UCHWAŁA NR LI/596/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2014 - 2015".
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik do Uchwały Nr LI/596/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 listopada 2013 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015
Instytucje realizujące Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej Programem:
1. Prezydent Miasta Białegostoku,
2. Wojewódzka i Miejska Komenda Policji (Wydziały Prewencji, Policyjna Izba Dziecka),
3. organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rehabilitacji uzależnień od
środków psychoaktywnych,
4. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rehabilitacji
uzależnień od środków psychoaktywnych.
Rozdział 1
Wprowadzenie.
1. Intensywne przemiany minionej dekady spowodowały pojawienie się w Polsce nowych
problemów społecznych. Wśród nich bezrobocia, bezdomności i biedy, które w poszczególnych
regionach i gminach Polski mają zróżnicowane nasilenie. Rozpoczęło się współwystępowanie wielu
problemów społecznych, między innymi nadużywania substancji psychoaktywnych. Zachowania takie
jak picie alkoholu i eksperymenty z narkotykami – podobnie często podejmuje młodzież z domów
o najniższym statusie ekonomicznym i edukacyjnym, jak również młodzież z domów o statusie
najwyższym. Zmniejszenie konsumpcji, a co za tym idzie zasięgu społecznych i zdrowotnych
problemów związanych z nadużywaniem papierosów, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
wymaga spójnej i przemyślanej strategii. Z badań epidemiologicznych prowadzonych przez Światową
Organizację Zdrowia wynika, że wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania
ryzykowne. Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się: palenie tytoniu, używanie
alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków),
przedwczesna aktywność seksualna, zachowania agresywne i przestępcze. Kolejne badania wykazały,
że powyższe zachowania bardzo często ze sobą współwystępują. Ponadto jedno zachowanie pociąga
za sobą inne. Na przykład picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami często współwystępują
z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi i podejmowaniem zbyt wcześnie aktywności seksualnej.
Zachowania ryzykowne mogą również nawzajem się zastępować. Oznacza to w praktyce, iż podjęcie
jednego z ryzykownych zachowań znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wchodzenia w kolejne
zachowania. Wg Teorii Richarda i Schirley Jessore`ów zachowania ryzykowne są sposobem na
rozwiązywanie bardzo ważnych spraw życiowych, których młodzi ludzie nie mogą lub nie potrafią
załatwić inaczej.
2. Dysfunkcja rodziny narkomanów wynika z nierozwiązanych kryzysów rozwojowych osób
wchodzących w związki, załamania dynamiki rodzinnej, napięć i sytuacji stresowych występujących
w życiu każdej rodziny. Rodzina taka przestaje być dla dziecka, a później nastolatka, środowiskiem
wspierającym i staje się środowiskiem chronicznie traumatycznym. Dzieci nie znajdując w rodzinie
oparcia tracą poczucie bezpieczeństwa, wykazują objawy nerwicowe, skłonności do agresji
i opóźnienia rozwojowe. Nie mają także szans na pozytywne modelowanie wzorów osobowych
swoich rodziców, systemu norm, wartości i przekonań niezbędnych do kształtowania własnej
tożsamości.
3. To właśnie w miejsce pustki wywołanej sytuacją środowiskową w jakiej znalazł się młody
człowiek podejmowane przez niego zachowania problemowe umożliwiają mu:
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1) zaspokojenie najważniejszych potrzeb
bezpieczeństwa i przynależności),

psychologicznych

(miłości,

akceptacji,

uznania,

2) realizację ważnych celów rozwojowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie
niezależności np. od dorosłych),
3) poradzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji).
4. Jeśli młody człowiek czuje, że nie jest kochany w domu, uważa też, że jest mało atrakcyjny dla
rówieśników, może próbować poprawić swój wizerunek w grupie, a tym samym zyskać akceptację, za
pomocą picia alkoholu, „ćpania” czy też innych zachowań ryzykownych.
5. Profilaktyka oznacza odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i/
lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności; profilaktyka może również polegać na
promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje wyrugować.
6. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Działaniami
prewencyjnymi obejmuje się szerokie nie zdiagnozowane populacje. Profilaktyka pierwszorzędowa
ma dwa cele:
1) promocję zdrowego stylu życia,
2) opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
7. Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań
jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań
ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia).
8. Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka. Ma ona na celu
przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie
powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja
i resocjalizacja.
9. Im głębszy poziom profilaktyki, tym większe są koszta (konieczność zatrudniania wysoko
wyspecjalizowanej kadry, dłuższy czas trwania procesu) i tym mniejsza skuteczność.
10. Nowy podział poziomów profilaktyki:

Profilaktyka
uniwersalna

Działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka
rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznych, na jakie narażone są
poszczególne osoby.

