraz środków
psychoaktywnych „STREET – PO - RADA”

2.
-zleceniobiorca FZS
„Kreatywni”
- MOPS

2.
- ilość streetworkerów: 2
- ilość dyżurów: 27 ( 172 h)
-ilość osób objętych działaniem: do
221 osób
-ilość podjętych interwencji: 1
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2.Finansowanie
w ramach
budżet
Miejskiego
Ośrodka
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4.5.
Wyposażenie służb
porządkowych w testy
służące do identyfikacji
zawartości narkotyków
w organizmie.

4.5
1.Policja prowadziła badanie osób wykrycie
substancji, użyto test do wykrywania narkotyków
w ślinie „Oratect”, który umożliwia wykrycie:
Metamfetaminę, Ekcstasy, Marihuanę, Kokainę,
Amfetaminę, Opiaty i Benzodiazepinę. Sprawdzenie
takim testem następowało za każdym razem kiedy
było podejrzenie, że kontrolowana osoba może
znajdować się pod wpływem innej substancji niż
alkohol.

4.5
1. Komenda Miejska
Policji

2. Miejska Stacja
Pogotowia Ratunkowego
2. Zespoły Ratownictwa Medycznego podejmowały
interwencję wobec osób znajdujących się pod
wpływem substancji psychoaktywnych
Profilaktyka uniwersalna

4.5
1. Przebadano łącznie: 177217 osób
kierujących pojazdami na obecność
alkoholu i 125 osób na obecność
substancji działającej podobnie do
alkoholu.

Pomocy
Społecznej
4.5
Działania
finansowane
z budżetu
Policji.

2. Ilość interwencji wobec osób : 34
2. Kontrakt
z NFZ

Cel 5.
Przeciwdziałanie i ograniczenie dostępności punktów umożliwiających patologiczny hazard.
5.1.
5.1
Opracowanie gdyńskiej
Pracę nad mapą miejsc, w których można uprawiać
mapy miejsc, w których
hazard w sposób patologiczny zakończono w grudniu
można uprawiać hazard
2016 roku. Na koniec 2016 r. zidentyfikowano
w sposób patologiczny
35 takich miejsc.
(hotspoty, automaty do
gier)
5.2.
5.2.
Nawiązanie współpracy
W świetle obowiązującego prawa punkt hotspot na
z przedstawicielami
terenie Gdyni funkcjonują nielegalnie. Nawiązanie
hotspotów w zakresie
współpracy z przedstawicielami punktów, w których
informacji o możliwym
można uprawiać hazard nie jest możliwe ze względu
do uzyskania w Gdyni
na nielegalny charakter ich działalności.
wsparciu dla osób
uzależnionych od
hazardu, realizowania
wspólnych
programów/akcji/
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kampanii
profilaktycznych.
6.1.
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).

6.1.
1. Prowadzone warsztaty na temat profilaktyki
uzależnień behawioralnych dla uczniów

6.1.
-Stowarzyszenie In
Gremio
- Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg”

6.1.
Klasa V Szkoły Podstawowej
- ilość warsztatów: 44
- ilość uczniów: ok. 1300
Klasa II Gimnazjum
- ilość warsztatów: 35
- ilość uczniów: 1000

6.1. Gmina
Gdynia
-budżet
projektu STOP!
Cyberprzemocy
25 000 zł.

Klasa II Szkoły Ponadgimnazjalne
- ilość warsztatów: 35
- ilość uczniów: 800
1.1. Szkolenia dla nauczycieli

1.1. Rady pedagogiczne: 11
- ilość osób: ok. 500

1.2. Szkolenia dla rodziców

1.2. Spotkania: 10
-ilość osób: ok. 550

2. Pilotażowy Program Profilaktyki Uzależnień
„B@dź w relacji” – spotkania z uczniami

2. Koordynacja: Dział
Profilaktyki OPiTU
- realizacja bloków
tematycznych:
Stowarzyszenie „In
Gremio”
- Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg

2. Spotkania z uczniami klas I z trzech
szkół: 6
Ilość osób: ok. 75

2.1. Pilotażowy Program Profilaktyki Uzależnień
„B@dź w relacji” – spotkania z nauczycielami

2.1. koordynacja
i realizacja: Dział
Profilaktyki OPiTU

2.1. Spotkania z nauczycielami:
- rady pedagogiczne: 3
- ilość: ok. 90 osób

2.2. Pilotażowy Program Profilaktyki Uzależnień
„B@dź w relacji” – spotkania z rodzicami

2.2. Koordynacja
i realizacja: Dział
Profilaktyki OPiTU

2.2. Spotkania z rodzicami:
- warsztaty dla rodziców uczniów
z trzech klas, na początku i na końcu
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2.
Finansowanie
w ramach
budżetów
placówek.
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trwania pilotażu: 6
Ilość osób 70 osób
6.2.
1. Od 2018 r. zwiększono zatrudnienie
w Dziale Profilaktyki OPiTU co
umożliwiło uruchomienie programu
networkingowego pt. „Poradnia
internetowa Por@dzimy”.

