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1. Podstawy Prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Profilaktyki w zakresie HIV/AIDS  na rok 2016. 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124, z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 (Dz.U. z 2011 r. Nr 78, 

poz. 428), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44 poz. 

227), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia 

substytucyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 368), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1390) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.  zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1392, z późn. zm.), 

 Uchwała Nr XXXVIII/612/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia 

Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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2. Diagnoza: Charakterystyka problemu narkomanii oraz problemów związanych  

z profilaktyką HIV/AIDS w województwie lubelskim. 
 

Diagnoza została opracowana na podstawie: 

1. Raportu Wojewódzkiego – Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz 

realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego 

w 2013 roku przygotowanego przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji  

o Narkotykach i Narkomanii;  

2. Diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież  

w województwie lubelskim przygotowanej przez firmę ASM – Centrum Badao i Analiz 

Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie, 2013; 

3. Ankiety opracowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

skierowanej do urzędów gmin z terenu województwa lubelskiego dotyczącej realizacji 

zadao z zakresu narkomanii i HIV/AIDS za lata 2011 - 2014; 

4. Wyniki badao z 2011 i 2015, prowadzonych zgodnie z Europejskim Programem Badao 

Ankietowych w Szkołach ESPAD (ang. ESPAD – European School Project on Alcohol 

and Drugs). Badania ankietowe, audytoryjne prowadzone na próbie 

reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas 

drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) na terenie całego kraju 

realizowane w 2011 r. oraz 2015 r. zgodnie z metodologią zaleconą przez Europejskie 

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
 

Diagnoza problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych nielegalnych1  

w województwie lubelskim. 
 

Wyniki badania ESPAD 2015 pokazały, że większośd badanych nigdy nie sięgała po 

substancje nielegalne. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większośd 

stanowią osoby  sięgające po marihuanę i haszysz. Do ich używania przynajmniej raz w życiu 

przyznało się w 2015 r. 25,1% młodzieży w wieku 15-16 lat i 45% 17-18-latków. W obu 

powyższych  przypadkach odnotowano wzrost liczby młodzieży przyznającej się do używania 

przynajmniej raz w życiu w porównaniu do wyników z 2011 r. Pod względem częstości 

używania substancji nielegalnych na drugim miejscu jest amfetamina. W tym przypadku, jak 

też w zakresie pozostałych rodzajów narkotyków nie odnotowano zdecydowanych różnic 

pomiędzy pomiarami z 2011 r. 

Mimo odnotowanego wzrostu używania przetworów konopi (marihuana, haszysz) 

stwierdza się, że powszechne zainteresowanie problemem jest stosunkowo niewielkie. 

Statystyki zawyżają hermetyczne grupy starszej młodzieży, które zażywają ten narkotyk 

bardzo często. Z tego powodu ważne jest, aby koncentrowad działania naprawcze na 

realizacji specjalistycznych programów z zakresu profilaktyki selektywnej np.  programy 

wczesnej interwencji takie jak Fred Goes Net  i Candis.  

                                                      
1
 Pojęcie „substancje psychoaktywne” stosowane jest w odniesieniu do art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm). 
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Dane dotyczące uczniów, którzy przynajmniej raz użyli poszczególnych narkotyków 

przedstawia poniższy wykres: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ESPAD 2015 
 

Przyczyn wzrostu używania przetworów konopi upatruje się też w prowadzonym 

dyskursie publicznym na temat legalizacji marihuany. Jego efektem jest kształtowanie  

u młodzieży  fałszywego przekonania o niskiej szkodliwości lekkich narkotyków, co stanowi 

bardzo niepokojącą tendencją i stawia nowe wyzwania przed twórcami programów 

profilaktycznych. Muszą oni kształtowad negatywne postawy wobec narkotyków w opozycji 

do panujących powszechnie trendów, normalizujących używanie narkotyków. W związku  

z tym zasadne jest kontynuowanie dotychczasowych oddziaływao na poziomie profilaktyki 
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uniwersalnej, adresowanych w sposób szczególny do dojrzałej młodzieży (17-18 lat)  

i rodziców. Używanie marihuany i haszyszu przez młodzież przedstawia poniższy wykres:  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ESPAD 2015 
 

Odrębny problem stanowią dopalacze, odpowiadające za dynamiczne zmiany na 

rynku narkotykowym. Skuteczniejsze radzenie sobie z tym problemem umożliwia Ustawa  

z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 875 z późn.zm.), ponieważ zalicza dopalacze do 

narkotyków, poszerzając listę narkotyków o 154 nowe substancje psychoaktywne. 

Istotną kwestią jest również wiek inicjacji narkotykowej w województwie lubelskim, 

który utrzymuje się na stałym poziomie. Średnio przypada na okres gimnazjum, kiedy to 

młodzież zaczyna zwracad się o specjalistyczną  pomoc w związku z używaniem narkotyków. 

W latach 2011-2014 w województwie lubelskim odnotowano wzrost udzielonych porad 

osobom z problemem narkomanii oraz dorosłym członkom ich rodzin w punktach 

konsultacyjno – informacyjnych (PKI). Zauważa się, że coraz częściej pierwsze próby sięgania 

po narkotyki przypadają na okres przejściowy między szkołą podstawową a gimnazjum.  

Z tego względu konieczne jest podjęcie działao opóźniających wiek inicjacji narkotykowej, 

skierowanych do konkretnych grup tj. czwarta i piąta klasa szkoły podstawowej. Obecnie, 

profilaktyka uniwersalna wciąż ma ograniczony zasięg, obejmuje zbyt małe grupy osób,  

a więc zaleca się nie tylko kontynuację, ale i poszerzenie dotychczas prowadzonych działao 
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szczególnie w miejscach wypoczynku i rekreacji, a także w Internecie jako jednym  

z ważniejszych narzędzi wpływu na dzieci i młodzież.  

Należy pamiętad również o działaniach w placówkach oświatowych, gdyż zaledwie 

połowa uczniów deklaruje uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych przez 

szkoły oraz wyraża przekonanie, że w przypadku problemów z używaniem substancji 

psychoaktywnych może w szkole uzyskad pomoc. Wskazuje to na potrzebę zwiększenia 

zakresu prowadzonych zajęd i zainwestowania w odpowiednie przygotowanie kadry 

pedagogicznej do świadczenia pomocy w zakresie problemów z używaniem substancji 

psychoaktywnych, chod zaledwie 31% gmin dostrzega ten problem na swoim terenie.   
 

Wzory używania 

W gminach województwa lubelskiego w latach 2011-2014 systematycznie zwiększała 

się liczba osób zmagająca się z problemem narkomanii2. Najczęściej problem ten dotyczy 

osób dorosłych między 18 a 60 r.ż. Biorąc pod uwagę wiek – problem narkomanii najczęściej 

występuje wśród dorosłych mieszkaoców Lubelszczyzny pomiędzy 18 a 60 r.ż. (74%). 

Niepokojące jest również, iż co czwarta osoba z tym problemem nie przekroczyła jeszcze 18 

roku życia. W tej grupie najwięcej jest osób z wykształceniem podstawowym lub niepełnym, 

zasadniczym zawodowym: 70% z tych osób legitymuje się wykształceniem najwyżej 

zawodowym, tylko 3% posiada wykształcenie wyższe. Dane te przedstawia wykres 3. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 

 

Problem narkomanii dostrzeżony został w około 20% gmin, w przeważającej 

większości gmin problem narkomanii nie jest zgłaszany. Wątpliwości budzi fakt jaka jest 

przyczyna takiego stanu rzeczy, tj. na ile problem narkomanii został w gminach 

                                                      
2
 Ankieta skierowana do urzędów gmin z terenu województwa lubelskiego na temat realizacji zadao  

z zakresu narkomanii. 
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zdiagnozowany. Corocznie obserwuje się wzrost liczby rodzin, w których występuje problem 

narkomanii. Ich liczbę w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres: 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, w której występuje problem 

narkomanii również co roku się zwiększa i wynosi odpowiednio:  

 2012 rok – 118 rodzin i 265 osób w rodzinach, 

 2013 rok – 129 rodzin i 234 osób w rodzinach, 

 2014 rok – 133 rodziny i 252 osoby w rodzinach.3 

 

Analizując problem narkomanii pod kątem płci, to problem ten dotyka w podobnym 

stopniu kobiet jak i mężczyzn – w 2014 roku kobiet, których dotyczy z problem narkomanii 

było o 4% więcej niż mężczyzn. Natomiast znaczne różnice występują jeśli chodzi o miejsce 

zamieszkania i status na rynku pracy – 89% osób zażywających narkotyki mieszka w miastach 

i 92% z nich jest biernych zawodowo. Dane te prezentuje poniższy wykres: 

 

                                                      
3
 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

W województwie lubelskim nadal dominuje styl monotoksyczny, chod  pojawiają się 

próby łączenia różnych substancji psychoaktywnych. Najczęściej używane są przetwory 

konopi indyjskich (92%), w następnej kolejności amfetamina (14%) oraz kokaina i crack 

(11%). Wzrost częstości używania tzw. twardych narkotyków jest bardzo niepojący, dlatego 

zaleca się bliższe rozpoznanie zjawiska i wzmożenie działao ograniczających używanie tych 

narkotyków. Przygotowując programy profilaktyczne, warto zwrócid uwagę, że konkretne 

substancje pełnią określone funkcje np. starsza młodzież używa amfetaminy, chcąc pomóc 

sobie w nauce. Znając funkcję, jaką pełni używanie danych narkotyków łatwiej jest 

zaprojektowad oddziaływania, odpowiadające realnym potrzebom młodych ludzi. Wskazuje 

to na potrzebę dopasowania działao profilaktycznych do specyfiki problemów, w tym  

do rodzaju używanej substancji psychoaktywnej, co obecnie staje się światowym trendem. 

Miejsca zażywania narkotyków w porównaniu z poprzednimi latami nie zmieniły się. 

