
Załącznik  

do uchwały Nr CXVIII/2428/2020 

  Zarządu Województwa Lubelskiego 

   z dnia 25 lutego 2020 r.  

 

 

 

Raport z wykonania w 2019 r. 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2017 – 2020  

  
 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 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 2019 r. przeznaczono 

łącznie 249 598,84 zł. 

 
W RAMACH WW. PROGRAMU W 2019 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 2019 r. poz. 

688, z późn. zm.), w formie udzielania dotacji na realizację tych zadań. 

W dniu 5 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki 

w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zawarto 7 umów na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 143 050,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz.869, z późn. zm.), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
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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- 4 500,00 zł (kwota planowana). 
 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci „Zarembiacy” przy 

Domu Dziecka im. E. Szelburg 
-Zarembiny 

ul. Leszczyńskiego 23 
20-068 Lublin 

Nr umowy: 
DZU.JŁ.423.15.2019 

4 500,00  4 500,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia 
księgowej i trenerów prowadzących szkolenie  
z tematyki uzależnień oraz tworzenia 
programów profilaktycznych w tym zakresie, 
koszty poczęstunku w trakcie szkolenia, zakup 
materiałów dydaktycznych i biurowych na 
potrzeby szkolenia. Uczestnicy: 32 osoby 
(pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej  
i wolontariusze). 

 
Podzadanie 2. Realizacja programów o naukowych lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych w miejscach 
o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych – 16 850,00 zł (kwota 
planowana). 

2. 

Towarzystwo Nowa Kuźnia 
ul. Samsonowicza 25 

20-485 Lublin 
 
 
 
Nr umowy: 
DZU.JS.423.16.2019 

16 850,00 16 850,00 0,00 Dofinansowano koszty konsultacji 
psychologicznych, spotkania informacyjne dla 
rodziców, działania środowiskowe na 
imprezach, koszty pomocy do zajęć, zakupy 
rzeczowe. 
Uczestnicy: 2400 osób, w tym 852 osoby 
bezpośrednio (działania środowiskowe- party 
working), 134 osoby – konsultacje 
specjalistyczne  (psychologiczne), 1000 osób  
– spotkania informacyjne dla rodziców w 
szkołach.    
Program realizowany był w Lublinie, Puławach, 
Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Biłgoraju. 

 
Podzadanie 3. Wspieranie programów profilaktyki wskazującej – 111 700,00 zł (kwota planowana). 
 

3. Stowarzyszenie „Kontakt” 
ul. Skierki 12 
20-601 Lublin 

 
 
 
Nr umowy: 
DZU.ES.423.18.2019 

11 160,00 11 160,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia 
realizatorów zadania (psychologa, terapeuty  
w zakresie uzależnień) zakup materiałów 
papierniczych, informacyjnych, dydaktycznych, 
ulotek oraz pokrycie kosztu dojazdu. 
Uczestnicy: 80 osób, mieszkańcy: Gminy 
Garbów, Niemce, Kurów, Jastków, Markuszów, 
Nałęczów, Gminy Lublin (powiat nałęczowski, 
lubelski, puławski). 

4. 
Stowarzyszenie MONAR 

ul. Nowolipki 9B 
00-151 Warszawa 

 
 
Nr umowy: 
DZU.JS.423.17.2019 

 
 

55 000,00 55 000,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia 
specjalistów terapii uzależnień za prowadzenie 
poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej, 
zajęć socjoterapeutycznych, informacyjno-
edukacyjnych oraz koszty obsługi księgowej. 
Uczestnicy: 70 osób, w tym: 40 osób - Lublin 
oraz 30 osób -  Puławy (kobiety i mężczyźni). 

5. 
Stowarzyszenie „ODNOWA” 
przy Kościele o. Kapucynów 

ul. Lubelska 32 
21-100 Lubartów 

 
Nr umowy:  
DZU.JS.423.2019 

18 500,00 18 500,00 0,00 Dofinansowano koszty specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, specjalisty ds. księgowości. 
Uczestnicy: 29 osób z powiatów: łukowskiego, 
lubartowskiego, lubelskiego, międzyrzeckiego. 



 

 
Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020  

 

Załącznik do uchwały Nr CXVIII/2428/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2020 r.  
 

3 

6. 
Stowarzyszenie Integracji 

Rodzin „Przystań” 
ul. Ogrodowa 46  
22-100 Chełm 

Nr umowy: 
DZU.JS.423.20.2019 

27 040,00 27 040,00 0,00 Dofinansowano koszty realizacji programu 
CANDIS, obsługi administracyjno-księgowej, 
opłaty czynszu. 
Uczestnicy: 20 osób powyżej 16 roku życia  
z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego, 
hrubieszowskiego, krasnostawskiego. 