6.2.
Realizacja działań
podejmowanych przez
„networkerów”
w przestrzeni
internetowej zmierzająca
do ograniczenia szkód
związanych
z nadmiernym
korzystaniem z nowych
technologii.

6.2.
1. W ramach działalności Poradnie Internetowej
„Por@dzimy” odnotowano zgłoszenia na temat
potrzeby skorzystania z oferty pomocy przy
problemach związanych z uzależnieniami
behawioralnych i uzależnieniami od substancji
psychoaktywnych. Dotyczyły one głownie pomocy
dla dzieci i młodzieży.

6.2.
1. Dział Profilaktyki
OPiTU

6.4.
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,

6.4.
1. Przeprowadzono spotkania profilaktyczne
z gdyńską młodzieżą na temat: „Odpowiedzialność
prawna osób nieletnich”.

6.4.
1. Zespól ds. Profilaktyki
Straży Miejskiej

6.4.
1.
-Ilość osób: 543
-Ilość spotkań: 23

2. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży.

2. FZS „Kreatywni”

2.
- Ilość osób: ok. 500
- Ilość spotkań: 25

2.1. Przeprowadzono stałe zajęcia socjoterapeutyczne
dla 6 grup dzieci i młodzieży.

2.1.
- ilość osób: 54

2.2. Zrealizowano oddziaływania z zakresu
poradnictwa.

2.2.
- ilość godzin: 200

3. Przeprowadzono konkursy: „Małe Formy
Teatralne”, Krótkie Formy Filmowe”.

3. Komeda Miejska
Policji w Gdyni

3. Ilość zgłoszonych filmów: 9
- ilość zgłoszonych teatrów: 5

4. Pilotażowy Program Profilaktyki Uzależnień
„B@dź w relacji

- koordynacja: Dział
Profilaktyki OPiTU

4. Spotkania z uczniami klas I z trzech
szkół ponadpostawowych: 6
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6.2.
Finansowane
w ramach
budżetu
OPiTU.

6.4.
1.Finansowanie
z budżetu
Straży
Miejskiej
2.
Finansowanie
gmina Gdynia
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telefonu komórkowego,
kompulsywne jedzenie,
itp.).

Ilość osób: ok. 75

5.Realizacja projektu pt. „Młodzi Cyfrowi - Cyfrowi
Rodzice”

- realizacja bloków
tematycznych:
PPP2, CDiT FASD, FZS
„Kreatywni”
5. Fundacja „Dbam
o Mój Z@sięg”

6.Zrealizowano program „ARS, czyli jak dbać
o miłość?” w szkołach podstawowych.

6.Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny

6.Ilość szkół: 17
Ilość uczniów: 1733
Ilość rodziców:

7.W ramach swojej działalności Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 realizowała
programy oraz warsztaty skierowane do dzieci
i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

7. Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna nr 1

5.Ilość uczniów: 860

7. Program „Na cyberzachodzie” profilaktyka zachowań w Internecie
Ilość: 142 uczniów ze szkół
podstawowych
- Program „Kreatywna profilaktyka” –
Ilość: 393 uczniów ze szkół
podstawowych
- „Program profilaktyczny dla
młodzieży”
Ilość: 43 uczniów (szkoła podstawowa)
- Warsztat: „Cyberprzemoc”
Ilość: 183 uczniów ze szkół
podstawowych

4.
Finansowanie
w ramach
budżetu
placówek.
5.Finansowanie
Fundacja.
6.Finansowanie
w ramach
projektu
KIK/68
7.
Finansowanie
w ramach
budżetu PPP 1.

- Warsztat: „Poznajemy Internet”
Ilość: 22 uczniów (szkoła podstawowa)
- Warsztat: „Uzależnienia”
Ilość: 17 uczniów ze szkoły średniej
8. W ramach swojej działalności Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 realizowała
programy oraz warsztaty skierowane do dzieci
i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
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8. Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna nr 2