Profilaktyka
selektywna

Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w stopniu
wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych

Profilaktyka
wskazująca

Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy
społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń
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11. Miasto Białystok w ramach projektu „Białystok Zdrowe Miasto” jako kreator polityki
zdrowotnej której głównym zadaniem jest poprawa stanu zdrowotności mieszkańców inicjuje obok
wielu programów z zakresu szeroko pojmowanej promocji zdrowia projekty dotyczące tematu
uzależnień od środków psychoaktywnych. Funkcjonujący w mieście Miejski program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania
Narkomanii stanowią całość projektów swym zakresem obejmujących większość problemów
związanych ze zdrowiem społeczeństwa, bez pomijania tematów trudnych do których niewątpliwie
należą m. in. choroba alkoholowa oraz narkomania. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Rozdział 2
Zasoby.
Zasoby, przy pomocy których realizowany jest Program:
1. zaplecze osobowe ,
2. budżet na realizacje zadań zawartych w Programie (rozdział 85 – ochrona zdrowia 153 –
przeciwdziałanie narkomanii),
3. zaplecze lokalowe (sala szkoleniowa na ok. 50 osób),
4. zaplecze sprzętowe (komputer przenośny, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma video,
telewizor, ksero, flipczarty, skaner, drukarki kolorowe).
Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK.
1. Stowarzyszenie Monar – Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna, Ul. Berlinga 8, Białystok.
Poradnia działa na terenie miasta Białystok od X 1981 r. Swą działalność prowadzi nieodpłatnie,
kierując swą ofertę instytucji pomocowej do szerokiej grupy odbiorców tj.: młodzieży i ich rodziców,
środowisku nauczania i wychowania, studentom uczelni wyższych, kuratorów sądowych,
pracowników zakładów penitencjarnych, pracowników oddziału uzależnień Specjalistycznego
Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy.
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1) Zakres działania:
a) poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
b) poradnictwo dla osób używających narkotyków (nie uzależnionych),
c) poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków,
d) programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych,
e) konsultacje lekarskie,
f) konsultacje prawne,
g) telefon zaufania czynny w godzinach pracy,
h) promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wobec zachowań dysfunkcyjnych
(probacja alternatywna, zdrowy styl życia),
i) placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.
2) Punkt Konsultacyjny MONAR realizuje swoje programy na wszystkich trzech poziomach
profilaktyki ( uniwersalnej , selektywnej i wskazującej ). Przy realizacji programu zatrudnianych
jest corocznie od 10 do 12 osób (w zależności od potrzeb programowych) i 4 wolontariuszy .
Celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań , na etatach zatrudnione są 3 osoby i 2 konsultantów
( w ramach umów zleceń): lekarz psychiatra i psycholog. Aby zapewnić szybkie , elastyczne
dostosowanie programu Punktu Konsultacyjnego do stale zmieniającej się sceny narkotykowej
w naszym mieście , resztę realizatorów zatrudnia się w ramach umów zleceń . W ten sposób
postępuje się ekonomiczniej i pozyskuje się tylko tych specjalistów , którzy są potrzebni do
realizacji konkretnych zadań wynikających z programu,
3) Punkt Konsultacyjny czynny jest 5 dni w tygodniu:
a) w godz. od 9 do 17 –tej:
- profilaktyka i szkolenia – grupy zorganizowane np.,(klasy szkolne, rady pedagogiczne, grupy
studentów wydziałów dziennych, kuratorzy, policjanci),
- konsultacje specjalistów : psycholog , psychiatra,
- godziny pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi uzależnieniem ( sesje indywidualne:
motywujące do utrzymania abstynencji motywujące do podjęcia leczenia stacjonarnego,
skierowania do ośrodków lub na oddział detoksykacyjny i wszystkie inne działania
wynikające z programu,
- sesje indywidualne dla rodzin w/w osób, kontakty ze szkołą (nauczyciele, pedagodzy),
kontakty z kuratorami sądowymi w sprawie podopiecznych,
b) w godz. od 16 do 21 – ej :
- grupy wsparcia – młodzież, rodzice, nauczyciele,
- warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych – dorośli , młodzież,
- zajęcia z arteterapii – dzieci i młodzież,
- grupy rozwoju zainteresowań alternatywnych wobec destrukcji – młodzież.
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga – Młodzieżowy Ośrodek Terapii I Readaptacji „Etap”,
Ul. Włókiennicza 7, Białystok. Funkcjonuje od 1998 r. Głównym celem placówki jest udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom z grup ryzyka, eksperymentującym i uzależnionym od środków
psychoaktywnym, oraz ich rodzinom. MOTiR ETAP zatrudnia: psychoterapeutów, psychologa
klinicznego, certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, socjoterapeutów i psychiatrę. Ośrodek
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00
Placówka realizuje zadania związane z profilaktyką i terapią w 4 formach :
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1) Poradnia leczenia uzależnień. Zakres działań:
a) Psychoterapia indywidualna dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków,
b) Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób eksperymentujących i uzależnionych od
narkotyków,
c) Psychoterapia grupowa młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków,
d) Psychoterapia grupowa rodziców osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków,
e) Systemowa terapia rodzin osób eksperymentujących i uzależnionych od