Podzadanie 7. Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych HIV/AIDS – 10 000,00 zł (kwota 
planowana). 

7. 
Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Potrzebującym „Agape” 

ul. Bernardyńska 5 
20-109 Lublin 

 
Nr umowy: 
DZU.JS.423.21.2019 
 

10 000,00 10 000,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia doradcy 
okołotestowego, pielęgniarza, księgowej, 
koordynatora programu, zakup materiałów  
i sprzętu medycznego, środków czystości, zakup 
i wydruk materiałów promocyjnych oraz koszty 
odbioru odpadów. 
Uczestnicy: 364 osoby przed wykonaniem testu 
(w tym 108 K i 256 M), 20 osób poradnictwo 
specjalistyczne. 

 

Ogółem 

 
143 050,00 

 
143 050,00 

 
0,00 

 
 

 

Ponadto w wyniku ww. postępowania konkursowego zawarto 8 umów na zadanie: Wspieranie 

programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia 

na łączną kwotę 121 480,00 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. 

W trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Dziale 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdział 

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawarto 3 umowy na 

wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej na łączną kwotę 29 690,00 zł. 

 

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/*KOSZTY ZADANIA 

 
Podzadanie 1. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji zdrowego stylu 
życia – 121 480,00 (kwota planowana) 
 

1. 
Stowarzyszenie ,,Otwarte 

Serca” 
 ul. Zamoyskiego 48A  

22-400 Zamość 
 
Nr umowy:  

8 050,00 8 050,00 0,00 Dofinansowano koszty organizacji wycieczki do 
Lublina: transport, bilety wstępu, wyżywienie, 
opieka pedagogiczna oraz dofinansowano 
koszty obsługi księgowej projektu. 
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DZU.ES.422.13.2019 Uczestnicy: 73 osoby - dzieci i młodzież 
zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym  
z rodzin alkoholowych, z Zamościa. 

2. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci „O uśmiech dziecka” 

ul. Trubakowska 59  
22-100 Chełm 

 
Nr umowy: 
DZU.JŁ.422.20.2019 

32 500,00 32 500,00 0,00 Dofinansowano koszty noclegów, wyżywienia, 
zabiegów rehabilitacyjnych, transportu, nagród,  
materiałów i pomocy dydaktycznych dla 
uczestników wypoczynku letniego. 
Uczestnicy: 30 osób, w tym 26 dzieci i młodzież 
oraz 4 osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie). 
Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym z powiatu 
grodzkiego-Miasta Chełm i powiatów 
chełmskiego i krasnostawskiego. 

3. 

 „Fundacja Amigo - Polska” 
ul. Jaworowskiego 12  

20-612 Lublin 
 
Nr umowy: 
DZU.JŁ.422.19.2019 

9 500,00  9 500,00 0,00 Dofinansowano 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. 
Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Potrzebującym „Agape” 

ul. Bernardyńska 5, 
 20-109 Lublin 

 
Nr umowy:  
DZU.ES.422.14.2019 

10 520,00 10 520,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia osób 
prowadzących zajęcia „Dookoła świata”, opłaty 
za wyjścia dla uczestników, materiałów do 
prowadzenia zajęć, wynagrodzenie księgowej, 
środki czystości. 
Uczestnicy: 41 osób - dzieci i młodzież. 

  
    

5. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci „Zarembiacy” przy 

Domu Dziecka im. E. 
Szelburg-Zarembiny 

ul. Leszczyńskiego 23 
20-068 Lublin 

 
Nr umowy: 
DZU.EFW.422.29.2019 

 6 000,00  6 000,00 0,00 *Zorganizowano zajęcia dla wychowanków, 
wychowawców, członków Stowarzyszenia, 
wolontariuszy i osób towarzyszących. 
Uczestnicy: 55 osób, w tym 16 wychowanków  
z Domów Rodzinnych w Lublinie-wyjazd 
wakacyjny;  
39 wychowanków, 4 wychowawców, 10 
członków Stowarzyszenia, 1 wolontariusz-3 
wyjazdy do lasu; 
40 wychowanków-wyjście na basen. 

6. 
Fundacja AMIGO-POLSKA 

ul. Jaworowskiego 12 
20-612 Lublin 

Nr umowy: 
DZU.EFW.422.26.2019 

 5 610,00  5 610,00 0,00 *Zrealizowano program wychowawczo 
-resocjalizacyjny, dożywienie wychowanków, 
organizację czasu wolnego. 
Uczestnicy: 20 wychowanków. 

