



















RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


















Opracowano:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia

1. Czy w Państwa gminie opracowano gminny program przeciwdziałania narkomanii lub opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom?
Opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom, który został przyjęty Uchwałą Nr XXII/462/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

2.  Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację działań w ramach programu, wyniosła w 2012 r. :
1 254 106,00 zł,  w tym: 
a) z wpływów z tzw. korkowego Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art.  93 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  1 243 306,00   zł,  co stanowi 99% % wydatków na program
b) z innych źródeł (w tym wkład własny):   10 800,00 zł,  co stanowi  1 % wydatków na program.  

Proszę podać całkowitą wysokość wpływów z tzw. korkowego w Państwa gminie w 2012 r.:
4 061 362,28 zł

Proszę wskazać, które z kierunków zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 zostały uwzględnione w gminnym programie:
Obszar 1. Profilaktyka
Kierunek 1 
Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej
Kierunek 2
Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej 
Kierunek 3
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
Obszar 2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna
Kierunek 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków 
Kierunek 2
Zwiększenie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków 
Obszar 5. Badania i monitoring
Kierunek 1
Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym
i wojewódzkim


PROFILAKTYKA
Programy profilaktyki uniwersalnej Profilaktyka uniwersalna – działania ukierunkowane na grupy z przeciętnym ryzykiem używania narkotyków. Tego typu interwencje często obejmują swoim zasięgiem całe populacje w danym miejscu realizacji (np. szkoła, społeczność, społeczeństwo). Profilaktyka uniwersalna na ogół ma na celu zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R.  i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]; http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227  
5.1. Jeśli wspierano realizację programów profilaktyki uniwersalnej, proszę podać:
liczba wspieranych programów 114
liczba osób objętych działaniami 25 138
5.2. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uniwersalnej:
Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, inne placówki oświaty) – zrealizowano 10 programów w 56 placówkach na rzecz 7 428 odbiorców;
Wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców - zrealizowano 3 programy w 5 placówkach na rzecz 210 odbiorców;
Rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży- zrealizowano 101 programów w 101 placówkach na rzecz 17 500 odbiorców

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań profilaktyki uniwersalnej 883 412,00 zł. Wydatki powinny być sprawozdawane tylko raz. W przypadku gdy realizacja jednego działania wypełnia jednocześnie realizację innego działania/innych działań, proszę dokonać arbitralnego podziału wydatków z tym związanych lub zakwalifikować je tylko do jednego działania. Ma to na celu uniknięcie podwójnego liczenia tych samych wydatków. Komentarz ten odnosi się do całego kwestionariusza każdorazowo przy punktach dotyczących wydatków.

Programy profilaktyki selektywnej i wskazującej Profilaktyka selektywna - działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków  z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa].
Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów używania [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 
	
P 2.1. Jeżeli wspierano realizację programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, proszę podać:

liczba wspieranych programów 19
liczba osób objętych działaniami 1 172

P 2.2.  Proszę podać czy w 2012 r. w Państwa gminie realizowane były poniższe działania:

Tak
Nie
Liczba programów/ inicjatyw
Liczba placówek
Liczba odbiorców
Wspieranie działalności profilaktyczno 
– wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych


17
17
854
Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy masowe)


1
60
60
Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem przemocy


1
1
258
Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem przemocy


1
1
258

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań profilaktyki wskazującej i selektywnej 260 675,00 zł. 








7. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku? 
1. tak 

7.1. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy finansował opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii?
1. tak, finansował opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych 
2. tak, finansował upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych 

7.2. Jeśli tak, proszę wypełnić poniższą tabelę:

Rodzaj publikacji 

Liczba publikacji 

Nakład
a) Książka
x
x
b) Czasopismo
x
x
c) Broszura
x
x
d) Ulotka
10
70 300
e) Inne 
x
x

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu podnoszenia wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku 23 199,00 zł. 

8 Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy organizował lub dofinansował szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną?
 1. tak
 2. nie






8.1. Jeśli tak, proszę o wypełnienie poniższej tabeli.

Tak
Nie
Liczba zorganizowanych szkoleń
Liczba uczestników
szkoleń
Szkolenia rozwijanie umiejętności zawodowych realizatorów programów profilaktycznych


1
43

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną  2 000,00 zł. 

LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

9. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków?
1. tak

9.1. Jeśli tak, proszę podać:
   liczbę wspieranych placówek 2
   liczbę osób objętych działaniami 38

9.2. Proszę podać czy w 2012 r. w Państwa gminie realizowane były następujące działania:

Tak
Nie
Liczba placówek
Liczba odbiorców
Finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzenie) programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień


2
38

Wysokość wydatków Wydatki powinny być sprawozdawane tylko raz. W przypadku gdy realizacja jednego działania wypełnia jednocześnie realizację innego działania/innych działań, proszę dokonać arbitralnego podziału wydatków z tym związanych lub zakwalifikować je tylko do jednego działania. Ma to na celu uniknięcie podwójnego liczenia tych samych wydatków. Komentarz ten odnosi się do całego kwestionariusza każdorazowo przy punktach dotyczących wydatków. poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków 47 520,00 zł. 

10. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy upowszechniał informacje na temat placówek i programów dla osób uzależnionych?
 1. tak

10.1. Jeśli tak, proszę podać:
liczbę materiałów informacyjnych dotyczących placówek i programów dla osób uzależnionych 1
nakład materiałów informacyjnych dotyczących placówek i programów dla osób uzależnionych 1000

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu upowszechniania informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych 10 800,00 zł. 

11. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy wspierał finansowo realizację programów ukierunkowanych na zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych?
1. tak 
2. nie 

11.1. Jeśli tak, proszę podać:
   liczbę wspieranych placówek  1
   liczbę wspieranych szkoleń 1
   liczbę osób objętych działaniami 7




11.2. Proszę podać czy w  2012 r. w Państwa gminie realizowane były poniższe działania:

Tak
Nie
Liczba placówek/
szkoleń
Liczba odbiorców
Wspieranie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób używających szkodliwie narkotyków oraz osób uzależnionych 


1
7

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu zmniejszania marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych 26 500,00 zł. 

BADANIA I MONITORING

12. Czy w 2012 r. samorząd Państwa gminy realizował działania mające na celu monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii?
1. tak 
2. nie 

12.1. Jeśli tak, proszę podać:
   liczbę raportów/publikacji 1
   liczbę przeprowadzonych badań  0
   
12.2. Proszę podać czy w 2012 r.  w Państwa gminie realizowane były poniższe działania:

Tak
Nie
Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących problemów narkotyków i narkomanii, w tym:


zgłaszalność do leczenia oraz korzystania z innych rodzajów pomocy i wsparcia


zakażenia HIV i HCV wśród osób używających narkotyków w iniekcji 


notowania przez Policję w związku z używaniem narkotyków




