
Gdańsk, 6 V 2021

Wojewódzkie Programy

• Profilaktyki i Rozwiązywania                 

Problemów Alkoholowych 

• Przeciwdziałania Narkomanii

na lata 2021-2030

projekt



Lp.
Komplementarność Programów z innymi dokumentami strategicznymi

Akt prawny, nazwa programu Cel, obszar, zakres współpracy

1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2030, która pełni funkcję Strategii Polityki 

Społecznej

Cel operacyjny 2.2: Wrażliwość społeczna 

2. Narodowy Program Zdrowia 2021-2025 Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy                

w Rodzinie na rok 2021

Cel główny: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce

4. Program Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi                     

na 2021 rok

Zakres przedmiotowy współpracy: współpraca Samorządu 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 obejmować będzie 

zadania o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

funkcjonowania podmiotów leczniczych 

sprawujących opiekę nad uzależnionymi 

od alkoholu 

Współdziałanie z sp zoz w ramach w zakresie sprawowania opieki 

nad uzależnionymi od alkoholu

6. Pomorski Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego

Dostępność do świadczeń medycznych, w tym Centrów Zdrowia 

Psychicznego.



Wnioski z diagnoz:

Zasadne jest ukierunkowanie działań na:

• Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych dla nieletnich.

• Profilaktykę używania e-papierosów przez młodzież.

• Wdrażanie programów profilaktycznych o potwierdzonej 

skuteczności.

• Edukację rodziców w kwestii ryzyka związanego z piciem 

alkoholu przez młodzież.

• Wdrożenie i prowadzenie ciągłych działań w zakresie profilaktyki 

krzywdzenia dzieci.

• Upowszechnianie wśród personelu medycznego materiałów 

dotyczących zapobiegania FASD.

• Prowadzenie kampanii społecznych poświęconych tematyce 

przemocy wobec dzieci. 



• Dążenie do poprawy współpracy interdyscyplinarnej w zakresie 

identyfikacji i interwencji w sytuacjach przemocy wobec dzieci.

• Ciągłe podnoszenie kompetencji profesjonalistów.

• Promowanie dostępności i jakości usług terapii uzależnień w gminach 

wiejskich oraz realizowanych przez organizacje pozarządowe.

• Promowanie dostępności i jakości usługi pogotowia socjalnego (izby 

wytrzeźwień) 

• Promowanie i wspieranie poszerzania ofert placówek leczenia 

uzależnienia od alkoholu o terapię dla młodzieży używającej alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych.

• Promowanie i dofinansowanie nauki języka migowego dla 

specjalistów psychoterapii uzależnień.

• Nagłaśnianie zagrożeń związanych z używaniem alkoholu w starszym 

wieku.



• Obserwuje się stabilizację użytkowników problemowych

w populacji młodzieży oraz wyraźną stabilizację w pozostałych

grupach wiekowych.

• Liczbę narkomanów w województwie ocenia się na poziomie

powyżej siedmiu tysięcy z tendencją spadkową.

• Najliczniejszą grupą konsumentów narkotyków są osoby do 30

roku życia.

• Edukacja rodziców i wychowawców jako ważny element

zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych.

• Nadal rekomenduje się rozwój lecznictwa ambulatoryjnego.

• Należy nadal zwiększać ofertę szkolnych zajęć pozalekcyjnych

oraz działań alternatywnych, proponowanych przez szkoły oraz

NGO w ramach prewencji używania narkotyków przez

młodzież.



CEL GŁÓWNY WPPiRPA: OGRANICZENIE SKALI WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 1 

Promocja zdrowia

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 2

Profilaktyka

CEL                   

SZCZEGÓŁOWY 3

Redukcja szkód, 

rehabilitacja 

(readaptacja, 

reintegracja) 