8. „Uzależnienia” – warsztat dla
młodzieży, 1 spotkanie 23 osoby
„Profilaktyka uzależnień” – warsztaty
dla młodzieży, 15 spotkań, 163 osoby
„Czynniki chroniące przed zażywaniem
środków zmieniających świadomość 8.
realizowane w ramach projektu Bądź Finansowanie
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w rel@cji” - warsztaty dla młodzieży w ramach
4 spotkania 114 osób
budżetu PPP 2.
„Dopalacze w ramach projektu Bądź
w rel@cji”- warsztaty dla młodzieży
4 spotkania 108 osób
„Komunikacja wspierająca”
„Komunikacja wspierająca” – warsztat
dla młodzieży”, 1 spotkanie 21 osób
„Tolerancja”
–
warsztaty
dla
młodzieży, 2 spotkania, 39 osób
„Radzenie sobie ze złością”- warsztaty
dla młodzieży – 2 spotkania 34 osoby
„Tolerancja
i koleżeństwo.
Jak
budować dobrze relacje w klasie”
warsztat dla dzieci, 3 spotkania,
66 osób
„Rozpoznawanie emocji. Jak radzić
sobie ze złością” – warsztaty dla dzieci,
2 spotkania, 44 osoby
„Bezpieczeństwo
w sieci.
Cyberprzemoc, fonoholizm” – warsztat
dla młodzieży, 2 spotkania, 31 osób
„Złość, agresja, przemoc. Jak sobie
radzić z trudnymi emocjami” –
warsztaty dla dzieci, 2 spotkania,
31 osób
„Potrafię przeciwdziałać przemocy” –
warsztaty dla dzieci, 1 warsztat,
21 osób
„Wirtualny świat- szanse i zagrożenia”
– warsztaty dla młodzieży, 3 spotkania,
25 osób
„Trudne emocje – odrzucenie” –
warsztaty dla dzieci, 2 spotkania,
38 osób
„Radzenie sobie ze złością” – warsztat
dla młodzieży, 2 spotkania 34 osoby
„Szacunek i tolerancja wobec innych”,
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warsztat dla dzieci, 1 spotkanie,
22 osoby
„Potrafię przeciwdziałać przemocy” –
warsztat dla dzieci, 1 spotkanie,
21 osób
„Przekraczanie granic”- warsztat dla
dzieci, 1 spotkanie, 12 osób
„jak zrozumieć, co odczuwają inni” –
warsztat dla młodzieży, 1 spotkanie,
18 osób
„Potrafię komunikować swoje odczucia
– warsztat dla dzieci, 1 spotkanie,
15 osób
„Empatia, czyli co?” – warsztat dla
dzieci, 1 spotkanie, 23 osoby
„Czym jest tolerancja”- warsztat dla
młodzieży, 1 spotkanie, 16 osób
„Planowanie
drogi
życiowej,
wyznaczanie celów” warsztat dla
młodzieży, 3 spotkania 67 osób,
„Przeciwdziałanie
przemocy”
–
warsztat dla dzieci, 1 spotkanie,
16 osób.
„Program wzmacniania rodziny” –
zajęcia dla dzieci -7 dzieci, 5 spotkań
„Radzenie sobie ze stresem” –
warsztaty dla młodzieży 4 spotkania
66 osób
„Emocje
i stres”
–warsztat
dla
młodzieży 1 spotkanie 23 osoby
„Komunikacja”
warsztaty
dla
młodzieży” 5 spotkań 101 osób,
„Rozwiązywanie konfliktów w oparciu
o porozumienie bez przemocy” –
warsztat
dla
młodzieży
1 spotkanie, 19 osób
„Konflikt może być inspiracją”1 spotkanie, 19 osób
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9. Prowadzone warsztaty na temat profilaktyki
uzależnień behawioralnych dla uczniów.

9.
- Stowarzyszenie In
Gremio
- Fundacja „Dbam o Mój
Z@sięg”

„Dobrze komunikuję się, unikam
konfliktów” – warsztat dla młodzieży,
1 spotkanie 24 osoby,
„Konflikt-emocje-szkoła” – warsztat
dla młodzieży, 1 spotkanie 14 osób,
„Komunikacja bez przemocy” warsztat
dla młodzieży, 1 spotkanie, 13 osób,
„Komunikacja
interpersonalna
–
warsztaty dla młodzieży, 2 spotkania,
41 osób;
Rozpoznawanie emocji. Jak sobie
radzić ze złością”, warsztat dla dzieci,
1 spotkanie, 22 0soby
„Poprawa relacji.
Poszanowanie
granic” warsztat dla młodzieży,
1 spotkanie, 12 osób
9.
Klasa V Szkoły Podstawowej
- ilość warsztatów: 44
- ilość uczniów: ok. 1300
Klasa II Gimnazjum
- ilość warsztatów: 35
- ilość uczniów: 1000
Klasa II Szkoły Ponadgimnazjalne
- ilość warsztatów: 35
- ilość uczniów: 800

Profilaktyka selektywna i wskazująca
Cel 7.
Wspieranie rodzin, w których występuje zagrożenie problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i NSP oraz uzależnionych
behawioralnie,
bądź w których występują te uzależnienia.
7.1.
7.1.
7.1.
7.1.
Informowanie
1. Kontynuacja funkcjonowania portalu
1. Urząd Miasta i
1. Ciągłe aktualizowanie platformy
ZPS we współpracy
www.gdyniawspiera.pl
o możliwości uzyskania
internetowego www.gdyniaspiera .
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7.1.
Budżet ZPS
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pomocy w zakresie
różnych form wsparcia
dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, a także
pomocy w sytuacjach
kryzysowych.

z 106 placówkami
z terenu Gdyni.
2. Regularne spotkania Koalicjantów na rzecz
Gminnych Programów Przeciwdziałania
Uzależnieniom, w trakcie których następuje ciągła
wymiana informacji między instytucjami.

