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I. WPROWADZENIE 

 

§ 1. Gmina Miasto Zgierz przystąpiła do programu „Decydujmy razem” – Wzmacnianie 

mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych 

oraz podejmowaniu decyzji publicznych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.3.Wsparcie na rzecz realizacji Strategii 

Lizbońskiej” po to, aby wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami kluczowych środowisk 

dla rozwiązywania problemów związanych z narkomanią, opracować Program 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

Projekt „Decydujmy Razem” jest projektem pilotażowym, obejmującym swym zasięgiem 

108 gmin i powiatów. Myślą przewodnią projektu jest nadanie partycypacji społecznej 

wymiaru trwałej praktyki życia publicznego. 

Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a partnerami Instytut Spraw 

Publicznych, Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja „Fundusz 

Współpracy.   

Do współpracy nad Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaproszono wszystkich 

chętnych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji, działających na terenie miasta.  

W lutym 2012 r. z inicjatywy Pani dr Iwony Wieczorek Prezydent Miasta Zgierza powstał 

dwudziestosiedmioosobowy zespół partycypacyjny, który opracował Miejski Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2012-2015, zwany dalej 

„Programem”. Zespół odbył osiem spotkań roboczych, na których zostały wypracowane 

najważniejsze założenia do Programu.  

 

§ 2.  Skład zespołu:  

1. Andrzej Sadrakuła – koordynator projektu FRDL 

2. Agata Bulicz – doradca merytoryczny FRDL 

3. Anna Majewska – gminny koordynator  

4. Ewa Kaleta – animatorka  

5. Renata Malinowska –animatorka  

6. Grażyna Andrzejewska 

7. Karolina Beim 

8. Dariusz Bereżewski 

9. Afrodyta Będzińska 

10.  Jan Czekalski 
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11. Liliana Garczyńska 

12. Agata Grzelak Makowczyńska 

13. Urszula Grzelązka 

14. Józefa Kaczmarek 

15. Nina Kalista  

16. Józef Krawczyk 

17. Maria Markowska 

18. Paweł Marynowicz 

19. Karolina Miżynska 

20. Ilona Mrowińska 

21. Zofia Niechciał 

22. Iwona Olszewska-Nowak 

23.  Stefan Pelikan 

24. Iwona Rucińska 

25. Jolanta Szafrańska 

26. Karolina Ślaska 

27. Renata Wolska 

 

§ 3. Etapy prac zespołu nad Programem: 

1. Wrzesień 2011- Zaproszenie od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

do przystąpienia do projektu Decydujmy Razem 

 

2. Listopad  2011 Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, 

a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, powołanie osób 

na stanowiska animatorów oraz koordynatora gminnego 

 

3. Luty 2012 Spotkanie rekrutacyjne, utworzenie zespołu 

partycypacyjnego 

 

4. Kwiecień 2012 I spotkanie zespołu- prezentacja założeń projektu, 

opracowanie listy problemów do Programu 

 

5. Maj 2012 II spotkanie zespołu – omówienie podstaw prawnych 
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do Programu, analiza interesariuszy, proces tworzenia 

programów profilaktycznych 

 

6. Czerwiec 2012 III spotkanie zespołu – analiza potencjalnych partnerów 

do realizacji Programu, oczekiwania partnerów, słabe 

i mocne strony w podejmowaniu działań 

7. Lipiec 2012 IV spotkanie zespołu- określenie 3 priorytetowych zadań 

Programu, czas realizacji, źródła finansowania 

 

8. Sierpień 2012 V spotkanie zespołu –decyzja zespołu o wyborze formy 

konsultacji Programu, opracowanie ankiety konsultacyjnej 

 

9. Wrzesień 2012  VI spotkanie zespołu – prezentacja opracowanych przez 

zespół zadań do Programu 

10. Listopad 2012  VII Omówienie wniosków po konsultacji 

 

11. Listopad 2012 VIII spotkanie zespołu –zatwierdzenie projektu Programu 

przez zespół 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

II. ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROGRAMU 

 

§ 4. Podstawa prawna działań mających na celu rozwiązywanie problemu narkomanii jest 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 r. poz. 124), 

która określa zadania gminy (art.2 ust.1 pkt. 1-3 oraz art.10), rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 

2011-2016 (Dz. U. Nr 78, poz. 428) wytyczające kierunki działań w tym zakresie, 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015, oraz Miejska Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych (Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 

24 luty 2011 r.)  