zdrowotna, społeczna 

i zawodowa

CEL                 

SZCZEGÓŁOWY 4

Monitorowanie rynku 

napojów alkoholowych

Priorytet 1.1

Edukacja

zdrowotna

Priorytet 2.1

Profilaktyka uniwersalna

Priorytet 3.1

Ograniczanie szkód 

zdrowotnych wynikających 

z picia szkodliwego 

i uzależnienia od alkoholu

Priorytet 4.1

Zmniejszenie dostępności 

fizycznej i ekonomicznej 

alkoholu

Priorytet 1.2 

Szkolenie kadr

Priorytet 2.2

Profilaktyka selektywna

Priorytet 3.2

Poprawa stanu 

psychofizycznego i 

funkcjonowania społecznego 

osób uzależnionych od 

alkoholu

Priorytet 4.2

Zapewnienie skutecznego 

przestrzegania prawa 

w zakresie produkcji, 

dystrybucji, reklamy, promocji 

oraz spożywania napojów 

alkoholowych



Priorytet 2.3

Profilaktyka 

wskazująca 

Priorytet 3.3

Zwiększenie dostępności 

i poprawa jakości pomocy 

osobom dorosłym 

i dzieciom z rodzin 

z problemem alkoholowym

Priorytet 3.4

Zwiększenie dostępności 

i poprawa jakości pomocy 

osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie 

z problemem alkoholowym

Priorytet 3.5

Zwiększenie dostępności 

i poprawa jakości 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie



CEL GŁÓWNY WPPN: OGRANICZENIE SKALI WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW

UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH,

ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NSP NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 1 

Zadania na rzecz 

ograniczania 

stosowania 

środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych, 

środków 

zastępczych          

i NSP

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 2

Rozwój kadr 

uczestniczących 

w realizacji zadań 

z zakresu 

przeciwdziałania 

narkomanii

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 3

Poszerzanie

i udoskonalanie oferty 

oraz wspieranie 

realizacji programów 

profilaktyki         

o naukowych 

podstawach lub 

o potwierdzonej 

skuteczności      

w szczególności 

w ramach Systemu 

rekomendacji 

programów 

profilaktycznych                        

i promocji zdrowia 

psychicznego

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 4

Redukcja szkód, 

rehabilitacja        

i reintegracja 

społeczna

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 5

Monitorowanie 

sytuacji 

epidemiologicznej 

w zakresie 

używania środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych 

i NSP oraz postaw 

społecznych       

i reakcji 

instytucjonalnych



Priorytet 1.1

Działania informacyjne           

i edukacyjne

Priorytet 2.1

Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

zaangażowanych w 

działalność 

profilaktyczną

Priorytet 3.1

Profilaktyka 

uniwersalna

Priorytet 4.1

Zwiększanie 

dostępności do opieki 

zdrowotnej        

i programów 

podnoszących jakość 

życia osób 

używających 

szkodliwie        

i uzależnionych

Priorytet 5.1

Realizacja badań 

ilościowych

Priorytet 2.2

Wspieranie rozwoju 

zawodowego oraz 

działania edukacyjne         

i szkoleniowe 

pracowników 

zatrudnionych 

w placówkach 

prowadzących 

leczenie               

i rehabilitację z 

zakresu 

przeciwdziałania 

narkomanii oraz 

innych grup 

zawodowych

Priorytet 3.2

Profilaktyka 

selektywna

Priorytet 5.2

Rozwój               

i konsolidacja 

monitoringów 

wojewódzkich 

oraz lokalnych



Priorytet 3.3

Profilaktyka 

wskazująca

Priorytet 3.4

Ewaluacja zadań 

oraz aktualizacja       

i upowszechnianie 

standardów 

profilaktyki



KLUCZOWI PARTNERZY

• jednostki samorządu terytorialnego;

• instytucje rynku pracy;

• instytucje pomocy i integracji społecznej;

• organizacje pozarządowe;

• instytucje edukacyjne;

• instytucje wymiaru sprawiedliwości;

• instytucje opieki zdrowotnej;

• instytucje pomocy społecznej;

• służby mundurowe;

• kościelne osoby prawne. 



Źródła finansowania Programów:

• środki Samorządu Województwa 

Pomorskiego;

• środki administracji rządowej;

• środki Unii Europejskiej;

• inne źródła zewnętrzne.



Sposób monitorowania:

• raporty z realizacji Programów do dnia 31 marca 

każdego roku w formie sprawozdań z wykonania 

budżetu

• informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach 

w ramach Programów, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku, w celu weryfikacji zgodności celów 

i zadań Programów z celami operacyjnymi i zadaniami, 

określonymi w Narodowym Programie Zdrowia                        

i regionalną polityką zdrowotną.

Za opracowanie Programów odpowiedzialny jest ROPS 

oraz Pomorska Rada Ekspertów do Spraw 

Przeciwdziałania Uzależnieniom wspólnie z Ekspertem 

ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.