2. Dział Profilaktyki
OPiTU- koordynator
MOPS- koordynator

3. Funkcjonowanie nowoczesnej strony internetowej
www.opitu.pl

3. OPiTU

7.2.
1. Osoby uzależnione i ich rodziny mogą korzystać
z 10 punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych na
terenie Gdyni.

7.2.
1. Studencka
Uniwersytecka Poradnia
Prawna.
2. Biura Porad
Obywatelskich
3. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
i Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia.
4. Biuro Porad Prawnych
i Informacji
Obywatelskiej w Gdyni.
5. Okręgowy Inspektorat
Pracy w Gdyni.
6. Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów
7. Centrum Integracja
w Gdyni – „Konsultacje
prawno-ekonomiczne dla
osób

2.
- Ilość spotkań Koalicji: 2
- Ilość spotkań grup roboczych: 9

2. Finansowane
w ramach
budżetu OPiTU
i MOPS

3. Ciągłe aktualizowanie oferty OPiTU

7.2.
Pomoc prawna dla osób
uzależnionych i ich
rodzin.
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3. Budżet
OPiTU
- 669,73
hosting+
odnawianie
domeny +
czynności
naprawcze.
7.2
Dofinansowane
przez gminę
Gdynia.
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7.4.
Realizacja zadań
ukierunkowanych na
dzieci z problemami
emocjonalnymi, w tym
zajęcia dydaktycznoedukacyjne, a także
podnoszenie umiejętności
opiekuńczowychowawczych
rodziców.

7.4.
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. W ramach swojej działalności Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała
specjalistyczne spotkania z rodzicami dzieci
i młodzieży.

4. Pilotażowy Program Profilaktyki Uzależnień
„B@dź w relacji”
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z niepełnosprawnością”.
8. Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej
prowadzony przez
Stowarzyszenie OVUM.
9. Instytut Aktywizacji
Regionów.
10. Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Gdyni
7.4.
1. OPiTU

2. OPiTU

3. Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 2

4. koordynacja
i realizacja: Dział
Profilaktyki OPiTU,

7.4.
1. Ilość grup: 2
Ilość osób: 16
Ilość konsultacji: 28
2. Ilość grup: 2
- Ilość osób: 20
- Ilość konsultacji: 9
- Ilość spotkań grupowych: 15

7.4.
Budżet OPiTU
2. Finansowane
w ramach
budżetu OPiTU
3. Budżet PPP
2.

3. Program wzmacniania rodziny –
zajęcia dla rodziców
7 rodziców,
5 spotkań
Szkoła dla rodziców
- 9 osób,
6 spotkań
Wakacyjna Szkoła dla rodziców 10 osób, 3 spotkania
Warsztat dla rodziców „Bliżej siebiedalej od narkotyków w ramach projektu
B@dź
e
relacji”
–
1 spotkanie 11 osób
Prelekcja dla rodziców „Nastolatki”4. Budżet
1 spotkanie, 33 rodziców
poszczególnych
placówek.
4. Spotkania z rodzicami:
- warsztaty dla rodziców uczniów
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realizacja: Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna nr 2

