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Raport z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017- 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Lublinie. 

 
PODSTAWA PRAWNA:  

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.), organ wykonawczy Samorządu 

Województwa sporządza raport z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu, 

który przedkłada Sejmikowi Województwa w roku następnym po roku, którego dotyczy 

raport. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Lublinie realizował w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2020. Na realizację niniejszego Programu w 2018 r. przeznaczono 

łącznie 111 520,14 zł 

 

W RAMACH WW. PROGRAMU W 2018 R. BYŁY REALIZOWANE I FINANSOWANE 

NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 

 

1. Zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 

450, z późn. zm.), udzielanie dotacji na realizację tych zadań. 

W dniu  2 lutego  2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  

i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zawarto 4 umowy na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 71 990,00 zł. Środki finansowe 

zostały ujęte w budżecie: Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie 

narkomanii, § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Ponadto zawarto 2 umowy na kwotę 20 000,00 zł w trybie pozakonkursowym na podstawie 

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki finansowe 

zostały ujęte w budżecie: Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie 

narkomanii, §2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

 
Wykaz realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii  
 

 
LP.  

NAZWA ORGANIZACJI 

 

KWOTA  

PRZYZNANA 

KWOTA 

ROZLICZONA 

 
 
 
ZWROT 

 
 
 

KOSZTY OBJĘTE DOTACJĄ 

 
Podzadanie 1. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 
rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci 
i młodzieży-7 140,00 zł 
 

1. Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

ul. Jezuicka 4/9  

20-113 Lublin 

Nr Umowy: 

DZU.ES.423.16.2018 

7 140,00 7 140,00 0,00 Koszty wynagrodzenia księgowej i trenerów 

prowadzących szkolenie z tematyki uzależnień 

oraz tworzenia programów profilaktycznych w 

tym zakresie, koszty posiłków w trakcie 

szkolenia.  

Uczestnicy: 15 wychowawców placówek 
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wsparcia dziennego. 

 

 
Podzadanie 2. Wspieranie programów wczesnej interwencji i/lub programów rekomendowanych przez KBPN, IPiN lub MEN 
- 30 000,00 zł 

2. 

Towarzystwo Nowa Kuźnia 

ul. Samsonowicza 25 

20-485 Lublin 

Nr umowy: 

DZU.MU.423.13.2018 

30 000,00 30 000,00 0,00 Koszty przeprowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych, poradnictwa rodzinnego 

w ramach programu „Środowiskowa 

profilaktyka uzależnień” oraz koszty spotkań 

grupowych, wywiadów wstępnych i rozmów 

kończących, ewaluacji oraz pomocy do zajęć, a 

także opłat czynszowych w ramach programu 

interwencyjnego Fred goes Net. 

Uczestnicy „Środowiskowej profilaktyki 

uzależnień” -  socjoterapia: 90 osób (dzieci i 

młodzież), poradnictwo rodzinne: 315 osób 

(rodzice), działalność środowiskowa: 130 osób, 

Uczestnicy programu FreD goes Net: 60 osób 

(młodzież)     

 
 
Podzadanie 3. Wspieranie programów profilaktyki wskazującej – 34 850,00 zł 
 

3. 

Stowarzyszenie „Kontakt” 

ul. Skierki 12 

20-601 Lublin 

Nr umowy: 

DZU.MU.423.14.2018 

9 530,00 9 530,00 0,00 Koszty wynagrodzenia realizatorów zadania 

(psychologa, terapeuty w zakresie uzależnień) 

zakup materiałów papierniczych, 

informacyjnych, dydaktycznych, ulotek oraz 

pokrycie kosztu dojazdu (paliwo). 

Uczestnicy: 68 osób - porady indywidualne 

(osoby z problemem narkotykowym), 

10 osób - zajęcia grupowe, tj. grupa wsparcia 

(rodzice i członkowie rodzin osób 

uzależnionych) 

 

4. Stowarzyszenie MONAR 

ul. Nowolipki 9B 

00-151 Warszawa 

Nr umowy: 

DZU.JS.423.12.2018 

 

 

 

25 320,00 25 320,00 0,00 Koszty wynagrodzenia specjalistów terapii 

uzależnień za prowadzenie poradnictwa 

rodzinnego, interwencji kryzysowej, 

warsztatów umiejętności psychospołecznych 

oraz koszty zakupu materiałów biurowych. 