 

§ 5. Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii: 

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. 
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3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5) Pomoc społeczna 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. 

 

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

 

§ 6. Lista adresatów wskazanych przez zespół w trakcie prac nad Programem. Program 

kierowany jest w pierwszej kolejności do: 

1)  Uczniów szkół podstawowych 

2) Młodzieży ( klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne) 

3) Rodziców 

4) Studentów 

5) Pedagogów ( nauczycieli) 

6) Trenerów i instruktorów sportowych 

7) Pracowników służby zdrowia 

8) Pracowników służb mundurowych 

9)  Pracowników domów kultury 

10)  Pracowników organizacji młodzieżowych 

      11) Kuratorów 

      12) Pracowników służb socjalnych 

 

 

IV. LOKALNE INSTYTUCJE WSPARCIA, JAKO POTENCJALNI PARTNERZY 

W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU – ANALIZA ICH MOCNYCH 

I SŁABYCH STRON 

 

Tabela Nr 1 Prezentacja potencjalnych partnerów Programu 
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Lp. Partnerzy 

Oczekiwania? 

(Jakie będą jego 

oczekiwania, jeśli 

wystąpi w tej roli?) 

Zasoby/mocne strony 

(Jakimi zasobami 

dysponuje, co jest jego 

atutem w działaniu) 

Słabe strony 
(Co będzie przeszkodą, 

barierą w podejmowaniu 

takich działań?) 

1. Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej(MOPS) 

Oddelegowanie min. 

1 osoby do realizacji 

i odpowiedzialności 

za program – 

dodatkowy etat, 

utworzenie systemu 

wsparcia 

Zasoby kadrowe, wiedza 

z zakresu diagnozy 

środowiska, łatwe dotarcie 

do zagrożonych rodzin, 

zasoby lokalowe 

Lękowe podejście 

do pracownika, od 

którego coś zależy np. 

zasiłek, ukrywanie 

prawdy o problemie 

narkomanii, zbyt mała 

kadra, brak specjalistów, 

mała wiedza o 

rozpoznawaniu problemu 

2. Fundacja ARKA 

Świetlica 

środowiskowa 

Wynagrodzenie 

za prace, promowanie 

ich działań, włączanie 

jako partnera akcji, 

doposażenie 

w niezbędny sprzęt 

Kadra specjalistów, baza 

lokalowa, pieniądze 

Rozpoznanie potrzeb 

i problemu, zajęcie czasu 

wolnego 

Mała ilość kadry 

merytorycznej, małe 

zaplecze lokalowe, brak 

stałych środków 

finansowania 

3. Powiatowa Komenda 

Policji 

Wymiana informacji, 

przepływ informacji, 

zmniejszenie 

problemu a co za tym 

idzie zmniejszenie 

innych wykroczeń, 

szkolenia, wsparcie 

finansowe i rzeczowe 

(testery) 

Diagnoza środowiska, 

źródło informacji, 

profilaktyka, 

egzekwowanie prawa, 

interwencje 

Zbyt sztywna 

zcentralizowana struktura, 

brak wiary w skuteczne 

działania, braki kadrowe 

4. Straż Miejska Współpraca z policją, 

oddelegowanie osoby 

odpowiedzialnej, 

przepływ bieżących 

informacji, 

zmniejszenie 

problemu, wsparcie 

rzeczowe (testery) 

Diagnoza środowiska, 

źródło informacji, 

profilaktyka, 

egzekwowanie prawa, 

interwencje 

Opór grupy docelowej, 

brak odpowiedniej sekcji 

do działań, brak 

umiejętnego 

rozpoznawania osób pod 

wpływem narkotyków, 

brak autorytetu w 

społeczeństwie 
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5. Kuratorzy sądowi Informacja 

o problemie i rzetelna 

współpraca 

ze wskazującym 

podmiotem, 

współpraca dom-

szkoła- kurator, 

szkolenia, informacja 

o systemie wsparcia, 

fundusze 

Tworzenie diagnozy, 

znajomość problemu 

Brak chęci współpracy, 

późna interwencja, 

przeciążenie pracą, mało 

wiedzy na temat problemu 

6. Urząd Miasta 

Radni  

Miejska komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Wsparcie 

w podmiotach 

zainteresowanych 

problemem, 

promowanie 

podjętych 

przedsięwzięć, 

miłości 

i zrozumienia, 

zmniejszenia 

problemu w mieście, 

rozwoju systemu 

wsparcia 

Wsparcie lokalowe, 

prawne, fundusze, poparcie 

Trudność w przekonaniu 

społeczeństwa 

do ważności programu, 

trudność w pozyskaniu 

środków finansowych, 

inne ważne dla miasta 

problemy do rozwiązania  

7. Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

Oddział Uzależnień 

Szpitala 

Wojewódzkiego 

Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna(PPP) 