z trzech klas, na początku i na końcu
trwania pilotażu: 6
Ilość osób 70 osób

Leczenie, rehabilitacja
Cel 8.
Zapewnienie ciągłości leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP i uzależnionych behawioralnie.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
Zwiększenie dostępu do
1. Pozyskanie środków z Funduszu Hazardowego
1. OPiTU
- liczba udzielonych świadczeń
Dofinansowani
terapii oraz skrócenie
Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.
indywidulanych z środków z Funduszu e z Funduszu
czasu na jej oczekiwanie Pozyskane środki spowodowały krótszy czas
Hazardowego dla osób uzależnionych
Hazardowego:
dla osób uzależnionych
oczekiwania w kolejce do terapii.
behawioralnie: 677 (14% wszystkich
Terapia
OPiTU pozyskuje środki z Funduszu Hazardowego
od substancji
świadczeń)
indywidualna
- liczba udzielonych świadczeń dla
psychoaktywnych i NSP
od 2014 roku.
40 390,osób z zaburzeniami adaptacyjnymi:
Poradnictwo
oraz uzależnionych
96 (2%).
rodzinne 4 800,
behawioralnie i ich
rodzin.
Interwencja
kryzysowa 700
2. Przeprowadzono maratony terapeutyczne dla
2. OPiTU
0
pacjentów uzależnionych i ich rodzin, będących
2.
niezbędnym uzupełnieniem oferty terapeutycznej,
Poradnia Leczenia Uzależnień 2.
a nie finansowanych przez NFZ.
10 maratonów terapeutycznych (3 –
Finansowanie
dwudziestogodzinne, 7Gmina Gdynia
piętnastogodzinnych zajęć w trybie
- 15 300 zł.
weekendowym), będących niezbędnym
uzupełnieniem oferty terapeutycznej
Ośrodka.
- Dla osób uzależnionych 6 maratonów (podstawowy program
terapii-3, pogłębiony-3)
- Dla osób współuzależnionych - 2
maratony (podstawowy program terapii
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- 2, pogłębiony-0)
- Maratony wspólne dla obu grup
pacjentów - 2 (podstawowy program
terapii)
8.2.
Zapewnienie wsparcia
psychologicznego oraz
opracowanie zasad
współpracy z personelem
medycznym
wspierającym osoby
uzależnione bądź
zażywające substancje
psychoaktywne
przebywające
w placówkach
detoksykacyjnych
w Gdyni/ poza Gdynią
8.3.
Opracowanie i wdrożenie
modułu leczenia
i rehabilitacji
skierowanego
bezpośrednio do osób
współuzależnionych,
(DDD:
DDN, DDH).

8.2.
Na terenie województwa pomorskiego nie ma
oddziału detoksykacyjnego od substancji
psychoaktywnych innych niż alkohol. Gdyńscy
pacjenci korzystający z oddziałów detoksykacyjnych
poza województwem pomorskim mają dostęp do
informacji gdzie mogą otrzymać pomoc
terapeutyczną na terenie Gdyni.

8.3.
1. Funkcjonowanie autorskiej grupy
psychoedukacyjnej dla osób z zaburzeniami
adaptacyjnymi (członkowie rodzin osób
uzależnionych).

8.3.
1. Poradnia Leczenia
Uzależnień OPiTU

8.3.
1. liczba świadczeń grupowych: 318

2. Psychoterapia indywidualna dla osób
z zaburzeniami adaptacyjnymi (członkowie rodzin
osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
i osób uzależnionych behawioralnie)

2. Poradnia Leczenia
Uzależnień OPiTU

2. liczba świadczeń indywidualnych:
łącznie - 1 524

3. W 2018 nie odnotowano zgłaszania się osób
z syndromem DDN i DDH do Poradni Leczenia
Uzależnień
DDN- Dorosłe Dzieci Narkomanów
DDH- Dorosłe Dzieci Hazardzistów

3. Poradnia Leczenia
Uzależnień OPiTU

4. W roku 2018 do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

4. Ośrodek Interwencji
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8.3.
Finansowanie
w ramach
kontraktu
z NFZ

4. Ilość osób uzależnionych od
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zgłaszały się osoby uzależnione od narkotyków oraz
członkowie ich rodzin i uzyskiwały natychmiastową
lub szybką pomoc w kryzysach.

8.4.
Zapewnienie pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom
z tzw. podwójną
diagnozą.

8.4.
1.Świadczenie pomocy dla osób i rodzin w Gdyni
z problemem uzależnienia współwystępującym
z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie
działań profilaktycznych, w tym:
- konsultacje psychologiczne,
- psychoterapia indywidualna,
- grupa terapeutyczna dla osób z podwójną diagnozą,
- grupowe wsparcie dla członków rodzin osób
z problemem uzależnienia współwystępującym
z zaburzeniami psychicznymi.

Kryzysowej

8.4.
1.a
Realizatorem działania
jest MOPS m.in.
w siedzibie Klubu
Abstynenta Krokus

1.b.
Poradnia Leczenia
Uzależnień OPiTU
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narkotyków: 6
Ilość członków rodzin: 9
Ilość osób uzależnionych od alkoholu:
5
Ilość członków rodzin:56
8.4.
1. a
- konsultacje z certyfikowanym
terapeutą uzależnień w obszarze
podwójnej diagnozy
Ilość osób: 35
Ilość konsultacji: 50
- terapia grupowa w formule grupy
zamkniętej dla osób z podwójną
diagnozą
Ilość spotkań: 41
- konsultacje psychiatryczne dla osób
z rodzin dysfunkcyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki uzależnień od alkoholu,
podwójnej diagnozy
Ilość osób: 35
Ilość konsultacji: 63
- psychoterapia indywidualna
Ilość osób: 13
Ilość godzin: 335
- grupy wsparcia dla rodzin osób
z podwójną diagnozą
Ilość godzin: 84
1.b.
Terapia indywidualna i grupowa
w ramach stałej działalności PLU