Uczestnicy:48 osób dorosłych - Lublin oraz 48 

osób dorosłych- Puławy 

 
 

ŁĄCZNIE 

 

 

71990,00 

 

71 990,00 

 

0,00 
 

 

 

Tryb pozakonkursowy na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

 
LP. NAZWA ORGANIZACJI 

 

KWOTA  

PRZYZNANA 

KWOTA 

ROZLICZONA 

ZWROT KOSZTY OBJĘTE DOTACJĄ 

 
Nazwa własna: Działania profilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu środków psychoaktywnych, używek, 
narkotyków - ,,Dobre wakacje w dobrym towarzystwie” 
 

1. 
Charytatywne Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym 

,,Misericordia” 

ul .Abramowicka 2 

20-442 Lublin 

Nr umowy:  

DZU.JS.423.24.2018 

10 000,00 10 000,00 0,00 Dofinansowanie kosztu wynajęcia sceny, 

nagłośnienia, trampoliny oraz baniek 

mydlanych, zakupu  produktów spożywczych, 

usługi cateringowej,  zakupu nagród, wydruku 

ulotek i  plakatów a także dofinansowanie 

kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu, 

terapeuty ds. uzależnień , pedagoga. 

Uczestnicy: 120 osób (dzieci i opiekunowie) 
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   Nazwa własna: Przeciwdziałanie dopalaczom wśród studentów. 

2. 
Towarzystwo Nowa Kuźnia 

Ul Samsonowicza 25 

20-485 Lublin 

Nr umowy: 

DZU.JS.423.32.2018 

10 000,00 10 000,00 0,00 Dofinansowanie wynagrodzenia dla 

realizatorów odpowiedzialnych  za wykład 

inauguracyjny, zajęcia psychoedukacyjne, 

konsultacje na poszczeg. wydziałach oraz  

dofinansowanie kosztu pomocy do zajęć (w 

tym: materiały biurowe, piśmiennicze, druk 

zaproszeń) 

  
   Uczestnicy: 225osób (studenci). 

 

ŁĄCZNIE 

 

20 000,00 20 000,00 0,00  

 

 
Ponadto w wyniku ww. postępowania konkursowego zawarto 4 umowy na zadanie: 
Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji 
zdrowego stylu życia na łączną kwotę 65 310,00 zł. Środki finansowe zostały ujęte  
w budżecie: Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 
 
Wykaz realizatorów zadania z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej i/lub 
działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia 
 

LP. NAZWA ORGANIZACJI 

 

KWOTA  

PRZYZNANA 

KWOTA 

ROZLICZONA 

ZWROT KOSZTY OBJĘTE DOTACJĄ 

 

Podzadanie 1. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia - 

 
 

1. 
Stowarzyszenie ,,Otwarte Serca” 

 ul. Zamoyskiego 48A  

22-400 Zamość 

Nr umowy:  

DZU.JŁ.422.8.2018 

6 550,00 6 550,00 0,00 Dofinansowanie kosztu organizacji wycieczki 

do Lublina: transport, bilety wstępu, 

wyżywienie, opieka pedagogiczna oraz 

dofinansowanie kosztu obsługi księgowej 

projektu. 

Uczestnicy: 73 osoby dzieci i młodzież 

(zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym 

z rodzin alkoholowych). 

2. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci „O uśmiech dziecka” 

ul. Trubakowska 59  

22-100 Chełm 

Nr umowy: 

DZU.JŁ.422.9.2018 

34 000,00 34 000,00 0,00 Dofinansowanie organizacji kosztu noclegów, 

wyżywienia, zabiegów rehabilitacyjnych, 

transportu, wynagrodzenia dla kadry i osób 

prowadzących zajęcia, nagród  

materiałów i pomocy dydaktycznych dla 

uczestników wypoczynku letniego. 

Uczestnicy: 30 osób: 25 dzieci i młodzież oraz 

5 osób dorosłych (rodzice/opiekunowie). 

Dzieci i młodzież z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanym. 

3. 

 „Fundacja Amigo - Polska” 

ul. Jaworowskiego 12  

20-612 Lublin 

Nr umowy: 

DZU.JŁ.422.10.2018 

8 000,00 8 000,00 0,00 Koszty zakupu artykułów żywnościowych oraz 

organizacji zajęć sportowych i innych form 

rekreacji (siłownia, basen, kręgle itp.), zakup 

nagród rzeczowych dla uczestników programu 

i przedmiotów potrzebnych do zajęć(szkolne, 

plastyczne, informatyczne). 

Uczestnicy: 20 osób dzieci i młodzież – 

wychowankowie ,,Domostwa 

Amigoniańskiego”  

4. 
Stowarzyszenie PETRUS 

Miączyn 91, 

 22-455 Miączyn 

16 760,00 16 760,00 0,00 Dofinansowanie kosztu organizacji wyjazdu 

wypoczynkowego do Krasnobrodu: transport, 
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Nr umowy:  

DZU.JS.422.6.2018 
koszty pobytu w ośrodku wypoczynkowym, 

wyżywienia, wypożyczenia kajaków i rowerów 

oraz dofinansowanie kosztów za obsługę 

finansowo-księgowa i pracę koordynatora 

projektu. 