Młodzież najczęściej używa narkotyków w domach swoich kolegów i koleżanek,  

na imprezach, na podwórku i na dyskotekach, co potwierdza zasadnośd prowadzenia działao 

profilaktycznych w tych miejscach. Działania te powinny mied charakter pracy 

partyworkerskiej i streetworkerskiej. Działania podejmowane w ramach strettworkingu, bądź 

jego odmiany partyworkingu, stanowią ideę bezpośredniego docierania do grup docelowych, 

poprzez kontakt z grupą odbiorców w ich własnym środowisku tj. m.in. na ulicach. dworcach, 

miejscach zbiorowych imprez, dyskotekach. Streetworker dostosowując pomoc do danej 

grupy, może realizowad program pomocowy. Działania podejmowane przez partyworkerów 

mają charakter profilaktyczno - edukacyjny,  mający na celu promocję zdrowia oraz unikanie 

zachowao ryzykownych. 
 

Ocena dostępności narkotyków 

Stwierdza się, że większośd młodzieży nie jest zainteresowana narkotykami. Jednak 

średnio co piąty młody człowiek deklaruje, że narkotyki są dostępne w jego najbliższym 

0%

50%

100%

Kobiety Mężczyźni Wieś Miasto Aktywny 
zawodowo

Bierny 
zawodowo

Płed Miejsce zamieszkania Status na rynku pracy

52% 48%

11%

89%

8%

92%

Wykres 5. Charakterystyka osób dotkniętych problemem 
narkomanii w 2014 r. /płed, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy/
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otoczeniu, zaś co trzeci wyraża przekonanie, że z łatwością może dowiedzied się, gdzie kupid 

narkotyki i do kogo się zwrócid z prośbą o „załatwienie narkotyków”4. 

Wyniki badania ESPAD przeprowadzonego w 2015 roku wskazują, że 37% uczniów 

klas III gimnazjum i 53% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych uważa, że łatwe lub bardzo 

łatwe byłoby dla nich zdobycie marihuany lub haszyszu, a dla 31% gimnazjalistów i 42% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łatwe byłoby zdobycie dopalaczy.5 Dane te prezentuje 

poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ESPAD 2015 

 

Co trzeciemu uczniowi udało się również dokonad zakupu narkotyków. Młodzież 

używająca narkotyków najczęściej uzyskuje je za pośrednictwem znajomych, rzadziej od 

dilera czy z podwórka. Co więcej coraz częściej młodzież zdobywa narkotyki, a szczególnie 

dopalacze, za pośrednictwem Internetu, który gwarantuje łatwy dostęp i anonimowośd. Ze 

względu na dostępnośd istotnym problemem jest też przyjmowanie leków uspokajających  

                                                      
4
 „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w województwie lubelskim” 

przygotowana przez ASM – Centrum Badao i Analiz Rynku Sp. z o. o. w Kutnie. 
5
 Badanie ESPAD 2015 
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Wykres 6. Ocena dostępności substancji 
psychoaktywnych - łatwa i bardzo łatwa
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i nasennych, które bez trudu można kupid w aptece, ponieważ z powodów ekonomicznych 

sprzedawcy nie odmawiają wydania ich klientom6.  

Pokazuje to, że istotny problem stanowi dostępnośd także legalnych substancji 

psychoaktywnych. Odpowiedzią na niego jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 875  

z późn. zm.), która ogranicza podaż legalnych substancji psychoaktywnych oraz zaostrza 

kontrolę podaży narkotyków przez prowadzenie działao inwigilujących środowisko 

młodzieżowe bezpośrednio w ich otoczeniu.  
 

Postawy wobec narkotyków 

Większośd młodzieży deklaruje negatywną postawę wobec narkotyków i nie jest 

zainteresowana ich używaniem. Jednak częśd z nich ma pozytywną bądź obojętną postawę 

wobec narkotyków. Niebezpieczną tendencją jest przedstawianie w mediach używania 

narkotyków już nie jako mody, ale normalnego zjawiska wpisującego się w bunt młodzieoczy. 

W istotny sposób do tego stanu rzeczy mogą przyczyniad się poglądy wygłaszane publiczne 

przez polityków i celebrytów domagających się legalizacji lekkich narkotyków . 

Większośd młodzieży używająca narkotyków ma subiektywne poczucie braku 

problemu. Młodzież jest przekonana że problem narkomanii ich nie dotyczy, ponieważ  

rzadko sięgają po narkotyki, lub nie biorą ich dużo. Lubią używad narkotyków ze względu na 

dobre samopoczucie po ich użyciu lub ze względu na odczuwanie przyjemności po spożyciu. 

O wiele mniej osób z tej grupy źle się czuło, bo nie potrafiło odmówid przyjęcia narkotyków, 

obawiało się kłopotów w związku z używaniem narkotyków, wstydziło się tego czy 

obiecywało sobie, że już więcej tego nie zrobi. 
 

Rozpowszechnienie problemów związanych z narkotykami 

Używaniu narkotyków towarzyszą zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 

które przejawiają się poczuciem braku przyjaciół, niską samooceną i brakiem wiary w siebie.  

Po użyciu narkotyków najczęściej występują sytuacje trudne, takie jak: kłótnia ze znajomymi, 

rodzicami/opiekunami, problemy z Policją, Strażą Miejską lub w sądzie, a także problemy  

w szkole. Wskazuje to na potrzebę przeniesienia akcentu w prowadzonych działaniach 

profilaktycznych ze sfery intelektualno-poznawczej na emocjonalno-społeczną.  

Istotnym problem związanym z inicjacją narkotykową jest popularnośd e-papierosów  

i ich niesłabnąca popularnośd. Ich używanie niejednokrotnie może stanowid wdrażający 

instrument do przyjmowania narkotyków drogą wziewną.   
 

 

 

 

                                                      
6
 „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w województwie lubelskim” 

przygotowana przez firmę ASM – Centrum Badao i Analiz Rynku Sp. z o. o. w Kutnie. 
Raport Wojewódzki: Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2013 r. przygotowany przez Eksperta Wojewódzkiego  
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 



13 
 

Funkcje profilaktyczne rodziny 

Skutecznośd prowadzonych działao profilaktycznych w znaczącej mierze zależy od 

rodziny, a  silna więź z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników chroniących 

młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z  używania narkotyków. 

Istotną rolę odgrywa struktura rodziny. Okazuje się bowiem, że młodzież 

wychowywana przez oboje rodziców o wiele rzadziej sięga po narkotyki w porównaniu do 

młodzieży z niepełnych rodzin. Wyróżnia się również szereg czynników, które 

współwystępują z używaniem narkotyków. Należą do nich: fakt posiadania rodzeostwa, złe 

relacje z rodzeostwem, gorsza sytuacja materialna i wielkośd gospodarstwa domowego. Im 

więcej osób w gospodarstwie domowym, tym większe prawdopodobieostwo używania 

narkotyków7. 

Istotnym czynnikiem chroniącym, który leży po stronie rodziny, jest również 

posiadanie odpowiednich kompetencji wychowawczych, do których zalicza się umiejętnośd 

zagospodarowania czasu wolnego swojego dziecka, wspólne szukanie hobby, jak i troska  

o rozwój jego osobowości, a szczególnie o adekwatne poczucie własnej wartości.  
 

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w województwie lubelskim na tle kraju 

Nierozerwalnie z problematyką używania środków psychoaktywnych wiąże się 

zagadnienie HIV/AIDS, którego rozmiary i zasięg przybierają coraz większą skalę.  

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Paostwowego Zakładu Higieny 

wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zgłoszono w Polsce 1061 nowo 

wykrytych zakażeo HIV (1102 zakażenia w 2013 r.), 125 zachorowao na AIDS  

(163 zachorowania w 2013 r.). W 2013 r. w Polsce odnotowano 247 zgonów osób chorych  

na AIDS. Z kolei sytuacja epidemiologiczna w zakresie nowo wykrywanych zakażeo  

w województwie lubelskim w ostatnich latach przedstawia się następująco: w 2005 r. 

wykryto 14 nowych zakażeo, w 2006 r. – 12, w 2007 r. – 9, w 2008 r. – 9, w 2009 r.  

– 15, w 2010 r. – 26, w 2011 r. – 30, w 2012 r. – 50, a w 2013 r. – 44. Corocznie  

w województwie lubelskim rejestruje się kilka przypadków nowych zachorowao na AIDS:  

w 2005r. odnotowano 7 zachorowao, w 2006 r. – 8, w 2007 r. – 9, w 2008 r. – 4, w 2009 r.  

– 5, w 2010r. – 7, w 2011r. – 5, w 2012r. – 7, w 2013r. – 5, a w 2014 r. - 3. Jednocześnie  

w roku 2013 w województwie lubelskim odnotowano 14 zgonów osób chorych na AIDS. 

W skali kraju województwo lubelskie należy do województw o niskim nasileniu 

problemu HIV/AIDS. Na przestrzeni lat 2009-2013 średnia liczba nowo wykrywanych zakażeo 

HIV to 1,6 na 100 tys. ludności, a średnia roczna zapadalnośd na AIDS w tym okresie  

to 0,3 na 100 tys. mieszkaoców.  

                                                      
7
 „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w województwie lubelskim” 

przygotowana przez firmę ASM – Centrum Badao i Analiz Rynku Sp. z o. o. w Kutnie. 
Raport Wojewódzki: Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2013 r. przygotowany przez Eksperta Wojewódzkiego  
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
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Dane zawarte w Raporcie przygotowywanym przez Eksperta Wojewódzkiego ds. 

Informacji o Narkotykach i Narkomanii wskazują, że sąsiedztwo Ukrainy stanowi potencjalne 

źródło zagrożenia w zakresie epidemiologii HIV/AIDS. Obserwuje się tam wysoką dynamikę 

zakażeo, co przy nasileniu ruchu transgranicznego między Polską a Ukrainą może sugerowad 

zmianę tej sytuacji w przyszłości i zwiększenie liczby zakażeo w regionie. Jak do tej pory  

nie ma potwierdzenia tej tezy w statystykach, jednak sytuacja wymaga stałego 

monitorowania. 