Skierowania do nich 

problemu, promocji, 

większej ilości 

ośrodków leczenia, 

szerszej kadry, 

wdrażania zaleceń, 

większej ilości 

organizacji 

zajmujących się 

problemem  

Kadra specjalistów, 

konsultacje, wsparcie 

Duża liczba pacjentów, 

braki kadrowe  

8. Klub Anonimowych 

Alkoholików STOP 

Kierowania ludzi 

z problemami, 

specjalisty oraz 

szkoleń  

Kadra specjalistów, baza 

lokalowa 

Brak specjalistów, 

ukierunkowanie tylko 

na problemy alkoholowe 
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9. MONAR  

Osoby walczące 

z uzależnieniem 

Wsparcia rodziny 

i instytucji, 

organizowania 

spotkań w terenie, 

pieniędzy na leczenie  

Wsparcie specjalistów, 

przeprowadzenie diagnozy, 

spotkania z uzależnionymi 

Niedostatki finansowe, 

mało miejsc w ośrodkach 

10. Parafie 

CARITAS 

OAZA 

Włączenie w różnego 

rodzaju promocje 

danej parafii czy 

grupy katolickiej 

wsparcie finansowe, 

równego i poważnego 

traktowania 

Wsparcie finansowe 

i informacyjne, kadra 

pasjonatów, duży autorytet 

społeczności, 

wiarygodność, możliwość 

dotarcia do dużej grupy 

ludzi 

Finanse, przekonanie 

co do istoty problemu 

narkomanii, jednostronne 

spojrzenie na problem, 

podejście niektórych 

księży, brak autorytetu 

w niektórych grupach 

młodzieżowych 

11. Szkoły Zmniejszenia 

problemu, szkoleń jak 

wykrywać problem 

w praktyce, 

informacji 

o instytucjach 

wsparcia, 

zdecydowanych 

interwencyjnych 

działań, możliwości 

wprowadzania 

programów 

systemowych  

Warsztaty z uczniami, 

spotkania z rodzicami, 

udostępnienie sal 

Problem z przekazaniem 

informacji odbiorcom, 

niechęć środowiska 

do angażowania się, brak 

dodatkowych płatnych 

godzin, zakłamywanie 

i negowanie problemu.  

12. Związek Harcerstwa 

Polskiego (ZHP) 

Rozpropagowania 

związku wśród 

młodzieży, promocje 

podejmowanych akcji, 

wsparcie ekspertów, 

informacji 

o instytucjach wsparcia, 

dofinansowania na 

działania profilaktyczne 

Zachęcenie do aktywnego 

wypoczynku, zajęcie czasu 

wolnego, baza lokalowa, 

wolontariusze możliwość 

działań przez cały rok, 

duża ilość formalnych 

członków 

Problem finansowy 

i kadrowy 
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13. Centrum Kultury 

Dziecka(CKD) 

Miejski Ośrodek 

Kultury (MOK) 

Młodzieżowy Dom 

Kultury (MDK)  

Spółdzielczy Dom 

Kultury SEM 

Większego 

zainteresowania 

zajęciami, wsparcia 

finansowego w 

działaniach 

profilaktycznych, 

szkoleń, ekspertów 

Warsztaty, happeningi, 

baza lokalowa, czas 

poświęcony młodzieży. 

Kadra, elastyczność, 

pomysłowość, otwartość 

Pieniądze, koncentracja 

na innych działaniach, 

możliwe konflikty między 

placówkami 

(MOK, MDK, SEM) 

14. Stowarzyszenia 

i Kluby Sportowe 

Miejski OŚRODEK 

Sportu i Rekreacji 

(MOSiR) 