Uczestnicy: 28 dzieci oraz 4 opiekunów. 

  
    

 

ŁĄCZNIE 

 

65 310,00  65 310,00  0,00  

 
 

2. Zawarcie Porozumienia nr DZU.JS.073.7.2018 z dn. 19.04.2018 r. z Komendą Miejską 

Policji w Lublinie w sprawie współpracy w zakresie realizacji na terenie powiatu lubelskiego 

przedsięwzięć profilaktycznych – kampanii: 

− „ODPAL MYŚLENIE – NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE”, 

− „TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE”. 

 
W ramach porozumienia odbywały się przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjne pod 

hasłem ODPAL MYŚLENIE – NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE”-  debaty na temat 

zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania 

nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – dopalaczy. Odbiorcami programu w formie 

debat była młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice  

i pedagodzy. Łącznie odbyło się 18 debat, w kilku uczestniczył przedstawiciel ROPS  

w Lublinie. Ponadto w debatach udział wzięli: 

✓ policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, 

✓ dzielnicowi komisariatów (Bychawa, Bełżyce), 

✓ lekarz toksykolog Kliniki Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Oddział 

Toksykologiczno-Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, 

✓ sportowcy (Klub Sportowy Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin), 

✓  przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Lublinie, 

✓ przedstawiciele Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. 

 

Przeprowadzono również 4 spotkania dla pedagogów szkolnych podczas których 

omawiano procedury postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

podejrzanych materiałów, substancji, ujawnienia przestępstwa, ujawnienia ucznia 

będącego pod wpływem środków psychoaktywnych. 

Ponadto zorganizowano 4 spotkania  dla rodziców podczas których zwiększano 

świadomość i wiedzę nt. skutków zdrowotnych wynikających ze spożywania substancji 

psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – dopalaczy oraz 

informowano o aspektach prawnych. 

ROPS w Lublinie sfinansował : 
- zakup sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących ww. programie (elektroniczna tarcza 

do gry, 17 szt. piłek oraz worek na piłki). Kwota rozliczona: 969,79 zł 

 

- materiały profilaktyczno-edukacyjnych, które rozdysponowane zostały m.in. podczas 

debat. Były to: kable USB w kształcie opaski (500 szt. z grawerem znaku graficznego 

ROPS w Lublinie i KMP w Lublinie oraz hasłem: ,,Odpal myślenie nie wchodź  

w uzależnienie”), Umowa nr DZU.JS.2322.41.2018. Kwota rozliczona: 1 900,35 zł. 
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- opaski odblaskowe z nadrukiem 2 500 szt. oraz 1 000 szt. kabli USB w kształcie opaski  
z nadrukiem/grawerem. Umowa nr DZU.JS.2322.33.2018 zawarta w dniu 27 lipca 2018 r.  
z BUTTERFLY Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8/1 71-662 Szczecin.  
Kwota rozliczona: 7 060,00 zł. 
 

W ramach programu ,,TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE” zrealizowano 38 spotkań 
informacyjno-edukacyjnych skierowanych dla społeczności lokalnej dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślano potrzebę noszenia elementów 
odblaskowych przez pieszych i rowerzystów. W trakcie zajęć korzystano z alko-gogli  
i narko-gogli stymulujacych zachowanie człowieka pod wpływem substancji 
psychoaktywnych. 
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie przeprowadzili również szereg akcji 
krajowych, w tym m.in. „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Alkohol  
i narkotyki”. Każdy uczestnik projektu otrzymał opaskę odblaskową. 
 

3. Realizacja dwudniowego szkolenia pn. „Zaburzenia psychiczne a używanie środków 

psychoaktywnych” dla 40 osób (2 grupy szkoleniowe). Szkolenie zostało przeprowadzone  

w dniach: 13-14.11, 15-16.11. Umowa: DZU.JŁ.2322.32.2018 z dnia 02.10.2018 r. 

Realizatorem usługi był Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Czwartaków 18,  

20-045 Lublin. 

                  Szkolenie adresowane było do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, 

pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 

dziennego, członków organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, 

mających styczność z problematyką uzależnień, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę  

i umiejętności w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych. Kwota całkowita szkolenia: 19 600,00 zł, w tym 9 600,00 zł z rozdziału 

85153 Zwalczanie narkomanii, § 4300, a 10 000,00 zł z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, § 4300 

4. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „NIEĆPA” zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny.  