4. Budżet ZPS

8.4.
1.a.
Budżet
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

1.b.
Budżet
w ramach
kontraktu
z Narodowym
Funduszem
Zdrowia
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8.5.
Wsparcie działalności
środowisk abstynenckich
poprzez popularyzowanie
informacji i wiedzy
o Ruchu NA
(Anonimowych
Narkomanów)
i miejscach spotkań grup
oraz realizację zajęć
rehabilitacyjnych
adresowanych do osób
uzależnionych oraz
członków ich rodzin.
8.6.
Zapewnienie wsparcia
mieszkańców Gdyni
poprzez realizację działań
o charakterze
detoksykacyjnym wobec
osób używających
substancji
psychoaktywnych oraz
wsparcia w zakresie
poradnictwa
w problemach finansowo
prawnych związanych
z uprawianiem hazardu.

8.5.
Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na rzecz
cotygodniowych spotkań wspólnoty NA.

8.5.
1. OPiTU

8.5.
1. Spotkania wspólnoty NA odbywają
się przez cały rok, co tydzień
w poniedziałki w godz. 17.00-19.00.

2. Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
i Świętego Piotra Rybaka
w Gdyni, ul. Portowa 2

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

8.6.
Odziały detoksykacyjne są kontraktowane przez
NFZ. Koszty podmiotu chcącego realizować to
zadanie przygotowawcze do spełnienia oferty
konkursowej wymagają wsparcia finansowego
Gminy Gdyni.
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7.5.
Stworzenie całorocznego
punktu diagnostyczno –
konsultacyjnego
w zakresie HIV/AIDS.

7.5.
1. Dostęp do diagnostyki i konsultacji w ramach
HIV/AIDS realizowany jest w Gdyni w formie
tygodnia bezpłatnych badań.

7.5.
1. Państwowa
Stacja SanitarnoEpidemiologiczna ze
środków Gminy Gdyni.

7.5.
1. Czas trwania: 1 tydzień w roku na
przełomie listopada i grudnia (26 XI
do 1 XII 2018 r.)

Postrehabilitacja
Cel 9.
Zapewnienie ciągłości wsparcia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP po etapie leczenia i rehabilitacji.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
Wspieranie osób
1. Realizacja projektu „System aktywizacji społeczno 1.
1. Ilość osób uzależnionych od
doświadczających
– zawodowej w Gdyni”.
- Laboratorium Innowacji alkoholu: 5
Ilość osób uzależnionych substancji
problemu uzależnienia od
Społecznych PPNT,
substancji
psychoaktywnych: 1
- Stowarzyszenie św.
psychoaktywnych
Brata Alberta,
- Stowarzyszenie
i uzależnionych
Przyjaciół Integracji
behawioralnie po
w Gdyni,
zakończeniu leczenia
-Fundacja Gospodarcza
i rehabilitacji
w Gdyni.
(aktywizacja
i readaptacja zawodowa,
edukacja, nauka
kompetencji społecznych,
wsparcie
w usamodzielnieniu,
pomoc
psychologiczna/psychiatr
yczna).
9.2.
9.2.
9.2.
9.2.
Wspieranie osób
1. Funkcjonowanie grupy postrehabilitacyjnej
1. OPITU
1. Ilość świadczeń: Liczba świadczeń
doświadczających
grupowych - Poradnia Leczenia
problemu uzależnienia od
Uzależnień – 244
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7.5.
Finansowanie
Gmina Gdynia

9.1.
Projekt
finansowany
z środków
Funduszy
Europejskich
oraz Urzędu
Marszałkowski
ego
Województwa
Pomorskiego.

9.2.
1.
Finansowanie
z Gminy
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substancji
psychoaktywnych
i uzależnionych
behawioralnie po
zakończeniu leczenia
i rehabilitacji poprzez
wykorzystanie
innowacyjnych form
wsparcia (np. coaching,
mentoring).

Liczba świadczeń grupowych –
Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia –
Program Zapobiegania Nawrotom - 358
2. Krótkoterminowa psychoterapia indywidualna dla
pacjentów którzy ukończyli program terapii dla osób
uzależnionych w poradni ambulatoryjnej lub
w ośrodku leczenia uzależnień.

2. Poradnia Leczenia
Uzależnień OPITU

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

3. Wspólnota NA
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2. Każdy Pacjent po zakończeniu
terapii w ośrodku długoterminowym
ma możliwość korzystania z oferty
przez 6 miesięcy z terapii
indywidualnej, której celem jest
adaptacja do życia w warunkach
pozaośrodkowych.

Gdynia
- 5 180 zL.