Większego 

zainteresowania 

zajęciami, promocji, 

szkoleń, wsparcia 

finansowego 

Czas poświęcony 

młodzieży, kadra, baza 

lokalowa, udostępnienie 

obiektów sportowych, 

kadra-autorytet 

Problem finansowy, 

logistyka 

15. Biblioteki Wsparcia 

merytorycznego 

i narzędzi (metody 

działań, materiały 

merytoryczne), 

promocji  

Akcja informacyjna, 

zasoby lokalowe, kontakt 

z dziećmi, młodzieżą, 

wychowawcami 

Poczucie, że to nie ich 

temat, brak fachowców, 

mała ilość korzystających 

z bibliotek narkomanów, 

brak funduszy  

16. Kolegium 

Nauczycielski 

Materiałów, środków 

finansowych, 

ciekawych pomysłów 

na działania, szkoleń 

pracowników 

i studentów  

Akcja informacyjna, 

zasoby lokalowe, 

happeningi 

Brak czasu na dodatkowe 

działania, możliwe 

negowanie problemu 

schemat pracy uczelni 

17. Rady osiedli Rozwiązanie 

problemu na ich 

terenie, udostępnienia 

lokali, poważnego 

traktowania, 

konkretnych działań 

i środków 

finansowych 

Wiedza o środowisku, 

społecznicy, profilaktyczne 

spotkania z mieszkańcami 

Poczucie niewiedzy, duża 

ilość rad i słaby przepływ 

informacji, przekonanie, 

że nie są właściwą 

jednostką jako partner 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie prac Zespołu 

 

 

V. PROBLEMY MIASTA ZGIERZA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 

§ 7. Lista problemów została wypracowana w drodze prac warsztatowych z udziałem osób 

reprezentujących różnorodne środowiska. Zespół był zgodny, że należy przeprowadzić 

rzetelną diagnozę problemu, zadbać o integrację podmiotów działających w obszarze 

przeciwdziałania narkomanii oraz ułatwić mieszkańcom Zgierza dostęp do informacji 

o instytucjach działających w obszarze profilaktyki, edukacji i leczenia narkomanii. 

 

§ 8. Lista problemów wypracowanych przez Zespół 

1. Nieskuteczne sposoby dotarcia do szerokiej grupy społeczeństwa z informacją 

o problemie narkomanii. 

2. Brak zaangażowania w problem grup społecznych i środowisk lokalnych w mieście. 

3. Niska świadomość społeczna oraz brak dostrzegania problemu w rodzinie. 

4. Bagatelizowanie problemu przez jednostkę oraz rodzinę. 

5. Niewystarczające fundusze na profilaktykę i leczenie uzależnień. 

18. Starostwo Powiatowe 

Powiatowy Urząd 

Pracy (PUP) 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

(PCPR) 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

Ośrodków instytucji 

wsparcia, do których 

można się zwrócić, 

ciągłości działań  

Możliwość przekazywania 

informacji, zasoby 

kadrowe 

Brak chęci samodzielnego 

podejmowania działań, 

urzędnicze podejście, 

niechęć wspierania działań 

Gminy Miasto Zgierz 

19.  Media lokalne 

Telewizja CENTRUM 

Ilustrowany Tygodnik 

Zgierski (ITZ) 

Zgierska Gazeta 

Niezależna Zgrzyt 

Radio  

Informacji, osób 

do kontaktu, 

spektakularnych 

działań lub zdarzeń  

Poparcie kampanii, źródło 

informacji, promocja 

Brak działań 

wspierających podmioty 

zajmujące się problemem, 

nastawienie na sensację 

i krytykę  
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6. Brak obecności w mediach osobistości/postaci - instytucji, kojarzonych 

z przeciwdziałaniem narkomanii. 

7. Brak dokładnej diagnozy problemu – na poziomie lokalnym. 

8. Zaprzeczenie istnienia problemu. 

9. Funkcjonowanie wielu mitów. 

10. Bagatelizowanie problemu. 

11. Brak wiedzy. 

12. Lobbing ludzi zarabiających na substancjach psychoaktywnych. 

13. Brak społeczeństwa obywatelskiego. 

14. Niedoskonałe prawo. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prac Zespołu 

 

 

VI. STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA: CELE PROGRAMU ORAZ ZADANIA 

DO REALIZACJI 

 

§ 9. Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście Zgierzu 

 

§ 10. Cele szczegółowe i sposoby realizacji 

1. Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

szkodliwości zażywania narkotyków w zakresie profilaktyki i uzależnień od substancji 

psychotropowych 

2. Promowanie zdrowego stylu życia 

3. Wsparcie informacyjne dla osób borykających się z problemem narkomanii 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska 

patologii i przestępczości 

5. Integrowanie lokalnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii 

 

§ 11. Planowane działania/projekty do realizacji w ramach Programu 

Tabela Nr 2. Projekt 1 

Lp.  Opis 
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1 Tytuł zadania System profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla różnych 

grup odbiorców. 