     W dniu 25 maja 2018 r. w Lublinie odbył się koncert muzyczny połączony z akcją 

profilaktyczną z zakresu uzależnień. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Lublinie, policji oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom spotkali się z uczestnikami kampanii. Udzielano informacji na temat pomocy 

osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, miejsc terapii, szans wyjścia  

z problemu uzależnień. Rozdawano materiały informacyjno–edukacyjne na temat 

uzależnień pozyskane m.in. z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Krajowego Centrum ds. AIDS - książki, broszury, plakaty, ulotki. Gwiazdą wieczoru była 

Ewa Farna oraz Piotr Nagiel z zespołem „STO”. ROPS w Lublinie wsparł kampanię 

profilaktyczną poprzez zakup kart wstępu (300 szt.) na kwotę 10 000,00 zł w ramach której 

placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu woj. lubelskiego oraz rodziny zastępcze,  

a także organizacje pozarządowe otrzymały wejściówki na ww. wydarzenie. Umowa 

DZU.JS.422.4.2018 z dnia 29 marca 2018 r. zawarta z Pomorską Agencją Imprez 

Artystycznych „Paja” Piotr Janusiewicz, ul. Ogrodowa 1, 76-230 Potęgowo. Środki 

finansowe zostały ujęte w budżecie: Dział 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 – Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.  

 

DZIAŁANIA POZAFINANSOWE 

 
1. Przygotowanie Raportu z wykonania w 2017 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2020, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
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przeciwdziałaniu narkomanii i przekazanie pod obrady Zarządu Województwa Lubelskiego, 

Komisji Polityki Społecznej i Sejmiku Województwa Lubelskiego; 

 

2. Przygotowanie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2020 za 2017 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz 

zebranie kwestionariuszy sprawozdawczych gminnych programów przeciwdziałania 

narkomanii z województwa lubelskiego, a następnie przesłanie ich do Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Na podstawie otrzymanych informacji Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje zbiorcze sprawozdanie zawierające 

dane od wszystkich instytucji ujętych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

Sprawozdanie to jest corocznie przyjmowane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

3. Raport Wojewódzki pn. „Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie 

województwa lubelskiego w roku 2017”; 

 

4. Przygotowanie sprawozdania z zakresu zdrowia publicznego za 2017 r. obejmującego 

realizację zadań z zakresu uzależnień (alkohol, narkomania). Dokument ten sporządzany 

jest na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie . 

  

5. Udział przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  

w spotkaniach/szkoleniach/konferencjach: 

 

- Konferencja pn. „Strategie rozwiązywania problemów uzależnień” organizowana przy 

współpracy ROPS w Lublinie z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii i Polską 

Siecią Polityki Narkotykowej (Lublin, 6 czerwca 2018 r.); 

 

- II Międzynarodowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym” 

zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” (Warszawa, 

16-17 lipca 2018 r.); 

 

- „XXV Spotkanie Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii” 

zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii (Warszawa, 11-12 grudnia 2018 r.); 

 

- Wojewódzka Konferencja na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień 

zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Polska Sieć Narkotykowa (Warszawa,  

20-21 września 2018 r.); 

 

- Konferencja inaugurująca projekt pn. „Przeciw dopalaczom wśród studentów” (Lublin 

18.10.2018 r.); 

 

- Spotkanie Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego programu poszerzenia, 

zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018-2022; 

 

6. Wydawanie rekomendacji dotyczących współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Lublinie; 

 

7. Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji dotyczących: 
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- „Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim”; 

 

- kwestionariuszy sprawozdawczych odnoszących się do realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.; 

 

- kampanii społecznej pn.: „Przyjmuje leki czy bierze?”; 

 

-.kampanii społecznej dla rodzin: Nierozerwalni; 

 

- kampanii społecznej „Krzywo weszło, zmień ustawienia”, 

 

- nowych substancji psychoaktywnych: „Dopalacze, to musisz wiedzieć” oraz „Dopalacze! 

Komunikat dla rodziców” (informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego), 

 

- przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaostrzającej kary za handel dopalaczami  

i za ich posiadanie. 

 

8. Opiniowanie aktów prawnych 

- projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;  

- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; 

- realizacji Narodowego Programu Zdrowia; 

- projekt rozporządzeń przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego; 

- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu 

zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do 

wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków 

zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności; 

- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych 

prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków 

zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

9. Dystrybucja materiałów z zakresu tematyki uzależnień – m.in. szkoły, służby mundurowe, 

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, wychowawcze, samorządy gminne. 