2. Kontrakt
z NFZ.

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
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CZĘŚĆ III. Wnioski i rekomendacje.
Biorąc pod uwagę wszystkie działania dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień, inicjatywy powzięte przez
członków Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom (GPPiRPA oraz
GPPNiUB na lata 2016 – 2020) można wyciągnąć bardzo konkretne wnioski oraz rekomendacje, które
przedstawiono poniżej.
Połączenie działań Koalicji na rzecz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom
Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020 oraz Koalicji na rzecz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020 regularnie przyczynia się do poprawy
jakości współpracy między instytucjami. Dzięki temu pojawiła się możliwość utworzenia tzw. grup roboczych,
które zrzeszały specjalistów z różnych placówek pomocowych. Usprawniło to przepływ informacji na temat
oferty pomocowej w Gdyni, a także pozwoliło na nawiązanie bezpośrednich relacji pomiędzy osobami
pracującymi na rzecz mieszkańców Gdyni. Zaobserwowano wyższy poziom efektywności podejmowanych
działań, które stanowią odpowiedź na pojawiające się problemy i trudności w obszarze profilaktyki uzależnień.
Praca w ramach jednej Koalicji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom pozwoliła na delegowanie zadań do
poszczególnych grup roboczych, zrzeszające specjalistów z różnych instytucji gdyńskich co zwiększało
efektywność pracy na rzecz mieszkańców Gdyni. Przykłady tej współpracy to m.in. wypracowanie
ujednoliconego programu profilaktycznego adresowanego do gdyńskich szkół „B@dź w relacji” ( program miał
charakter pilotażowy i został wdrożony do trzech szkół ponadpodstawowych na terenie Gdyni) oraz badania
diagnostycznego na temat problematyki współuzależnienia- wyznaczające kierunki do dalszych działań
w zakresie przyjęcia strategii edukacyjnej i informacyjnej w profilaktyce uzależnień.
Kolejnym stałym zadaniem realizowanym przez Koalicję, pozytywnie odbieranym przez profesjonalistów
i mieszkańców Gdyni jest „Tydzień Profilaktyki Uzależnień”, w ramach którego wiedzę o uzależnieniu od
substancji psychoaktywnych, NSP, od czynności oraz ofercie pomocy uaktualniają mieszkańcy Gdyni
w każdym wieku – od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych i seniorów.
Utworzenie Poradni Internetowej „Por@dzimy”, działającej przy Dziale Profilaktyki OPiTU, poszerzyło
kanały docierania z pomocą i informacjami do kolejnych grup mieszkańców Gdyni.
W 2018 r. odnotowano również jak cennym narzędziem docierania z informacjami zarówno dla
profesjonalistów jak i mieszkańców jest platforma www.gdyniawspiera.pl . Zauważamy konieczność dalszego
wspierania przez Gminę Gdynia tego narzędzia oraz większego zaangażowania instytucji gdyńskich
w promowanie swojej oferty za jego pomocą.
Istotne jest, by nieustannie zwiększać rozpoznawalność oraz wspierać komunikację pomiędzy
poszczególnymi instytucjami wchodzącymi w skład Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Gminnych Programów
Przeciwdziałania Uzależnieniom. W tym celu pomocne może okazać się stworzenie np. wspólnej identyfikacji
graficznej i platformy internetowej dotyczącej Koalicji oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Platforma taka
mogłaby okazać się uzupełnieniem działającej i ważnej platformy Gdynia Wspiera; roboczo pomysł jest
najczęściej nazywany „Gdynią Profilaktyczną”.
Bardzo ważne jest by wspierać dalsze działania placówek oświatowych w zakresie tworzenia, zgłaszania
i wdrażania Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień (SPPU) przy jednoczesnym zachowaniu
ogólnopolskich standardów ich realizacji. Jest to ważne zwłaszcza w zwiększeniu aktywności szkół
i przedszkoli w tym obszarze. Konieczne jest znaczne zwiększenie nakładów na to zadanie. W 2017 roku na
realizację SPPU przeznaczonych było 120 000 zł. Wnioski złożyło 15 placówek na łączną kwotę 79 408,10 zł
Wszystkie otrzymały dofinansowanie, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane w całości na wnioskowane
kwoty – obniżono wynagrodzenia za realizację zajęć.
W roku szkolnym 2018/2019 na realizację Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień (SPPU)
przeznaczono 120 000 zł. Wpłynęło 25 ofert na kwotę 228 070,72 zł. Ze względu na brak środków
dofinansowano jedynie 14 wniosków, na łączną kwotę 119 559 zł. W celu zwiększenia zasięgu oddziaływań
i jakości realizowanych w ramach SPPU działań, Dział Profilaktyki OPiTU oraz Zespół ds. Profilaktyki
Uzależnień MOPS rekomendują również podniesienie stawek za godzinę realizacji zajęć w ramach tych działań.
Wysokość stawek powinna być zwiększona do kwot rekomendowanych przez PARPA na 2019 rok.
Pamiętając o potrzebie edukowania o zdrowiu psychicznym, fizycznym, o profilaktyce zachowań