2 Uzasadnienie  Podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawisk 

i problemów związanych z używaniem i uzależnieniem od 

narkotyków wymaga działań zintegrowanych, a jednocześnie 

różnorodnych. Szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień 

powinna trafić do wszystkich środowisk, których problem 

może dotyczyć, ale sposoby jej realizacji muszą być 

dostosowane do konkretnej grupy odbiorców i roli, jaką będą 

pełnić w neutralizowaniu problemu. Znaczącą przestrzenią dla 

działań z zakresu profilaktyki narkomanii jest środowisko 

szkolne, ze względu na fakt zogniskowania w nim szerokiej 

grupy zdefiniowanych odbiorców, czyli uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pedagogów szkolnych. Drugą szeroką grupą 

zainteresowaną zwiększeniem poziomu wiedzy na temat 

problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, są 

pracownicy służb działających na rzecz mieszkańców (MOPS, 

Policja, SM, SK). System profesjonalnych szkoleń jest więc 

pakietem programów dostosowanych treściowo i zadaniowo 

dla każdej z grup. 

3 Cel do 

zrealizowania/osiągnięcia 

1. Osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie aspektów 

chroniących dzieci i młodzież przed kontaktem z narkotykami, 

2. Wzrost poziomu wiedzy na temat problematyki związanej 

z używaniem środków psychoaktywnych, 

3. Zdobycie wiedzy na temat sposobów pomagania oraz 

placówek niosących pomoc osobom używającym narkotyków 

i ich rodzinom. 

4 Termin realizacji Lata 2013 – 2014 

a) opracowanie materiałów szkoleniowych i ankiet 

ewaluacyjnych dla poszczególnych grup odbiorców – 

1 miesiąc, 

b) przeprowadzenie zajęć: 

- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej – 

3 godziny lekcyjne dla każdej 3 klasy gimnazjum zajęcia 

rozłożone będą od października do kwietnia danego roku 

szkolnego, 



 

FRDL Centrum Mazowsze, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, tel. (022) 322 84 25, fax. (022) 322 84 10, e-mail biuro@frdl.mazowsze.pl http://frdl.mazowsze.pl/ 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

S
tr

o
n

a1
3
 

- zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców uczniów 

3 klas szkół gimnazjalnych – 1 spotkanie w roku szkolnym 

dla poszczególnych klas. Zajęcia rozłożone będą 

od października do kwietnia danego roku szkolnego, 

- szkolenie dla nauczycieli dotyczące sposobów prowadzenia 

profilaktyki uzależnień – 1 blok szkoleniowy dla każdego 

gimnazjum. 3-godzinny warsztat w okresie od października 

do kwietnia danego roku szkolnego, 

- szkolenia z problematyki związanej z używaniem środków 

psychoaktywnych dla MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej, 

Służby Kuratorskiej, Pedagogów – w ramach wskazanego 

przez te służby zapotrzebowania. 15-godzinny warsztat dla 

grupy 12-15 osób. Terminy do uzgodnienia w przeciągu 

całego roku, 

c) przeprowadzenie działań ewaluacyjnych 

po przeprowadzonych szkoleniach – 1 miesiąc. 

5 Opis działania a) opracowanie materiałów szkoleniowych i ankiet 

ewaluacyjnych dla poszczególnych grup odbiorców, 

b) przeprowadzenie zajęć wg poniższego schematu: 

- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży 3 klas gimnazjalnych – 

1 blok zajęć dla każdego gimnazjum, 

- zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców uczniów szkół 

gimnazjalnych – 1 spotkanie w roku szkolnym dla 

poszczególnych klas, 

- szkolenie dla nauczycieli i pedagogów dotyczące sposobów 

prowadzenia profilaktyki uzależnień – 1 blok szkoleniowy 

dla każdego gimnazjum, 

-szkolenia z problematyki związanej z używaniem środków 

psychoaktywnych dla MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej, 

Służby Kuratorskiej – w ramach wskazanego przez te służby 

zapotrzebowania, 

c) przeprowadzenie działań ewaluacyjnych 

po przeprowadzonych szkoleniach. 