Ważnym problemem jest brak wiedzy na temat dróg zakażeo HIV. W porównaniu do 

lat ubiegłych w blisko 20% przypadków nie podano drogi zakażenia, co ogranicza możliwośd 

odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczonych na profilaktykę HIV. Na skutek 

wprowadzonych zmian prawnych dotyczących obowiązku podania drogi zakażenia zauważa 

się, poprawę tej sytuacji. Jednak dostrzega się potrzebę prowadzenia kampanii 

informacyjnych, mających na celu poszerzenie świadomości na temat dróg transmisji 

zakażenia.  Dostępne dane na temat transmisji zakażenia wskazują, że zachorowanie na AIDS 

w grupie osób używających narkotyków dokonuje się: drogą iniekcji (36,1%),  

w heteroseksualnych (23,1%) i homoseksualnych (21%) kontaktach seksualnych. Niewielki 

odsetek w skali procentowej stanowią zakażenia wertykalne (matka-dziecko). Wczesna 

diagnostyka może pomóc wyeliminowad tę drogę zakażenia. 

Na terenie województwa funkcjonują organizacje pozarządowe, które statutowo 

prowadzą działalnośd na rzecz poprawy sytuacji osób seropozytywnych i ich rodzin. Jednak 

zazwyczaj są to organizacje, których podstawowa aktywnośd koncentruje się wokół innych 

zagadnieo, a działania na rzecz społeczności seropozytywnej są drugoplanowe. Brak jest 

systemowych projektów, ciągłości finansowania i aktywności w zakresie poprawy jakości 

życia osób zarażonych i ich rodzin,  chod istnieje realna potrzeba tego rodzaju działao. 
 

Punkty konsultacyjno – diagnostyczne (PKD) i konsultacyjno – informacyjne (PKI) 

W województwie lubelskim funkcjonują dwa punkty konsultacyjno – diagnostyczne 

anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Oba prowadzone są przez 

organizacje pozarządowe, tj.: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 

„AGAPE” w Lublinie oraz Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Poradni Profilaktyki  

i Terapii Uzależnieo MONAR w Puławach. Wskazane PKD, otrzymują częściowe 

dofinansowanie od Samorządu Województwa Lubelskiego. Placówki te w pełni zabezpieczają 

potrzeby mieszkaoców województwa lubelskiego w tym zakresie. Co roku odnotowuje się 

coraz większą liczbę wykonywanych testów przesiewowych w kierunku HIV. Ze względu na 

rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o chorobach zakaźnych punkty podejmują działania  

w wymiarze informacyjno – edukacyjnym. Prowadzą także grupy wsparcia dla osób 

seropozytywnych. W 2012 r. udzielono najwięcej porad osobom chorym na HIV/AIDS  

i dorosłym członkom ich rodzin, w 2013 i 2014 r. ich liczba spadła o ok. 50%.  

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują również punkty konsultacyjno  

- informacyjne będące miejscem pierwszego kontaktu dla osób zgłaszających zaistnienie 

sytuacji kryzysowych związanych z problemem narkomanii. Prowadzą one także 

poradnictwo, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, interwencje na rzecz osób 
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dotkniętych przemocą domową. Dyżurują w nich wykwalifikowani specjaliści: 

psychologowie, prawnicy, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii uzależnieo, pedagodzy.  

Z pomocy punktów korzystają m.in. osoby eksperymentujące z narkotykami, rodzice 

zaniepokojeni stanem zdrowia swych dzieci i rodzina. 

Liczba punktów konsultacyjno – informacyjnych na terenie województwa lubelskiego 

na przestrzeni ostatnich lat wzrasta – od 51 w 2011 roku do 63 w 2014 roku. Dane te 

prezentuje poniższa tabela: 
 

Tabela 1. Liczba punktów konsultacyjno - informacyjnych 

Lata 
Liczba punktów konsultacyjno - 

informacyjnych 

w tym w miastach na prawach 

powiatu 

2011 51 8 

2012 62 17 

2013 58 13 

2014 63 18 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Z porad udzielanych w punktach konsultacyjno – informacyjnych najczęściej 

korzystają dorośli członkowie rodzin osób z problemem narkomanii, najrzadziej dorośli 

członkowie rodzin osób zarażonych HIV i chorych na AIDS. Dane te przedstawia tabela 2 na 

stronie 17. 

Tabela 2. Porady udzielane w punktach konsultacyjno - informacyjnych 

Źródło: opracowanie własne ROPS na podstawie ankiet 

 

 

Udzielone porady w punktach 
konsultacyjno - informacyjnych 

2011 2012 2013 2014 

Liczba 
osób 

Liczba 
porad 

Liczba 
osób 

Liczba 
porad 

Liczba 
osób 

Liczba 
porad 

Liczba 
osób 

Liczba 
porad 

1. Osobom z problemem 
narkomanii 

521 1 329 665 1 504 566 1 585 647 1 646 

2. Dorosłym członkom 
rodziny osoby z problemem 
narkomanii 

737 1 975 618 2 813 928 1 357 805 3 409 

3. Osobom chorym na 
HIV/AIDS 

0 0 160 160 102 102 110 110 

4.  Dorosłym członkom 
rodziny osoby zarażonej 
HIV/AIDS 

23 23 12 12 1 4 1 3 

Łącznie 1 281 3 327 1 455 4 489 1 597 3 048 1 563 5 168 
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Leczenie substytucyjne 

Z informacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dostępnych na stronie 

internetowej (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106992) wynika, że „w chwili obecnej  

na terenie kraju działa 31 programów leczenia substytucyjnego (24 realizowanych  

w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i 7 realizowanych  

w 23 jednostkach penitencjarnych). W 2013 roku z terapii substytucyjnej korzystało około  

2 200 osób. Wobec liczby problemowych użytkowników opiatów mieszczącej się  

w przedziale 10 444 – 19 794 (Janusz Sierosławski, Oszacowanie liczby problemowych 

użytkowników opiatów) jedynie ok. 15% osób uzależnionych w tej grupie objętych jest 

terapią substytucyjną”. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, 

kierunek II, działanie 2.4. rekomenduje się zapewnienie dostępu do leczenia substytucyjnego 

dla co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od opioidów w każdym województwie.  

Na podstawie pisma Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 sierpnia 2014 r. (znak: RzPP-RRzPP 

-420.6.2014.BW) wynika, że w/w zakresie województwo lubelskie znajduje się w czołówce 

województw (139 pacjentów (26%)). Daje to drugie po województwie kujawsko-pomorskim 

(223 pacjentów (28%)) miejsce. Na trzecim miejscu plasuje się mazowieckie  

– 1077 pacjentów, zabezpieczenie na poziomie 23%. Pozostałe województwa zabezpieczają 

leczenie substytucyjne na poziomie od kilku do kilkunastu procent. 

Zgodnie z informacją przesłaną do ROPS w Lublinie8, Ośrodek Leczenia Uzależnieo  

SP ZOZ w Lublinie (OLU SP ZOZ w Lublinie) realizuje ambulatoryjną częśd programu terapii 

substytucyjnej w ramach umowy z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Lublinie. Jako placówka stażowa rekomendowana przez Krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, OLU SP ZOZ w Lublinie daje możliwośd zapoznania się  

z programem osobom odbywającym staż w trakcie w/w procedury certyfikacji dla 

Specjalistów Terapii Uzależnieo. Wspiera także szkolenia na temat leczenia substytucyjnego 

w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Novum szkolącym pielęgniarki. Co do liczby osób 

uczestniczących w programie, to w latach 2011 - 2014 było to odpowiednio: 129, 139, 

130,142 osoby, które przynajmniej raz skorzystały ze świadczenia w ramach programu. 

 

Realizacja gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 

Zgodnie z art. 10. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zadania własne gminy w tym 

zakresie  obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

                                                      
8
 e-mail z dnia 20.10.2015 r. przesłany przez Pawła Fijałkowskiego – Dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnieo SP 

ZOZ w Lublinie, 20-027 Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 1 w odpowiedzi na pismo ROPS w Lublinie 
znak:DZU.AR.423.19.2015  
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w tym prowadzenie zajęd sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działao na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuoczo 

-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działao instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Powyższe zadania realizowane są w ramach opracowywanego przez gminę programu 

przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z ustawą program zawiera również kierunki działao 

wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a jednocześnie stanowi 

częśd gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny program uchwala 

rada gminy. 

Na terenie województwa lubelskiego około 90% gmin realizuje gminny program 

przeciwdziałaniu narkomanii, w kilku przypadkach funkcjonuje on łącznie z gminnym 

programem rozwiązywania problemów alkoholowych. W około 80% gmin wyznaczona jest 

osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii, w pozostałych gminach zadania te realizuje najczęściej inny pracownik gminy. 

Stanowiska jakie pełnią te osoby oraz ich udział procentowy przedstawia poniższy wykres: 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
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Działaniami z zakresu edukacji publicznej najczęściej podejmowanymi przez samorządy 

gminne na terenie województwa lubelskiego są rozpowszechnianie informacji  

z wykorzystaniem plakatów i ulotek oraz organizacja festynów i imprez profilaktycznych. 

Takie działania prowadziło 70% gmin, które odpowiedziały na ankietę ROPS. Najrzadziej 

gminy prowadzą lokalne kampanie telewizyjne oraz radiowe. Liczbę gmin prowadzących 

poszczególne działania przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
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3. Podsumowanie  

 

Na podstawie diagnozy województwa lubelskiego oraz uwag specjalistów pracujących 

nad projektem Programu, rekomenduje się stosowanie następujących strategii 

profilaktycznych:  

 edukacyjnej, mającej na celu przekazanie wiedzy o przyczynach, skutkach  

i konsekwencjach używania narkotyków, która wciąż jest na niskim poziomie, 

 interwencyjnej, skoncentrowanej na udzielaniu pomocy osobom na pograniczu 

uzależnienia, używających substancji w sposób problemowo – patologiczny, 

 alternatywnej, ukazującej zamienne wobec substancji psychoaktywnych sposoby 

osiągania pożądanych stanów psychicznych i zaspokajania potrzeb,  

 rówieśniczej, w jej ramach sama młodzież kreuje oddziaływania np. promowanie 

zdrowego stylu życia przez liderów młodzieżowych.  