ryzykownych w tym o uzależnieniach, czy o odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii, wciąż należy
realizować różne działania skierowane do specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, uczniami szkół.
Dzieje się to między innymi poprzez kształcenie realizatorów programów rekomendowanych spośród gdyńskich
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placówek edukacyjnych. Wspieranie dobrych relacji z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami czy
psychologami szkolnymi przekłada się na wspieranie edukacji prozdrowotnej, także w kontekście substancji
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, NSP, a ten cel jest realizowany również poprzez coroczne (od
10 lat) seminaria dla pedagogów i psychologów szkolnych. Oba zadania są dotowane z budżetu Gminy Gdynia.
Obserwując dziejące się zmiany technologiczne oraz ciągłe przemiany w kulturze współczesnej, ważne jest
by w ramach działań koalicyjnych odpowiadać na nowe potencjały i problemy. Jako Dział Profilaktyki OPiTU
dostrzegamy potrzebę stworzenia dodatkowej formy wsparcia dla osób młodych będących w ryzku uzależnień
behawioralnych. Opierając się na wypracowanych relacjach ze środowiskiem szkolnym, pozyskując do
współpracy autorytety ze świata nauki, słuchając potrzeb profilaktyków szkolnych, dyrektorów i pedagogów
oraz psychologów, rekomendujemy by pozyskać środki finansowe na realizację zadania związanego
z prowadzeniem specjalistycznej grupy adresowanej dla młodych osób zagrożonych uzależnieniami
behawioralnymi. Takie działanie stanowiłby odpowiedź na zgłaszane trudności z uczniem np. problemowo
korzystającym z nowych mediów czy posiadającym deficyty w obszarze samokontroli zachowań (nadmierne
poszukiwanie informacji w sieci, objadanie się, problemowe korzystanie z pornografii, zakupów czy zakładów
np. sportowych). Warto aby to zdanie było realizowane przez specjalistów ds. profilaktyki posiadających
odpowiednie wykształcenie związane z pomocą psychoterapeutyczną, kulturą i wsparciem psychologicznym.
Działając, a także obserwując różnorodne działania w całej Polsce, dostrzec można nowe rodzaje aktywności,
które mogą pomóc w obszarze profilaktyki, zdrowia, ale też edukacji realizowanej także w Gdyni. Taką
aktywnością jest tzw. partyworking. Ta forma pomocy powstała w odpowiedzi na wzrost zagrożenia zdrowia
i życia w środowisku młodych ludzi. Działania są prowadzone w miejscach zabaw i rozrywki, gdzie łatwo jest
dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców, czyli w pubach, klubach, dyskotekach i imprezach masowych. Z badań
przeprowadzonych w latach 2013-2015 w ramach międzynarodowego projektu I-TREND pod kierownictwem
prof. Sałustowicza wynika, że w Polsce największą grupą osób biorących narkotyki są tzw. „imprezowicze”
czyli osoby, które sięgają po substancje psychoaktywne w celech towarzyskich, wspólnej zabawy,
nawiązywania nowych znajomości. Odpowiedzią na to zjawisko może być Pilotażowy Program Partyworkingu,
rozumianego jako działania profilaktyczne lub dążące do redukcji szkód. Może on wyjść naprzeciw problemowi
zachowań ryzykownych – działań podejmowanych pod wpływem lub w związku z zażywanymi substancjami
psychoaktywnymi, w tym alkoholu, ale nie tylko. Partyworking jest tu także istotny w kontekście
podejmowanych w trakcie zabawy zbliżeń seksualnych, a więc dotyczy także chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym AIDS wywołana przez wirus HIV. Na młodych ludzi przypada niemal połowa nowo wykrytych
zakażeń w naszym kraju. Brak wiedzy na temat dróg przenoszenia się wirusa, podejmowanie przypadkowych
kontaktów seksualnych zwiększają ryzyko zakażenia. Pilotażowy Program Partyworkingu zaadresowany jest do
młodych ludzi miałby na celu profilaktykę zachowań ryzykownych w klubach i dyskotekach. Beneficjenci
projektu będą mogli zapoznać się z problematyką uzależnień od alkoholu i narkotyków, w tym nowych
substancji psychoaktywych oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz innych zachowań, które mogą mieć
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.
Ponadto zachęca się instytucje wchodzące w skład Koalicji do podejmowania współpracy z instytucjami
naukowymi i badawczymi oraz inicjowania samodzielnych działań badawczych w celu podnoszenia poziomu
profesjonalizmu oferowanych form wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji
psychoaktywnych, NSP i behawioralnych. Działania oparte na dowodach naukowych dostarczają dane
niezbędne do zaprojektowania działań odnoszących się do aktualnych potrzeb mieszkańców Gdyni, co więcej
pozwalają na rzetelną ewaluację podjętych działań.
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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.2018, poz.
1030 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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