6 Osoba. Instytucja 

odpowiedzialna 
Fundacja „Arka” 
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7 Finansowanie/ budżet a) wykorzystanie zasobów lokalowych szkół oraz Fundacji 

Arka 

b) Gmina Miasto Zgierz 

8 Mierniki  a) liczba osób biorących udział w zajęciach, 

b) analiza wyników ewaluacji 

 

Tabela Nr 3. Projekt 2 

Lp.  Opis 

1 Tytuł zadania Akcja promocyjno informacyjna  

2 Uzasadnienie  Ze względu na niską świadomość społeczną w temacie 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą problem narkomanii,  oraz 

wynikające z tego konsekwencje społeczno ekonomiczne 

3 Cel do 

zrealizowania/osiągnięcia 

Akcja promocyjna ulotek informacyjnych z konkretnymi 

adresami instytucji  

4 Termin realizacji Rok 2013 marzec -kwiecień: 

a) na procedurę konkursową  - 3 tygodnie 

b) na wydrukowanie – 3 tygodnie 

c) na dystrybucję – 2 tygodnie 

5 Opis działania a) włączenie do akcji Dyrektorów szkół  podstawowych, 

gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, pedagogów, 

wychowawców oraz instruktorów w placówkach takich jak 

CKD, MOK, MDK, SEM, w celu zorganizowania na terenie 

tych placówek  konkursu plastycznego z hasłem przewodnim 

ulotki o przeciwdziałaniu narkomanii, 

b) powołanie komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli 

projektu „Decydujmy Razem” oraz przedstawicieli Urzędu 

Miasta, Przedstawicieli Monaru w celu wyłonienia  zwycięzcy 

konkursu 

c) wyłonienie zwycięzcy a następnie zamieszczenie wyników 

konkursu w lokalnych mediach, gablotach szkół, które brały 
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w konkursie, tablicach ogłoszeniowych Jednostek 

pomocniczych, na stronie Urzędu Miasta Zgierz 

i Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, 

d) ufundowanie drobnej nagrody dla zwycięzcy,  

e) opracowanie graficzne w wybranej przez Urząd Miasta 

drukarni zwycięskiej ulotki ze wskazaniem informacji oraz 

numerów telefonów o instytucjach działających na terenie 

miasta do których można się zwrócić z problemem, 

f)  dystrybucja ulotek na terenie szkół, ognisk pracy 

pozaszkolnej, parafii, Przychodni Rejonowych, miejsc 

w których zbiera się młodzież typu puby ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów szczególnie zagrożonych. 

Kolportaż ulotki odbywać się będzie za pomocą 

wolontariuszy,  młodzieży, Monaru, ZHP oraz członków 

zespołu 

6 Osoba. Instytucja 

odpowiedzialna 

a) Urząd Miasta Zgierza 

b) Animatorki Projektu  

c) Wydział  Zdrowia Spraw Społecznych i Młodzieży,  

d) Wydział Promocji,  

e) Wydział Oświaty, 

f)  Młodzieżowa Rada Miasta 

g) Zespół Projektu 

7 Finansowanie/ budżet a) wykorzystanie zasobów lokalowych szkół oraz Fundacji 

Arka 

b) Gmina Miasto Zgierz 

8 Mierniki  a) liczba osób biorących udział w konkursie 

b) analiza wyników ewaluacji 

 

Tabela Nr 4. Projekt 3 

Lp.  Opis 

1 Tytuł zadania Rozpoznanie problemu, zjawiska (Diagnoza zjawiska 
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narkomanii w mieście Zgierzu)  

2 Uzasadnienie  Poznanie skali zjawiska narkomanii w Gminie Miasto Zgierz  

3 Cel do 

zrealizowania/osiągnięcia 

Opracowanie diagnozy  

4 Termin realizacji Lata 2013-2014 opracowanie narzędzia diagnozy dla 

młodzieży gimnazjalnej i dorosłych, pilotaż, realizacja 

właściwych badań, opracowanie raportu, podanie do 

publicznej wiadomości wyników badań, opracowanie bazy 

danych umożliwiającej agregowanie wyników badań, ich 

przetwarzanie oraz prowadzenie diagnozy w postaci badań 

panelowych, powtarzanych nie rzadziej niż co cztery lata  

5 Opis działania a) przygotowanie narzędzia badawczego – ankiet 

- dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

- dla rodziców 

b) zebranie danych statystycznych z Policji, MOPS, Straży 

Miejskiej, Punktu Konsultacyjnego, 

c) przygotowanie studentów/wolontariuszy 

przeprowadzających badania, 

d) przygotowanie druków narzędzia badawczego, 

e) omówienie/zebranie pozyskanego materiału, 

f) wnioskowanie/opracowanie diagnoz, 

6 Osoba. Instytucja 

odpowiedzialna 

Fundacja ARKA w zakresie treści ankiet i przygotowania 

studentów/wolontariuszy, omówienia wyników 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieżowych 