7. 
Instytut Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Lubelskiej 
ul. Droga Męczenników 

Majdanka 27 
20-235 Lublin 

 
Nr umowy: 
DZU.EFW.422.28.2019 

33 300,00 33 300,00 0,00 *Zorganizowano obóz wypoczynkowy, 
zapewniono: wyżywienie, transport, noclegi, 
wyspecjalizowaną kadrę, opłaty przewodników  
i bilety wstępu. 
Uczestnicy: 30 osób, z powiatu kraśnickiego. 

8. 
Stowarzyszenie RYSA 
ul. Leszczyńskiego 23 

20-268 Lublin 
 

Nr umowy: 
DZU.EFW.422.30.2019 

16 000,00 16 000,00 0,00 *Zorganizowano poradnictwo, konsultacje 
specjalistów, warsztaty (indywidualne, 
grupowe). 
Uczestnicy: 130 osób (rodzice, dzieci i kadra 
szkół podstawowych powiatu lubelskiego, 
chełmskiego (Konopnica, Motycz, Stasin, 
Tomaszowice, Wojciechów, Miłocin, Sielec i 
Leśniowice). 
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Ogółem 
 

 
121 480,00  

 
121 480,00 

      

0,00 

 

*Koszty zadania – dotyczy ofert zrealizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu 
ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  
z wykonania tych zadań (DZ.U.2018 poz. 2057). 
 

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: „Profilaktyka uzależnień w każdym wieku” 

 

1. 
Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „Płomyk”  

ul. Hawelki 1, 

23-250 Urzędów 

 

Nr umowy:  

DZU.ES.422.34.2019 

9 990,00 9 990,00 0,00 Dofinansowano koszty transportu, wyżywienia, 

noclegów oraz pilota wycieczki, kosztu pracy 

certyfikowanego specjalisty uzależnień oraz 

realizacji spotkań warsztatowych. 

Uczestnicy: 

335 osób-warsztaty dot. profilaktyki uzależnień 

„Zabezpieczenie osobiste w dzisiejszym 

świecie”, w tym m.in.: 

192 osoby-warsztaty dot. programu „Scenariusz 

życia”; 

19 osób-dwudniowe warsztaty profilaktyczno-

terapeutyczne. 

Nazwa własna: „Spotkania profilaktyczne alternatywą dla seniorów” 

 2. 
Kraśnickie Stowarzyszenie 

„Senior na czasie” 

ul. Armii Krajowej 25 

23-200 Kraśnik 

Nr umowy: 

DZU.EFW.422.40.2019 

9 900,00 9 900,00 0,00 Dofinansowano koszty wynagrodzenia 

pedagoga, zakupu nagród, wynajęcia autokaru, 

wyżywienia, oprawy muzycznej, zakupu biletów 

do teatru. 

Uczestnicy: 90 osób, mieszkańcy województwa 

lubelskiego. 

Nazwa własna: „Aktywny wypoczynek alternatywą dla nałogów” 

3. 
Instytut Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Lubelskiej,  

ul. Droga Męczenników 

Majdanka 27, 

20-235 Lublin 

Nr umowy: 

DZU.ES.422.33.2019 

9 800,00 9 800,00 0,00 Dofinansowano koszty transportu i parkingów, 

wyżywienia, materiałów programowych i 

zakwaterowania. 

Uczestnicy: 15 wychowanków. 

  
   

 

 

Ogółem 
 

 

29 690,00 

 

29 690,00 

       

0,00 

 

 
 

2. Zawarcie Porozumienia nr DZU.JS.423.6.2019 z dn. 05.03.2019 r. z Komendą Miejską Policji 

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

przedsięwzięć profilaktycznych – kampanii: 
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− „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 13 debat, w kilku uczestniczył przedstawiciel ROPS w Lublinie. Ponadto  

w debatach udział wzięli: 

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

dzielnicowi Komisariatów Policji podległych KMP w Lublinie, 

✓ lekarz z Kliniki Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Oddziału 

Toksykologiczno-Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie, 

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

✓  pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Lublinie, 

✓ pracownicy Ośrodka Leczenia Uzależnień w Albrechtówce z Fundacji Towarzystwo 

Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, 

✓ pedagodzy szkół biorących udział w programie. 

 

Przeprowadzono również 1 spotkanie dla Rady Pedagogicznej Schroniska dla Nieletnich 

w Dominowie, podczas którego omawiano procedury postępowania nauczycieli w przypadku 

znalezienia na terenie szkoły podejrzanych materiałów, substancji oraz  ujawnienia ucznia 

będącego pod wpływem środków uzależniających. 