Wyniki przeprowadzonych badao pokazują, że szczególną uwagę należy zwrócid  

na inicjowanie i wspieranie działao w środowiskach wiejskich, oraz w małych miastach, 

ponieważ odnotowuje się tam wzrost używania narkotyków. Szczególnie ważne jest aby 

jakośd realizowanych programów była na wysokim poziomie, dlatego rekomenduje się 

nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego  

a samorządami lokalnymi w zakresie współtworzenia i wspierania działao lokalnych 

realizowanych, np. w świetlicach socjoterapeutycznych lub innych placówkach 

zatrudniających wyspecjalizowaną kadrę realizującą profesjonalne programy profilaktyczne. 

Zaleca się zwiększenie zakresu masowych oddziaływao profilaktycznych, szczególnie  

o programy uniwersalne, dostosowane do poziomu zagrożenia związanego z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uwzględniające możliwośd przeciwdziałania użyciu substancji 

po raz pierwszy lub opóźnieniu inicjacji. Ważne jest uzupełnianie ich o programy z zakresu 

profilaktyki selektywnej i wskazującej, jak również rozwój programów realizowanych 

bezpośrednio w środowisku młodzieży (ulice, kluby, dyskoteki). Istnieje duża potrzeba 

wspierania nowych specjalistycznych programów profilaktyki selektywnej, adresowanych do 

konkretnych grup osób tj. m.in. użytkownicy marihuany, amfetaminy oraz kokainy, w tym 

młodzieży i dorosłych. Szczególne znaczenie mają tu działania skierowane do osób 

eksperymentujących lub używających szkodliwie. W budowanych programach powinno 

uwzględniad się strategie edukacyjne, interwencyjne, alternatywne i rówieśnicze, 

jednocześnie pamiętając o przeniesieniu akcentu ze sfery poznawczo-intelektualnej na 

emocjonalno-społeczną. Ważne są również działania, które prawnie ograniczają podaż 

legalnych substancji psychoaktywnych przez skuteczniejsze egzekwowanie przepisów oraz 

inwigilację środowisk młodzieżowych. W celu właściwej realizacji tych działao istotne jest 

zadbanie o zwiększenie profesjonalizmu szkolnych oddziaływao profilaktycznych przez 

odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej oraz osób odpowiedzialnych w strukturze 

organów prowadzących placówki. Należy zainicjowad też oddziaływania profilaktyczne 

wykorzystujące Internet oraz w miarę możliwości zwiększyd zakres oddziaływao na rodzinę 

poprzez realizację programów adresowanych do rodziców, w szczególności programów 
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rekomendowanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowe Centrum ds. 

AIDS ze względu na ich dużą skutecznośd i efektywnośd.  

W trosce o właściwe wykorzystanie środków, a także jakośd realizowanych działao 

przedmiotem szczególnej uwagi należy objąd wspieranie systemu rekomendacji, a także inne 

narzędzia zwiększające możliwośd oceny realizowanych działao.   

Na uwagę zasługuje też analiza możliwości w zakresie zadao, które ze względu na 

swój charakter (np. programy terapeutyczne, lecznicze, rehabilitacyjne itp.), wymagają 

ciągłości działao. System finansowania w trybie jednego roku budżetowego nie zapewnia 

właściwej realizacji działao, w których ważna jest stała, długofalowa praca z klientem 

uzależnionym, eksperymentującym  lub zagrożonym uzależnieniem. W związku z powyższym 

rekomenduje się opracowanie mechanizmu umożliwiającego finansowanie realizacji zadao 

kluczowych dla omawianego Programu w systemie umów wieloletnich (min. 2-3 lata), w celu 

zapewnienia ciągłości finansowania wybranych zadao. 
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4. Realizacja zadao wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w latach 2011-2014 

OPIS DZIAŁANIA 2011 2012 2013 2014 

PROFILAKTYKA 

Kierunek 1. WZMACNIANIE POSTAW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH OGRANICZANIU 
UŻYWANIA NARKOTYKÓW W POPULACJI OGÓLNEJ 

wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach 
edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały 
rekomendację Krajowego Biura, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
lub IPiN 

nie tak tak tak 

wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do 
rodziców 

tak tak tak tak 

rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęd dla dzieci i młodzieży tak tak tak tak 

Kierunek 2. WSPIERANIE ROZWOJU PROGRAMÓW PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ  
I WSKAZUJĄCEJ 

wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic 
socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych 

tak tak tak tak 

wspieranie programów wczesnej interwencji, m.in. FreD oraz 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna, adresowanych do młodzieży 
używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków 
odurzających 

tak tak tak nie 

wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o 
zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, 
imprezy masowe) 

tak nie tak tak 

wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej 
rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem 
przemocy 

nie tak tak tak 

wspieranie programów obozów profilaktycznych nie nie nie nie 
wspieranie innych programów, skierowanych do dzieci i młodzieży  
z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych 
demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

nie nie tak nie 

Kierunek 3. PODNIESIENIE ROZWOJU WIEDZY SPOŁECZEOSTWA NA TEMAT PROBLEMÓ 
W ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM Z SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI 

ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU 
opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-
edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii 

nie nie nie tak 

prowadzenie kampanii edukacyjnych tak tak tak tak 
współpracę z mediami nie nie tak nie 

Kierunek 4. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  
W DZIAŁALNOŚD PROFILAKTYCZNĄ 

wspieranie szkoleo na temat konstruowania programów 
profilaktycznych, opartych na podstawach naukowych 

nie nie tak nie 

wspieranie szkoleo rozwijających umiejętności zawodowe 
realizatorów programów profilaktycznych 

nie nie nie tak 

wspieranie szkoleo w zakresie profilaktyki narkomanii, 
adresowanych do pracowników , w szczególności pomocy 
społecznej, policji, straży miejskiej 

tak nie tak tak 

wspieranie superwizji osób realizujących działania profilaktyczne nie nie nie nie 

LECZENIE, REHABILITACJA I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH 



22 
 

Kierunek 1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI  
DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW 

inicjowanie powstawania nowych placówek ambulatoryjnych nie nie nie nie 
rozwój i modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących 
leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub 
używających ich w sposób szkodliwy 

nie nie nie nie 

finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzanie) programów 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia 
uzależnieo   

tak tak tak nie 

upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla 
osób uzależnionych tak nie tak nie 

wspieranie programów kierowanych do specyficznych grup 
odbiorców (np. kobiet, matek z dziedmi, ofiar przemocy, sprawców 
przemocy) 

nie tak tak tak 

wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych nie nie tak nie 

Kierunek 2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD 
ZDROWOTNYCH DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH  

OD NARKOTYKÓW 

inicjowanie i wspieranie stacjonarnych i ulicznych programów 
wymiany igieł i strzykawek 

tak nie nie tak 

inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, HBV, HCV 
wśród osób uzależnionych 

tak tak tak nie 

inicjowanie i wspieranie programów niskoprogowych typu: 
noclegownie, schroniska, punkty dziennego pobytu (świetlice,  
drop-in) 

nie nie nie nie 

wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów 
programów leczenia substytucyjnego 

nie 
brak  

danych nie nie 

Kierunek 3. ZAPEWNIENIE WE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTWACH DOSTĘPNOŚCI LECZENIA 
SUBSTYTUCYJNEGO DLA CO NAJMNIEJ 25% POPULACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH  

OD OPIATÓW 

inicjowanie powstawania nowych programów leczenia 
substytucyjnego 

nie nie nie nie 

wspieranie programów leczenia substytucyjnego nie nie nie nie 
wspieranie szkoleo na temat leczenia substytucyjnego, 
adresowanych do przedstawicieli m.in. zakładów opieki zdrowotnej, 
organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, policji, straży 
miejskiej 

nie nie nie nie 

Kierunek 4. ZMNIEJSZENIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH 
NARKOTYKÓW SZKODLIWIE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH 

udzielanie świadczeo pomocy społecznej nie nie nie nie 
wspieranie hosteli i mieszkao readaptacyjnych dla osób używających 
narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych 

nie nie nie nie 

wspieranie szkoleo zawodowych dla osób używających narkotyków 
szkodliwie lub uzależnionych 

nie nie nie nie 

inicjowanie i wspieranie centrów integracji społecznej nie tak tak tak 

Kierunek 5. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH 
W PLACÓWKACH PROWADZĄCYCH LECZENIE I REHABILITACJĘ OSÓB UZALEŻNIONYCH  

OD NARKOTYKÓW ORAZ INNYCH GRUP ZAWODOWYCH MAJĄCYCH STYCZNOŚD Z 
OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD NARKOTYKÓW NP.: POLICJANTÓW, PRACOWNIKÓW 