w zakresie przygotowania druków narzędzia badawczego, 

zebrania materiału badawczego oraz danych statystycznych 

7 Finansowanie / budżet Gmina Miasto Zgierz  

8 Mierniki  a)  liczba rozkolportowanych ankiet (ankiety będą wypełnianie 

przy ankieterach) 

b) liczba zabranych ankiet 
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c) liczba odmów udziału w badaniu 

d) raport z badań 

 

 

Tabela Nr 5. Projekt 4 

Lp.  Opis 

1 Tytuł zadania Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób i ich rodzin 

borykających się z problemem narkomanii  

2 Uzasadnienie  Potrzeba pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych 

oraz nieradzących sobie z problemami życiowymi  

3 Cel do 

zrealizowania/osiągnięcia 

Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym i ich rodzinom  

4 Termin realizacji Lata 2013-2015 

5 Opis działania Porady, konsultacje psychologa terapeuty  

6 Osoba. Instytucja 

odpowiedzialna 

Gmina Miasto Zgierz  

7 Finansowanie / budżet Gmina Miasto Zgierz  

8 Mierniki  a) liczba udzielonych porad  

b) liczba konsultacji,  

c) liczba osób korzystających z usługi  

 

VII. PROMOCJA PROGRAMU 

 

§ 12. Dla skuteczności działań zaplanowanych w programie niezbędne jest prowadzenie 

promocji i informacji skierowanej do szerokiej rzeszy odbiorców, mającej również na celu 

poszerzenie grona osób zaangażowanych w realizacje Programu oraz upowszechnienie 

informacji o zagrożeniach wynikających ze zjawiska narkomanii. Przewiduje się 
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umieszczenie Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz propagowanie działań 

związanych z przeciwdziałaniem narkomani za pomocą mediów lokalnych, plakatów ulotek 

i informatorów. 

 

VIII. BUDŻET PROGRAMU 

 

§ 13. 1. Źródłem finansowania Programu na lata 2012-2015 będzie 10 % z środków 

wyodrębnionych z Funduszu alkoholowego, jak również pozyskanych z funduszy unijnych 

i od sponsorów. 

2. Założenia finansowe maja charakter ogólny i będą co roku szczegółowo określane 

w uchwale budżetowej. 

3. Zaproponowany podział na projekty jest propozycją wyjściową, która będzie mogła ulegać 

modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb, aby maksymalnie wykorzystać środki 

osiągając maksymalne efekty. 

 

 

IX. MONITORING I EWALUACJA 

 

Tabela Nr 6. 

Podmiot prowadzący 

monitoring 
Forma monitoringu 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

przygotowanie 

dokumentu z realizacji 

monitoringu 

Termin 

Rada Miasta Zgierza  Roczne sprawozdanie 

z realizacji Programu  

Prezydent Miasta 

Zgierza  

I kwartał roku 

następującego po roku 

sprawozdawczym 

Komisje Zdrowia 

i Opieki Społecznej 

oraz Spraw 

Obywatelskich Rady 

Miasta Zgierza  

Informacja z realizacji 

Programu 

Zespół I kwartał roku 

następującego po roku 

sprawozdawczym 

Zespół Programu 

„Decydujmy Razem” 

Półroczna informacja na 

temat realizacji 

Programu 

Animatorki projektu Termin ustalany 

na bieżące z zespołem 



 

FRDL Centrum Mazowsze, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, tel. (022) 322 84 25, fax. (022) 322 84 10, e-mail biuro@frdl.mazowsze.pl http://frdl.mazowsze.pl/ 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

S
tr

o
n

a1
9
 

Skarbnik Miasta 

Zgierza  

Półroczna informacja 

finansowa z realizacji 

Programu 

Wydział merytoryczny 

i Wydział Finansowy 

sierpień 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

w Zgierzu 

Informacje bieżące o 

realizacji Programu 

Wydział merytoryczny Na bieżąco w trakcie 

posiedzeń MKRPA 

 

Źródło: Opracowanie własne. 