Ponadto zorganizowano 2 spotkania dla rodziców w Szkole Podstawowej w Konopnicy  

i Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, podczas których przekazano informacje dot. problemu 

uzależnień dzieci i młodzieży oraz zwiększono świadomość i wiedzę dotyczącą skutków 

prawnych w przypadku posiadania narkotyków, w tym dopalaczy oraz skutków zdrowotnych  

i społecznych zażywania tych substancji.  

Samorząd Województwa Lubelskiego sfinansował: 

 

1) wykonanie i dostarczenie 510 szt. breloczków w formie latarki (z grawerem znaku 

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

w uzależnienie”), Umowa nr DZU.JS.2322.10.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zawarta  

z firmą LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów. Kwota rozliczona: 



 

 
Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020  

 

Załącznik do uchwały Nr CXVIII/2428/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2020 r.  
 

7 

4 080,00 zł;  

 

2) wykonanie i dostarczenie 2 550 szt. opasek odblaskowych (z nadrukiem znaku graficznego 

ROPS i KMP w Lublinie oraz hasłem „Trzeźwy umysł na drodze”). Umowa nr 

DZU.JS.2322.10.2019 zawarta w dniu 23 lipca 2019 r. z firmą LUBMAR Andrzej Lubera, ul. 

Jastruna 23, 33-100 Tarnów. Kwota rozliczona: 3 085,50 zł; 

 

3) wykonanie i dostarczenie 1 700 szt. smyczy (z nadrukiem znaku graficznego ROPS 

w Lublinie i KMP w Lublinie oraz hasłem „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”). 

Umowa nr DZU.JS.2322.10.2019 zawarta w dniu 23 lipca 2019 r. z firmą LUBMAR Andrzej 

Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów. Kwota rozliczona: 2 941,00 zł;  

 

4) wykonanie i dostarczenie 490 szt. breloka z latarką (z grawerem znaku graficznego ROPS 

w Lublinie i KMP w Lublinie oraz hasłem: ,,Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”), 

Zlecenie z dnia 14.10.2019 r. do Umowy nr DZU.JS.2322.10.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 

zawartą z firmą LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów. Kwota 

rozliczona: 3 920,00 zł; 

 

5) wykonanie i dostarczenie 450 szt. opasek odblaskowych (z nadrukiem znaku graficznego 

ROPS i KMP w Lublinie oraz hasłem „Trzeźwy umysł na drodze”). Zlecenie z dnia 

14.10.2019 r. do Umowy nr DZU.JS.2322.10.2019 zawartej w dniu 23 lipca 2019 r. z firmą 

LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów. Kwota rozliczona: 544,50 zł;  

 

6) wykonanie i dostarczenie 1 300 szt. smyczy (z nadrukiem znaku graficznego ROPS  

w Lublinie i KMP w Lublinie oraz hasłem „Odpal myślenie nie wchodź  

w uzależnienie”). Zlecenie z dnia 14.10.2019 r. do Umowy nr DZU.JS.2322.10.2019 zawartej  

w dniu 23 lipca 2019 r. z firmą LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów. 

Kwota rozliczona: 2 249,00 zł 

 

W ramach programu ,,TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE” zrealizowano 45 spotkań 

informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, dotyczących poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślano potrzebę noszenia elementów 

odblaskowych przez pieszych i rowerzystów oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego 

podczas przechodzenia przez ulicę czy korzystania z poboczy.  
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Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie przeprowadzili również szereg akcji 

krajowych, w tym m.in. „Bezpieczne wakacje i ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Alkohol  

i narkotyki”, „Błyśnij odblaskiem na drodze”, „Trzeźwy umysł na drodze”.  

Każdy uczestnik projektu otrzymał opaskę odblaskową. 

 

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

psychoaktywnych” dla 82 osób (4 grupy szkoleniowe). Szkolenie zostało przeprowadzone 

w dniach: 22-23.10.2019 r., 24-25.10.2019 r., 25-26.11.2019 r., 27-28.11.2019 r. Umowa: 

DZU.JŁ.2312.13.2019 z dnia 23.07.2019 r. Realizatorem usługi był Instytut Szkoleń     

Biznesowych, ul. Skautów 11, 20-055 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 rozliczona: 14 918,00 zł (kwota całkowita: 40 098,00 w tym                          

25 180,00 zł z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300). 

  

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

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny.  