SPOŁECZNYCH, KURATORÓW, LEKARZY, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
dofinansowanie szkoleo w zakresie specjalisty terapii uzależnieo 
i instruktora terapii uzależnieo, realizowanych zgodnie z ustawą  

nie nie nie nie 
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z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

dofinansowanie innych szkoleo podnoszących kwalifikacje 
zawodowe osób prowadzących leczenie i rehabilitację osób 
uzależnionych od narkotyków 

nie nie nie nie 

dofinansowanie szkoleo w zakresie problematyki narkomanii 
podnoszących kwalifikacje innych grup zawodowych mających 
stycznośd z osobami uzależnionymi od narkotyków 

nie nie tak nie 

dofinansowanie superwizji terapeutów uzależnieo nie nie nie nie 

BADANIA, MONITORING I EWALUACJA 

Kierunek 1. MONITOROWANIE EPIDEMIOLOGICZNE PROBLEMU NARKOTYKÓW  
I NARKOMANII NA SZCZEBLU LOKALNYM I WOJEWÓDZKIM 

zbieranie i analiza danych dot. problemu narkotyków i narkomanii tak tak nie tak 
zbieranie i analiza danych na poziomie wojewódzkim dotyczących 
nowo pojawiających się trendów używania środków zastępczych 

nie tak nie tak 

zbieranie i analiza danych na poziomie wojewódzkim o przypadkach 
udzielania świadczeo zdrowotnych w następstwie użycia środków 
zastępczych 

nie nie nie nie 

badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży 
szkolnej w gminach miejskich i województwach przeprowadzane co 
4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum 
Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

nie nie nie 
 

nie 

badania oraz analizy jakościowe na poziomie lokalnym 
i wojewódzkim 

nie nie tak nie 

oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków, 
w tym opiatów, na poziomie wojewódzkim realizowane co cztery 
lata 

nie nie nie nie 

Kierunek 2. MONITOROWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH NA TEMAT PROBLEMU 
NARKOTYKÓW I NARKOMANII 

zbieranie i analiza danych statystycznych na temat reakcji 
instytucjonalnej na problem narkotyków i narkomanii na poziomie 
lokalnym i wojewódzkim 

tak nie nie nie 

badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży 
szkolnej w gminach miejskich i województwach przeprowadzane co 
4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum 
Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

nie nie tak nie 

badanie oraz analizy jakościowe na poziomie lokalnym 
 i wojewódzkim 

nie nie tak nie 

Kierunek 3. ROZWÓJ  KONSOLIDACJA SYSTEMU INFORMACJI O NARKOTYKACH  
I NARKOMANII W WOJEWÓDZTWACH 

realizacja corocznych monitoringów wojewódzkich tak tak tak tak 
wdrażanie i prowadzenie monitoringów na poziomie lokalnym nie nie tak nie 
szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych   
w prowadzenie monitoringów na poziomie wojewódzkim oraz 
lokalnym 

nie nie tak nie 
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5. Ewaluacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS 

na lata 2011 – 2015 

 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata  2011 – 2015 

był II edycją dokumentu o charakterze prawa miejscowego koordynowanego przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, (I edycja programu obejmowała lata 

2008-2010). Program określał obszary, cele i kierunki działao w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, a także w dziedzinie profilaktyki zakażeo HIV i ograniczania rozprzestrzeniania 

się AIDS w województwie lubelskim. Podczas realizacji programu w latach 2011 – 2015 

podejmowano szereg inicjatyw, które służyły realizacji celów operacyjnych. Realizacja 

Programu odbywała się przy współpracy z partnerami krajowymi (Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Ministerstwo Zdrowia) i lokalnymi: samorządy gminne i powiatowe, organizacje 

pozarządowe, jednostki realizujące działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania 

narkomanii i HIV/AIDS. 

W ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata  

2011– 2015 realizowano następujące działania: 

 

Opis działania 2011 2012 2013 2014 

Profilaktyka 

Cel operacyjny 1. Realizacja działao profilaktycznych 

wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki narkomanii 
dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji, 
w szczególności programów, mających charakter 
nowatorski 

nie tak tak tak 

wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej 
świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych, 

tak tak tak tak 

wspieranie programów profilaktyki narkomanii 
adresowanych do rodziców 

tak tak tak tak 

wspieranie programów profilaktyki selektywnej   
i wskazującej, w szczególności mającej charakter 
nowatorski, adresowanych do różnych grup docelowych, 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży zagrożonej 
narkomanią  

tak tak tak tak 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 
zaangażowanych w działalnośd profilaktyczną 

nie nie nie tak 

organizowanie i zlecanie szkoleo w zakresie 
problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz 
zasad konstruowania lokalnych strategii 
profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli: 
samorządów, instytucji administracji rządowej  
i organizacji pozarządowych oraz pracowników szkół  
i innych placówek systemu oświaty, zakładów dla 
nieletnich, policji, więziennictwa. 

nie nie nie nie 
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organizowanie lub zlecanie szkoleo w zakresie 
profilaktyki HIV/AIDS 

nie nie tak nie 

Cel operacyjny 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeostwa na temat problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania 

zjawisku oraz HIV/AIDS 

prowadzenie kampanii edukacyjnych tak tak tak tak 

opracowanie i upowszechnienie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia  
i profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS 

nie nie nie tak 

współpracę z mediami w zakresie upowszechniania 
wiedzy na temat narkomanii, HIV/AIDS i związanych  
z tym problemów 

nie nie tak nie 

Wydawanie biuletynu informacyjnego nie nie nie tak 

Cel operacyjny 3. Wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji  
i ewaluacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz innym podmiotom 

działającym na rzecz przeciwdziałania narkomanii 

organizacja konferencji szkoleniowych tak nie tak nie 

dofinansowanie szkoleo podnoszących kwalifikacje 
zawodowe osób prowadzących leczenie i rehabilitację 
osób uzależnionych  

nie nie nie nie 

prowadzenie konsultacji merytorycznych nie nie nie nie 

doradztwo, wymiana doświadczeo tak nie tak nie 

stworzenie systemu wymiany informacji nie nie nie nie 

wydawanie publikacji o charakterze specjalistycznym nie nie nie nie 

Cel operacyjny 4: Poprawa dostępności leczenia, rehabilitacji i korzystania z programów 
ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych  

od narkotyków 

wspieranie programów leczniczych, terapeutycznych  
i readaptacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
placówek stacjonarnych. 

tak nie nie nie 

wspieranie programów kierowanych do specyficznych 
grup odbiorców m.in. matek z dziedmi, ofiar przemocy, 
sprawców przemocy 

nie tak tak tak 

wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych nie nie tak nie 

realizacja programów redukcji szkód tak nie nie tak 

upowszechnianie informacji o placówkach leczniczych  
i rehabilitacyjnych prowadzących programy reintegracji 
społecznej 

tak nie tak nie 

wspieranie programów leczenia substytucyjnego nie nie nie nie 

wsparcie podmiotów zajmujących się organizacją 
mieszkao chronionych dla neofitów 

nie nie nie nie 

Cel operacyjny 5: Poprawa jakości diagnostyki i opieki nad ludźmi z problemem HIV/AIDS 
oraz osobami narażonymi na zakażenia 

zwiększenie dostępu do usług oraz poprawa jakości 
usług świadczonych w punktach konsultacyjno  
- diagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne 

tak tak tak nie 
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testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem 

inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, 
HBV, HCV wśród osób uzależnionych 

tak tak tak nie 

wspieranie oferty programowej mającej na celu 
poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób 
żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin 

nie nie nie nie 

wspieranie procesu powstawania nowych organizacji 
pozarządowych, działających na rzecz osób żyjących  
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich 

nie nie nie nie 

Cel operacyjny 6:  Monitoring i diagnoza problemu narkomanii i HIV/AIDS na poziomie 
wojewódzkim. 

prowadzenie badao w zakresie problemów związanych  
z narkotykami - ich używaniem, rynkiem oraz realizacją 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie 
województwa lubelskiego 

tak tak nie tak 

prowadzenie badao w zakresie problemów związanych  
z HIV AIDS na terenie województwa lubelskiego 

tak tak tak tak 

analizy epidemiologiczne problemu narkotyków  
i narkomanii oraz HIV/AIDS w województwie lubelskim 
na tle Polski 

tak tak nie tak 

badania ankietowe prowadzone w populacji generalnej 
oraz wśród młodzieży szkolnej, realizowane co 4 lata 
zgodnie z metodologią zaleconą przez Europejskie 
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

nie nie nie nie 

zbieranie i analiza danych dotyczących używania 
nowych, zastępczych środków psychoaktywnych 

nie tak nie tak 
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6. ANALIZA SWOT dotycząca realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS 
 

Mocne strony Słabe strony 

Prowadzenie badao i analiz dotyczących 
problematyki narkomanii na poziomie 
województwa. 
 
Badanie i znajomośd zasobów instytucjonalnych 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnieo  
i HIV/AIDS. 
 
Dobra współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Wspieranie i realizacja programów profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz 
programów redukcji szkód. 
 

Wspieranie programów leczniczych, 
terapeutycznych i readaptacyjnych w warunkach 
wolnościowych  
i penitencjarnych. 
 

Wspieranie obozów i turnusów 
rehabilitacyjnych. 
 

Realizacja programów terapeutyczno 
-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich 
rodzin, nierefundowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 
 

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

Podejmowanie działao na rzecz aktywizacji 
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  
 

Zabezpieczenie potrzeb w zakresie poradnictwa  
i działalności PKD. 
 

Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla różnych 
grup zawodowych z zakresu profilaktyki  
i zakażeo HIV. 
 

Aktywny udział samorządu województwa  
w kampaniach profilaktycznych. 

Ograniczone środki finansowe na realizację 
zadao związanych z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom  
i HIV/AIDS. 
 
Brak  mieszkao chronionych dla osób po 
zakooczeniu programu terapii uzależnieo. 
 
Jakośd zadao zlecanych do realizacji 
organizacjom pozarządowym zależy od 
możliwości i kompetencji podmiotów 
zewnętrznych. 
 
Brak skutecznych narzędzi pomiaru efektywności 
i skuteczności realizowanych działao.  
 
Brak współpracy transgranicznej mającej na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się narkomanii  
i zakażeo HIV. 
 
Mała liczba programów profilaktyki narkomanii 
adresowana do rodziców  
i opiekunów. 
 
Mała liczba programów profilaktycznych 
realizowanych w środowisku (programy party-  
i streetworkingu) zwłaszcza w małych miastach  
i gminach. 
 
Niedostateczna edukacja w zakresie ochrony 
przed zakażeniami HIV, HBV, HCV przenoszonymi 
drogą płciową i/lub drogą krwi. 
 
Brak systemowej współpracy z samorządami 
lokalnymi dotyczącej profesjonalizacji pomocy 
profilaktycznej realizowanej poprzez np. 
świetlice socjoterapeutyczne lub inne podmioty. 
 
 

Szanse Zagrożenia 

Rosnąca aktywnośd organizacji pozarządowych  
i środowisk lokalnych na rzecz profilaktyki.  
 
Podejmowanie działao na wspierających 
profilaktyczną funkcję rodziny. 

Graniczenie z Ukrainą, gdzie problem HIV/AIDS 
ma znacznie większe rozmiary niż w Polsce. 
 

Dynamiczne zmiany sceny narkotykowej m. in. 
substancji wchodzących w skład dopalaczy. 
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 Korzystanie przez szkoły z zewnętrznego 
wsparcia innych jednostek i podmiotów przy 
realizacji działao profilaktycznych np. poradni, 
kuratorów sądowych, terapeutów rodzinnych.  
Realizacja programów profilaktycznych 
opierających się na długotrwałym i intensywnym 
kontakcie wychowawców z dziedmi i młodzieżą, 
w tym ich indywidualizacja. 
 
Dostosowanie przepisów prawa do bieżącej 
sytuacji w zakresie problematyki związanej  
z substancjami psychoaktywnymi (Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 875) zalicza 
dopalacze do narkotyków i poszerza listę 
nielegalnych substancji psychoaktywnych). 
 
Dostępnośd poradnictwa i leczenia w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i HIV/AIDS. 
 
Utrzymywanie się średniego wieku inicjacji na 
stałym poziomie (ok. 15 r.ż.).  
 
Zwiększająca się świadomośd zagrożeo 
związanych z uzależnieniami.  
 
Zmniejszenie się dynamiki zakażeo HIV/AIDS. 
 
Zmiany prawne dotyczące zgłaszalności zakażeo 
HIV/AIDS.  
 
Funkcjonowanie oraz współpraca 
zaangażowanych podmiotów w ramach 
Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.   
 

Temat wprowadzenia legalizacji „lekkich” 
narkotyków, marihuany w dyskursie publicznym, 
w mediach. Nazywanie marihuany lekarstwem.  
Rosnące przekonanie o łatwej dostępności  
i nieszkodliwości „lekkich” narkotyków wśród 
uczniów. 
 

Możliwośd zakupu narkotyków przez Internet. 
 

Korzystanie z Internetu, oglądanie telewizji  
i granie w gry komputerowe modelem spędzania 
wolnego czasu przez młodzież używającą 
narkotyków jako czynnik ryzyka. 
 
Normalizacja używania narkotyków wśród 
młodzieży. Traktowanie używania narkotyków 
jako normy rozwojowej i deklarowanie 
pozytywnych odczud po zażyciu narkotyków.  
 
Wzrost odsetka młodzieży używającej marihuany  
lub haszyszu.  
 
Wysoki odsetek młodzieży używających 
amfetaminy i kokainy. 
 
Przeniesienie problemu narkotyków poza mury 
szkoły, czyli poza granice kontroli. 
 

Niska efektywnośd programów profilaktycznych, 
w tym realizowanych w gminach. 
 
Mała liczba programów rekomendowanych 
realizowanych na terenie województwa. 
 
Mała liczba działao skierowanych do osób 
eksperymentujących z narkotykami, lub 
używających szkodliwie. Ograniczona możliwośd 
realizacji działao dla tej grupy osób.  
  
Niewielka świadomośd wśród uczniów i rodziców 
o funkcjonowaniu programów profilaktycznych.  
 
Nieokreślona droga zakażenie HIV/AIDS w 20% 
zgłoszonych przypadków. 
 
Mała liczba organizacji pozarządowych 
realizujących działania na rzecz poprawy sytuacji 
osób seropozytywnych i ich rodzin. 
 

Brak ciągłości finansowania działao 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe. 
Realizacja działao uzależniona od trybu 
konkursowego.   
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7. Obszary, cele, działania, wskaźniki Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016 

 

Cel główny programu: 

Ograniczenie używania narkotyków, ograniczenie ilości zakażeo HIV  

i zachorowao na AIDS oraz wzrost świadomości obywatelskiej dotyczącej 

problemów społecznych i zdrowotnych związanych  

z problematyką narkomanii i HIV/AIDS na terenie województwa. 

 

Na poziomie programu wojewódzkiego cel ten realizowany będzie w następujących 

obszarach: 

Obszar I. Profilaktyka  

Obszar II. Leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód zdrowotnych 

Obszar III. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeostwa (profilaktyka 

pierwszorzędowa) 

OBSZAR IV. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowao 

ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa) 

OBSZAR V. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS 

(profilaktyka trzeciorzędowa) 

Obszar VI. Współpraca z innymi podmiotami, w tym współpraca międzynarodowa 

OBSZAR VII. Badania, monitoring i ewaluacja 

 
Obszar I. Profilaktyka 

 

Cel główny: Zmniejszenie popytu na narkotyki w województwie lubelskim 

 

Cel szczegółowy 1. WSPIERANIE ROZWOJU PROGRAMÓW PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ 

Opis działao:  

1. Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które 

uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii w tym wsparcie oferty 

pozaszkolnych zajęd dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem w programach cyklicznego 

charakteru spotkao z odbiorcami. 

2. Wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców,  

z uwzględnieniem kwestii dotyczących podwyższenia kompetencji wychowawczych 

rodziców. 
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Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych programów profilaktycznych zrealizowanych na różnych poziomach 
edukacji, w tym rekomendowanych przez KBPN i liczba ich uczestników zajęd 

 liczba dofinansowanych programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców  
i liczba ich  odbiorców 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 
 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
organizacje pozarządowe 

Beneficjenci: 
dzieci i młodzież na wszystkich poziomach nauczania 
dorośli, w tym rodzice i opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele 
społeczności lokalne, różne grupy zawodowe 
 

 

Cel szczegółowy 2. WSPIERANIE ROZWOJU PROGRAMÓW PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ  

I WSKAZUJĄCEJ 

 

Opis działao:  

1. Wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych  

i innych podmiotów realizujących programy skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 

2. Wspieranie programów wczesnej interwencji lub innych programów rekomendowanych 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii lub 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, adresowanych do młodzieży używającej 

eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających. 

3. Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na 

kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy masowe). 

4. Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których 

występuje problem narkomanii oraz problem przemocy. 

 
 

Wskaźnik: 

 liczba świetlic socjoterapeutycznych lub innych podmiotów realizujących programy  
dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i liczba odbiorców objętych ww. programami  

 liczba dofinansowanych programów wczesnej interwencji i liczba odbiorców objętych  
ww. programami  

 liczba programów rekomendowanych dofinansowanych i liczba odbiorców objętych  
ww. programami  

 liczba dofinansowanych programów profilaktyki selektywnej i liczba odbiorców tych 
programów  

 liczba odbiorców pomocy psychologicznej i prawnej wśród rodzin, w których występuje 
problem narkomanii oraz problem przemocy 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
organizacje pozarządowe 
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Beneficjenci: 
dzieci i młodzież na wszystkich poziomach nauczania zagrożona uzależnieniem 
Dorośli, w tym rodzice i opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele  
Społeczności lokalne, różne grupy zawodowe 

 

Cel szczegółowy 3. ZWIĘKSZENIE WIEDZY SPOŁECZEOSTWA NA TEMAT PROBLEMÓW 

ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM Z SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI 

ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU 

 

Opis działao:  

1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu 

promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. 

2. Prowadzenie działao edukacyjnych, w tym m.in. konferencji, szkoleo, kampanii medialnych  

i innych. 

 

Wskaźnik: 

 liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych sfinansowanych przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego 

 liczba zrealizowanych działao edukacyjnych 
Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
uczelnie wyższe 
organizacje pozarządowe 

Beneficjenci: 
dzieci i młodzież na wszystkich poziomach nauczania 
dorośli, w tym rodzice i opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznych 
społeczności lokalne, różne grupy zawodowe 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
media 

 

Cel szczegółowy 4. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  

W DZIAŁALNOŚD PROFILAKTYCZNĄ 

 

Opis działao:  

1. Wspieranie szkoleo podnoszących kwalifikacje osób zaangażowanych w konstruowanie 

programów profilaktycznych, opartych na podstawach naukowych, zaangażowanych   

w prowadzenie monitoringów na poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. 

2. Wspieranie szkoleo rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów 

profilaktycznych w tym wspieranie superwizji osób realizujących działania profilaktyczne. 

3. Wspieranie szkoleo w zakresie profilaktyki narkomanii adresowanych do pracowników 

różnych grup zawodowych.  
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Wskaźnik: 

 liczba szkoleo na temat konstruowania, monitorowania programów profilaktycznych i liczba 
odbiorców tych szkoleo 

 liczba szkoleo rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów 
profilaktycznych  profilaktyki narkomanii dla pracowników pomocy społecznej, policji, straży 
miejskiej 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 

Beneficjenci 
dorośli, w tym rodzice i opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno 
-pedagogicznych 
społeczności lokalne, różne grupy zawodowe 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 

 

Obszar II. Leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód zdrowotnych 

 

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

uzależnionych 

 

Cel szczegółowy 1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI 

DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW 

 

Opis działao:  

1. Wspieranie programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.  

2. Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych. 

3. Wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych nt. dostępności pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacji, programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób 

używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków kierowanych do specyficznych grup 

odbiorców.  
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Wskaźnik: 

 liczba programów objętych wsparciem  

 liczba informacji na temat placówek i programów 

 liczba odbiorców programów leczenia, rehabilitacji, pomocy terapeutycznej itp. 

 liczba odbiorców programów edukacyjno-informacyjnych kierowanych do specyficznych 
grup 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci 
dzieci, młodzież i dorośli używający narkotyków szkodliwie i uzależnieni 
dorośli, w tym rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży używającej narkotyków szkodliwie  
i uzależnionej 
pedagodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych pracujący z dziedmi, 
młodzieżą i dorosłymi używającymi narkotyków szkodliwie i uzależnionymi 
społeczności lokalne, różne grupy zawodowe 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
 

 

Cel szczegółowy 2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD 

ZDROWOTNYCH DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH  

OD NARKOTYKÓW 
 

Opis działao:  

1. Inicjowanie i wspieranie stacjonarnych i ulicznych programów wymiany igieł i strzykawek 

oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnych prezerwatyw. 

2. Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób uzależnionych. 