W dniu 6 czerwca 2019 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 był zespół Blue Cafe oraz Piotr 

Nagiel z zespołem „STO %”. ROPS w Lublinie wsparł kampanię profilaktyczną poprzez zakup 

kart wstępu (400 szt.) - placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu woj. lubelskiego oraz 

rodziny zastępcze, a także organizacje pozarządowe otrzymały wejściówki na ww. 

wydarzenie. Umowa DZU.EFW.422.6.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zawarta  

z Agencją Artystyczną „J.J” Janina Janusiewicz, ul. Ogrodowa 1, 76-230 Potęgowo. Środki 
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finansowe zostały ujęte w budżecie: Dział 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154  

– Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 – Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł. 

 

5. Badanie społeczne pn. „Diagnoza województwa lubelskiego w zakresie używania substancji  

     psychoaktywnych wśród osób dorosłych oraz dostępności oferty pomocowej  

w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych”. Realizator: Grupa 

BST Sp. z o. o. ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice. Umowa DSP.KL.2312.29.2019 część III 

z dnia 11.09. 2019 r. Kwota rozliczona: 14 900,00 zł (kwota całkowita: 54 900,00 zł, w tym  

40 000,00 zł z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4 300).  

 

6. Badanie ESPAD. Umowa Nr DZU.JS.423.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. Realizator: Instytut 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. Kwota rozliczona:  

59 910,84 zł. 

 

DZIAŁANIA POZAFINANSOWE 

 

1. Przygotowanie Raportu z wykonania w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017-2020, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii i przekazanie pod obrady Zarządu Województwa Lubelskiego, 

Komisji Polityki Społecznej i  Równego Traktowania oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

 

2. Przygotowanie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2017-2020 za 2018 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. Przygotowanie Raportu Wojewódzkiego pn. „Monitorowanie problemu narkotyków  

i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2018” – Ekspert Wojewódzki ds. 

Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
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4. Przygotowanie sprawozdania z zakresu zdrowia publicznego za 2018 r. obejmującego 

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

zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia. 

  

5. Udział przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 

 

            w spotkaniach/szkoleniach/konferencjach: 

• Konferencja pn. „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, 

zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Warszawa, 

10.04.2019 r.-11.04.2019 r.); 

• Wizyta studyjna w Lizbonie zorganizowana przez Fundację Polska Sieć Polityki 

Narkotykowej (3-5.06.2019 r.) – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach  

i Narkomanii; 

• III Międzynarodowa Konferencja „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym” 

     organizowana przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  

     i Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” (Warszawa, 23 

    -25.07.2019 r.); 

• Konferencja „XV Spotkanie programów redukcji szkód” zorganizowana przez KBPN  

i Poradnię MONAR w Krakowie (Kraków, 5-6.09.2019 r.); 

• XXVI Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” organizowana 

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

25-26.11.2019 r.); 

• Spotkanie Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP) oraz fentanyli w ramach 

corocznej współpracy z krajami bałtyckimi zorganizowana przez Centrum Informacji 

KBPN oraz EMCDDA (Gdańsk, 12-13 grudnia 2019 r.); 

• Spotkanie Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii nt. 

lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii, zorganizowane przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej i Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej (Warszawa, 

10.12.2019 r.); 

• Obchody 25-lecia Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii 

Uzależnień w Puławach (Puławy, 13.05.2019 r.); 

• Udział w Seminarium zorganizowanym przez Towarzystwo „Nowa Kuźnia” oraz 

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Krajowym Biurem 
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Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

z okazji 10-lecia realizacji programu FreD Goes Net (Lublin, 18-19.06.2019 r.); 

• Udział w uroczystym rozpoczęciu działalności Młodzieżowego Ośrodka Terapii  

i Readaptacji „Powrót z U” (Albrechtówka, 25.02.2019 r.). 

 

6. Wydawanie rekomendacji i referencji dotyczących współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Lublinie: 

• Towarzystwo Nowa Kuźnia, ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, 

• Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  

w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, 

• Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  

w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy, 

• Stowarzyszenie „Kontakt”, ul. Skierki 12, 20-601 Lublin, 

• Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11, 20-055 Lublin.  

  

7. Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji dotyczących: 

• „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 2018 r., 

• Publikacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do pobrania on-line, 

• Europejski Raport Narkotykowy 2019, 

• Wytycznych MEN w sprawie kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 

2019/2020, 

• Kampanii społecznej „Krzywo weszło, zmień ustawienia”.   

 

8. Opiniowanie aktów prawnych: 

• projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; 

• projekt Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania 

środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, 

prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami 

psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń; 



 

 
Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020  

 

Załącznik do uchwały Nr CXVIII/2428/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2020 r.  
 

12 

• projekt Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1; 

• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów 

niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub 

wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychoaktywnych 

lub prekursorów kategorii 1; 

• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki 

odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane  

i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego; 

• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów 

leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków 

odurzających, substancji psychotropowych, 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. 