 
 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych stacjonarnych i ulicznych programów wymiany igieł i strzykawek, 
programów profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób uzależnionych, programów 
niskoprogowych 

 liczba odbiorców objętych ww. programami i formami pomocy 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
organizacje pozarządowe 

Beneficjenci 
dzieci, młodzież i dorośli używający narkotyków szkodliwie i uzależnieni 
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Cel szczegółowy 3. ZAPEWNIENIE W WOJEWÓDZTWIE DOSTĘPNOŚCI LECZENIA 

SUBSTYTUCYJNEGO DLA CO NAJMNIEJ 25% POPULACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH OD OPIATÓW 
 

 

Opis działao:  

1. Wspieranie, promowanie leczenia substytucyjnego, w tym m.in. wsparcie programów, 

działao edukacyjnych i szkoleo.  
 

Wskaźnik: 

 liczba działao dotyczących leczenia substytucyjnego i liczba odbiorców tych działao 

 odsetek osób uzależnionych od opiatów objętych leczeniem substytucyjnym  
w województwie lubelskim 

Źródło weryfikacji wskaźników: Ośrodek Leczenia Uzależnieo SP ZOZ ul. Karłowicza 1. 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa 
NFZ  
OLU SP ZOZ ul. Karłowicza 1 

Beneficjenci 
dorośli używający narkotyków szkodliwie i uzależnieni 
różne grupy zawodowe w tym m.in. pedagodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznych, Ochotnicze Hufce Pracy  
społeczności lokalne 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 

 

Cel szczegółowy 4. ZMNIEJSZENIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ WŚRÓD OSÓB 

UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW SZKODLIWIE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH 
 

Opis działao:  

1. Wspieranie szkoleo zawodowych dla osób używających narkotyków szkodliwie  

lub uzależnionych. 
 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych szkoleo zawodowych dla osób używających narkotyków szkodliwie 
lub uzależnionych i liczba odbiorców tych szkoleo 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa 
organizacje pozarządowe 

Beneficjenci 
młodzież i dorośli używający narkotyków szkodliwie i uzależnieni 
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Cel szczegółowy 5. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 

ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH PROWADZĄCYCH LECZENIE I REHABILITACJĘ OSÓB 

UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ INNYCH GRUP ZAWODOWYCH MAJĄCYCH 

STYCZNOŚD Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD NARKOTYKÓW  

 

Opis działao:  

1. Dofinansowanie szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących 

leczenie  

i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz szkoleo w zakresie problematyki 

narkomanii podnoszących kwalifikacje innych grup zawodowych mających stycznośd  

z osobami uzależnionymi od narkotyków. 

2. Dofinansowanie superwizji terapeutów uzależnieo. 

 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących 
leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz szkoleo w zakresie 
problematyki narkomanii podnoszących kwalifikacje innych grup zawodowych 

 liczba odbiorców dofinansowanych szkoleo 

 liczba dofinansowanych spotkao superwizyjnych dla terapeutów uzależnieo 

 liczba uczestników spotkao superwizyjnych 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci 
różne grupy zawodowe 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
różne grupy zawodowe prowadzące leczenie, rehabilitację 
społeczności lokalne 

 

 

OBSZAR III. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeostwa 

(profilaktyka pierwszorzędowa) 

 

Cel główny: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeo HIV wśród ogółu społeczeostwa 

 

Cel szczegółowy 1. WZROST POZIOMU WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS U OGÓŁU 

SPOŁECZEOSTWA ORAZ ZMIANY POSTAW, ROZWÓJ I WZMOCNIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ 

SKIEROWANEJ DO RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH 
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Opis działao:  

1. Promocja i uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, skierowanych do odpowiednio 

wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

2. Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin  

i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji 

osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeo  

i lęków. 

3. Opracowanie, wydawanie i dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjnych 

adresowanych do grup docelowych.  

 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych kampanii dotyczących  HIV/AIDS 

 liczba dofinansowanych programów mających na celu podniesie poziomu akceptacji  
i przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin  
i bliskich, promujących postawy wolne od uprzedzeo i lęków  

 liczba osób objętych ww. programami 

 liczba i nakład materiałów informacyjnych dotyczących HIV/AIDS sfinansowanych przez 
Samorząd Województwa Lubelskiego 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społeczności lokalne 
osoby o zwiększonym poziomie zachowao ryzykownych: osoby używające narkotyków, osoby 
uprawiające seks bez zabezpieczeo, osoby prostytuujące się, mężczyźni uprawiający seks  
z mężczyznami, kobiety uprawiające seks z kobietami 
osoby przed inicjacją seksualną 
osoby aktywne seksualnie: homo- i heteroseksualne 
personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, stomatolodzy 
Różne grupy zawodowe w szczególności narażone na zakażenie HIV (np. policjanci, kosmetyczki, 
fryzjerzy) 
osoby zakażone HIV, chore na AIDS ich rodziny i bliscy 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
kobiety planujące ciążę, będące w ciąży, ich partnerzy, rodziny i bliscy 
media 
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Cel szczegółowy 2. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI, EDUKACJI  

I USŁUG W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS 
 

Opis działao: 

1. Poszerzenie oferty informacyjnej, edukacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego 

odbiorcy, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony zaufania i informacyjne, internetowe 

poradnie, biuletyny informacyjne, itp.  

2. Wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów konsultacyjnych. 

3. Zapobieganie zakażeniom wertykalnym, poprawa opieki nad kobietami w wieku 

prokreacyjnym i w ciąży, w tym: promowanie wiedzy o możliwości wykonania testu  

w kierunku zakażenia HIV, szkolenia dla personelu medycznego w zakresie specjalistycznej 

opieki podczas ciąży, porodu i połogu, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów 

epidemii HIV/AIDS, oraz wspieranie poradnictwa okołotestowego, dystrybucja materiałów 

informacyjno- edukacyjnych.  
 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych działao informacyjnych, edukacyjnych oraz liczba odbiorców tych 
działao 

 liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych sfinansowanych przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego 

 liczba dofinansowanych stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjno-
konsultacyjnych 

 liczba dofinansowanych szkoleo dotyczących zagadnieo związanych z poprawą opieki nad 
kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży, liczba odbiorców tych szkoleo 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społeczności lokalne  
osoby o zwiększonym poziomie zachowao ryzykownych: osoby używające narkotyków, osoby 
uprawiające seks bez zabezpieczeo, osoby prostytuujące się, mężczyźni uprawiający seks  
z mężczyznami, kobiety uprawiające seks z kobietami 
osoby przed inicjacją seksualną 
osoby aktywne seksualnie: homo- i heteroseksualne 
personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, stomatolodzy 
różne grupy zawodowe w szczególności narażone na zakażenie HIV (np. policjanci, kosmetyczki, 
fryzjerzy) 
dzieci i dorośli zakażeni HIV, chorzy na AIDS ich rodziny i bliscy 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety planujące ciążę, będące w ciąży, ich partnerzy, rodziny  
i bliscy, kobiety karmiące piersią  
dzieci urodzone przez matki żyjące z HIV, kobiety w ciąży żyjące z HIV 
osoby korzystające ze szczepieo ochronnych 
media  
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OBSZAR IV. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowao 

ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa) 

 

Cel główny: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeo HIV wśród osób o zwiększonym 

poziomie zachowao ryzykownych 

Cel szczegółowy 1. WZROST POZIOMU WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS W CELU ZMNIEJSZENIA 

POZIOMU ZACHOWAO RYZYKOWNYCH. 

 

Opis działao: 

1. Promocja postaw i zachowao na rzecz realizacji redukcji szkód, z uwzględnieniem działao 

edukacyjnych prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie zachowao 

ryzykownych. 

2. Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą  

krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji)  

ze szczególnym uwzględnieniem HIV w środowisku osób o wysokim poziomie zachowao 

ryzykownych. 

 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych działao informacyjno-edukacyjnych z zakresu redukcji szkód  
w środowisku osób o wysokim poziomie zachowao ryzykownych na temat zakażenia HIV  
i liczba odbiorców tych działao  

 liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób o wysokim 
poziomie zachowao ryzykownych 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społeczności lokalne 
osoby o zwiększonym poziomie zachowao ryzykownych: osoby używające narkotyków, osoby 
uprawiające seks bez zabezpieczeo, osoby prostytuujące się, mężczyźni uprawiający seks  
z mężczyznami, kobiety uprawiające seks z kobietami 
osoby przed inicjacją seksualną 
osoby aktywne seksualnie: homo- i heteroseksualne 
personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, stomatolodzy 
różne grupy zawodowe w szczególności narażone na zakażenie HIV (np. policjanci, kosmetyczki, 
fryzjerzy) 
osoby zakażone HIV, chore na AIDS ich rodziny i bliscy 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
kobiety planujące ciążę, będące w ciąży, ich partnerzy, rodziny i bliscy 
media 
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Cel szczegółowy 2. ROZBUDOWA ZAKRESU USŁUG I WSPARCIE PUNKTÓW KONSULTACYJNO  

- DIAGNOSTYCZNYCH (PKD) WYKONUJĄCYCH ANONIMOWE I BEZPŁATNE TESTY W KIERUNKU 

HIV POŁĄCZONE Z PORADNICTWEM OKOŁOTESTOWYM 

 

Opis działao: 

1. Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki zakażeo HIV dla osób narażonych na 

zakażenie HIV, poprzez wspieranie sieci punktów konsultacyjno – diagnostycznych 

wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem 

okołotestowym, wg obowiązujących standardów Krajowego Centrum ds. AIDS, w tym 

promocja punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV. 

2. Zwiększenie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV,  

w tym działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne 

testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym, 

promocja punktów wśród różnych grup odbiorców. 

3. Poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia przenoszone drogą płciową  

i krwiopochodną oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z uwzględnieniem 

usług:  psychologa, psychiatry, seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika, pracownika 

socjalnego. 

 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych punktów konsultacyjno-diagnostycznych wykonujących anonimowe 
i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym 

 liczba klientów PKD 

 liczba konsultacji 

 liczba wykonanych testów 

 liczba wykrytych zakażeo HIV liczb wykrytych innych zakażeo 

 liczba PKD oferujących diagnostykę w kierunku STI (diagnostyka w kierunku chorób 
przenoszonych drogą płciową) 

 liczba PKD oferujących katalog poszerzonych usług/konsultacji 
Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
NFZ 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci:  
podmioty prowadzące PKD 
społeczności lokalne 
grupy zawodowe: specjaliści świadczący usługi w ramach specjalistycznego poradnictwa: lekarze 
POZ, ginekolodzy, położne, pielęgniarki 
kobiety w ciąży, planujące ciążę i ich partnerzy,  
przedstawiciele podmiotów realizujących profilaktykę zdrowotną 
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Cel szczegółowy 3. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI, EDUKACJI  

I USŁUG W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DRUGORZĘDOWEJ HIV/AIDS 
 

Opis działao:  

1. Wspieranie działao z zakresu redukcji szkód zdrowotnych, w tym rozwój programów  

o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem: programów wymiany igieł strzykawek, programów readaptacji społecznej, 

programów wsparcia psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego i innych. 
 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych działao z zakresu redukcji szkód zdrowotnych i społecznych i liczba 
odbiorców tych działao 

 liczba dofinansowanych programów profilaktyki drugorzędowej i liczba ich odbiorców 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
NFZ 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci:  
społecznośd lokalna  
osoby uczestniczące w działaniach z zakresu redukcji szkód zdrowotnych i społecznych  
realizatorzy i odbiorcy programów profilaktyki drugorzędowej 

 

OBSZAR V. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS  

(profilaktyka trzeciorzędowa) 

 

Cel główny: Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV  

i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich 

 

Cele szczegółowy 1. POPRAWA JAKOŚCI  ŻYCIA I FUNKCJONOWANIA OSÓB  ŻYJĄCYCH  

Z HIV/AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH 

 

Opis działao: 

1. Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do 

osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich oraz oferta programowa 

przydatna do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami  

i bliskimi. 

2. Wspieranie programów dla osób zakażonych HIV w zakresie kształtowania postaw 

samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w środowisku osób najbliższych.  

3. Realizacja programów wspierających aktywizację zawodową osób zakażonych HIV. 
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4. Opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem różnych mediów, skierowanych  

do osób zakażonych HIV, ich rodzin i bliskich. 

 

Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych działao dotyczących podniesienia poziomu wiedzy na temat 
HIV/AIDS u różnych grup odbiorców 

 liczba dofinansowanych programów dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodziny  
i bliskich i liczba odbiorców tych programów 

 liczba dofinansowanych programów wspierających aktywizację zawodową osób zakażonych 
HIV  

 liczba dofinansowanych działao informacyjno-edukacyjnych, 

 liczba i nakład materiałów  informacyjno-edukacyjnych 

Źródło weryfikacji wskaźników: Dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
NFZ 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społeczności lokalne  
osoby o zwiększonym poziomie zachowao ryzykownych: osoby używające narkotyków, osoby 
uprawiające seks bez zabezpieczeo, osoby prostytuujące się, mężczyźni uprawiający seks  
z mężczyznami, kobiety uprawiające seks z kobietami 
osoby przed inicjacją seksualną, osoby aktywne seksualnie: homo- i heteroseksualne 
personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, stomatolodzy 
różne grupy zawodowe w szczególności narażone na zakażenie HIV (np. policjanci, kosmetyczki, 
fryzjerzy) 
osoby żyjące z HIV lub AIDS, ich rodziny i bliscy 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
podmioty realizujące działania na rzecz osób żyjących z HIV lub AIDS 
kobiety planujące ciążę, będące w ciąży, ich partnerzy, rodziny i bliscy  
media  

 

Cel szczegółowy 2. ZWIĘKSZENIE POZIOMU AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB 

ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH. 

 

Opis działao: 

1. Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich 

rodzin i bliskich poprzez realizację programów promujących postawy wolne od uprzedzeo i 

lęków. 

2. Współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób zakażonych HIV i 

chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje rządowe, samorządowe placówki 

medyczne oraz media. 
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Wskaźnik: 

 liczba dofinansowanych programów przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich i liczba odbiorców tych programów 

 liczba dofinansowanych programów dotyczących przestrzegania praw osób zakażonych HIV  
i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich i liczba odbiorców tych programów 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
NFZ 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społeczności lokalne 
personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, stomatolodzy 
różne grupy zawodowe w szczególności narażone na zakażenie HIV (np. policjanci, kosmetyczki, 
fryzjerzy) 
osoby żyjące z HIV lub AIDS, ich rodziny i bliscy 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
podmioty realizujące działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS 
kobiety planujące ciążę, będące w ciąży, ich partnerzy, rodziny i bliscy  
media  

 

Obszar VI. Współpraca międzynarodowa 

 

Cel główny: Rozwój współpracy międzynarodowej 

 

Cel szczegółowy 1. POSZERZENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

Opis działao: 

1. Podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu wymianę doświadczeo  

w zakresie dobrych praktyk, działao profilaktycznych, edukacyjnych, badawczych itp.  

w obszarze przeciwdziałania narkomanii.  

2. Podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu wymianę doświadczeo  

w zakresie dobrych praktyk, działao profilaktycznych, edukacyjnych, badawczych itp.  

w obszarze HIV/AIDS. 

3. Współpraca transgraniczna mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się narkomanii  

i zakażeo HIV. 
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Wskaźnik: 

 liczba inicjatyw z udziałem województwa lubelskiego 

 liczba wydanych rekomendacji, publikacji itp. 

Źródło weryfikacji wskaźników: Dane własne ROPS w Lublinie  

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
uczelnie wyższe, instytuty badawcze 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społecznośd lokalna 
władze gminne, powiatowe, wojewódzkie 
jnstytucje i organizacje naukowe, badawcze, społeczne: krajowe i zagraniczne 
media 

 

OBSZAR VII. Badania, monitoring i ewaluacja 

 

Cel główny: Wsparcie analityczne realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii i Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

poprzez prowadzenie badao oraz monitorowanie przebiegu Programów  

 

Cel szczegółowy 1. MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII  

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

 

Opis działao:  

1. Zbieranie i analiza danych, badania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii, 

problematyki HIV/AIDS na poziomie wojewódzkim.  

2. Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej w gminach 

miejskich  

i województwach przeprowadzane co 4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez 

Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 

3. Monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków i narkomanii  

oraz problematyki HIV/AIDS. 

4. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków, w tym opiatów,  

na poziomie wojewódzkim realizowane co cztery lata. 

5. Realizacja corocznych monitoringów wojewódzkich. 
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Wskaźnik: 

 liczba raportów i publikacji z wynikami badao i analiz dotyczących zjawiska narkotyków  
i narkomanii, problematyki HIV/AIDS na poziomie wojewódzkim 

 liczba przeprowadzonych badao ankietowych w populacji generalnej oraz wśród młodzieży 
szkolnej w gminach miejskich i województwach przeprowadzane co cztery lata zgodnie  
z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

 liczba monitoringów dotyczących postaw społecznych na temat problemu narkotyków  
i narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS 

 liczba informacji o problemowych użytkownikach narkotyków, w tym opiatów, na poziomie 
wojewódzkim realizowane co cztery lata 

 liczba monitoringów na poziomie wojewódzkim opublikowanych w formie corocznych 
raportów 

Źródło weryfikacji wskaźników: Dane własne ROPS w Lublinie 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
uczelnie wyższe, instytuty badawcze 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
społecznośd lokalna 
jednostki samorządu terytorialnego 
jednostki administracji rządowej 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii 
instytucje i organizacje naukowe, badawcze, społeczne: krajowe i zagraniczne 
eksperci i specjaliści związani z problematyką narkomanii i problematyką HIV/AIDS 
media 

 

Cel szczegółowy 2. WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROGRAMY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV  

NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA  

 

Opis działao:  

1. Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu do spraw Zapobiegania Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

2. Wsparcie informacyjne realizacji programu poprzez pozyskiwanie, gromadzenie  

i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł własnych i wtórnych.  

3. Ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.: badania 

wiedzy  

i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS, badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS, 

inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb 

realizacji Programu), prowadzenie innych badao własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS. 
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Wskaźnik: 

 liczba spotkao, posiedzeo Wojewódzkiego Zespołu 

 liczba powołanych wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu 

 liczba harmonogramów rocznych i sprawozdao z realizacji Programu 

 liczba zebranych raportów i analiz ze źródeł własnych i wtórnych (raporty własne instytucji 
naukowych, firm badawczych i innych) 

 liczba przeprowadzonych badao społecznych w zakresie  problematyki narkomanii  
i HIV/AIDS 

Źródło weryfikacji wskaźników: dane własne ROPS w Lublinie i dane własne Wojewódzkiego 
Zespołu do spraw Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Podmioty uczestniczące: 
samorząd województwa  
samorządy powiatów 
samorządy gmin  
administracja rządowa 
uczelnie wyższe, instytuty badawcze 
organizacje pozarządowe 
media 

Beneficjenci: 
jednostki samorządu terytorialnego 
jednostki administracji rządowej 
realizatorzy działao i programów związanych z problematyką narkomanii i problematyką HIV/AIDS 
instytucje i organizacje naukowe, badawcze, społeczne: krajowe i zagraniczne 
eksperci i specjaliści związani z problematyką narkomanii i problematyką HIV/AIDS 
media 
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8. Zasady realizacji i finansowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016 

1. Program realizowany będzie poprzez współpracę i wspomaganie działalności jednostek 

samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 

przeciwdziałaniem narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS.  

2. Nadzór i kontrolę nad przygotowaniem i realizacją zadao finansowanych ze środków 

publicznych Województwa Lubelskiego sprawuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Lublinie.   

3. Zadania realizowane w ramach Programu finansowane będą z następujących źródeł: 

a) Środki finansowe pozyskiwane za opłaty wydawane przez Marszałka Województwa 

Lubelskiego zezwolenia na obrót hurtowy napojami o zawartości alkoholu do 18% - zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

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

b) Środki z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego  

c) Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 

4. Monitorowanie i ewaluacja celów Programu będzie procesem systematycznego zbierania 

informacji o efektach wdrażania zadao, zgodnie z przepisami prawa.  

5. Program jest dokumentem otwartym i może byd wzbogacony o nowe treści. 