narkotyków,

f) Diagnoza psychiatryczna , psychologiczna , specjalisty terapii uzależnień,
g) Poradnictwo i konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
h) Poradnictwo dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków,
i) Konsultacje specjalistyczne dla osób z grup zawodowych stykających się z problemem
narkomanii (nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, lekarze, pielęgniarki itp.),
j) W palcówce funkcjonują 2 grupy Anonimowych Narkomanów,
k) Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,
2) Ośrodek Dzienny leczenia uzależnień:
a) Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku 14.00-20.00,
b) Program terapeutyczny trwa 6 miesięcy,
c) Odbiorcami jest młodzież uzależniona od narkotyków w wieku 16- 24 lata kierowana z poradni
uzależnień,
3) Punkt Intrwencyjno-Poradniczy dla Dzieci i Młodzieży z Problemem
Powrotu:

Narkotykowym „Dom

a) Terapia uliczna, środowiskowa skierowana do osób uzależnionych od narkotyków- kontakt
z klientami w miejscach o wysokim stopniu, zagrożenia narkomanią: „ meliny” , lokale, puby,
dyskoteki, masowe imprezy plenerowe,
b) Poradnictwo skierowane do osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w zakresie:
- sytuacji kryzysowych w życiu osobistym i rodzinnym,
- ukazywanie negatywnego działania substancji psychoaktywnych,
- informowanie o formach i możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy,
- proponowanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
c) Działania z zakresu interwencji kryzysowej skierowanej do osób uzależnionych od narkotyków
i ich rodzin.
4) Centrum Profilaktyki. Zakres działań:
a) zajęć informacyjno- edukacyjnych dla dzieci, młodzieży , studentów w zakresie profilaktyki
narkomanii,
b) zajęcia psychoedukacyjne dla grup ryzyka,
c) szkolenia liderów młodzieżowych do pracy w środowisku osób uzależnionych od narkotyków,
d) szkolenia dla grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (nauczycieli,
pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, policjantów
itp.),
e) Akademia Rodziców – warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców,
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f) Akademia Profilaktyków – warsztaty dla nauczycieli, pedagogów z zakresu umiejętności pracy
z osobami eksperymentującymi z narkotykami.
3. Katolicki Ośrodek Wychowania I Terapii Uzależnień „Metanoia” z Siedzibą w Czarnej
Białostockiej.
1) W/w placówka leczenia stacjonarnego posiada w swych zasobach 25 miejsc. Przyjmuje pacjentów
w wieku od 13 do 18 lat. Jest ośrodkiem koedukacyjnym. Program rehabilitacyjny trwa
12 miesięcy. Placówka pracuje modelem społeczności terapeutycznej.
2) Zakres działania:
a) Leczenie psychiatryczne,
b) Udzielane jest poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
c) Poradnictwo dla osób uzależnionych,
d) Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych,
e) Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych,
f) Nauka szkolna poza terenem ośrodka.
4. Służby Policyjne - zakres działań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień:
1) na obszarze ograniczenia podaży środków psychoaktywnych (zadania realizowane przez służby
kryminalne),
2) ujawnianie i zwalczanie przestępstw spenalizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz ściganie ich sprawców,
3) Na obszarze ograniczenia popytu na środki psychoaktywne ( zadania realizowane przez służby
prewencyjne):
a) profilaktyka uniwersalna:
- Działania edukacyjne i informacyjne skierowane do osób małoletnich i osób dorosłych
uczestniczących w procesie ich wychowania (rodzice/nauczyciele) realizowane w formie:
spotkań edukacyjnych z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w trakcie
których przekazywana jest wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej z tzw.
„przestępczości
narkotykowej”,
spotkań
edukacyjno-informacyjnych
z rodzicami
i nauczycielami, w trakcie których przekazywana wiedza z zakresu : czynników chroniących
i czynników ryzyka, postaci pod jakimi występują środki psychoaktywne – metod ich
zażywania oraz objawów towarzyszących zażyciu, poradni udzielających pomocy osobom
zagrożonym uzależnieniem,
b) profilaktyka selektywna:
- rozpoznanie miejsc gromadzenia się osób zażywających środki psychoaktywne i alkohol oraz
ich rodzicami, w trakcie których
także przekazywane są informacje o placówkach
udzielających,
- pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym,
- informowanie sędziów rodzinnych oraz kuratorów sądowych o zagrożeniu demoralizacją
osób nieletnich z uwagi na fakt spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,
współpraca z kuratorami sądowymi.
c) realizowanie powyższego zakresu przez policjantów pracujących w policyjnej izbie dziecka
kmp w białymstoku, dzielnicowych oraz policjantów zespołów ds. nieletnich i patologii w kmp
w białymstoku i komisariatach policji.
5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza
Pododdział Leczenia Uzależnień Z Siedzibą w Choroszczy Plac Z. Brodowicza 1.
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1) Oddział detoksykacji posiada 10 łóżek, przyjmowani są pacjenci od 13 do 50 roku życia.
Placówka realizuje program motywowania pacjentów do dalszego leczenia. Czas trwania leczenia
wynosi ok. 14 dni. Metodą detoksykacji jest podawanie klonidyny.
Rozdział 4
Diagnoza oparta na
1. wynikach z badań socjologicznych realizowanych na przełomie 2006 – 2007 roku „Środowisko
szkolne, styl życia i zdrowie nauczycieli” zrealizowane przez Departament Spraw Społecznych
Referat Zdrowia.
1) Edukacja zdrowotna w aspekcie używanie narkotyków. Używanie narkotyków jest obecnie bardzo
powszechne, gdyż są one łatwo dostępne i tanie. Badania zrealizowane 2005 roku wśród
młodzieży uczęszczającej do białostockich szkół ponadpodstawowych wykazały, że 18,2 % osób
w wieku 14 – 16 lat próbowało już marihuany, a 5,2 % innych narkotyków.(jocz, 2006, s.121).
W związku z tym istotne jest zbadanie czy nauczyciele białostockich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzą edukację zdrowotną w tym zakresie. Respondentom zadano więc
pytanie: „czy prowadził(a) pan(i) zajęcia z uczniami z zakresu edukacji zdrowotnej poświęcone
używaniu narkotyków” Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tylko 67 osób, czyli 5 % ogółu badanych
(1348 osób). Stanowi to potwierdzenie wyników badań przeprowadzonych w 2005 roku wśród
młodzieży Białegostoku, w których stwierdza ona, że zajęcia z tego zakresu tematycznego
prowadziły najczęściej osoby „spoza szkoły”. Nauczyciele byli realizatorami tylko 21 % zajęć.
(Siwak, 2006, s.160 -161). W związku z tak niewielka ilością nauczycieli realizujących zajęcia
z zakresu profilaktyki narkomanii, zapytano ich, kto ten rodzaj zajęć powinien prowadzić ?.
Większość nauczycieli wskazuje na pielęgniarkę szkolną (37,1 %) oraz na nauczyciela przedmiotu
„edukacja zdrowotna” (33,7 %) jako tych, którzy te zagadnienia powinni wyjaśniać młodzieży.
Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii pracują w większości
w szkołach publicznych (95,5 %), w gimnazjum (40,3 %) i w liceum profilowanym (29,9 %).
Nauczają przeważnie przedmiotów o profilu humanistycznym (36,9 %). Z tej grupy tematycznej
prowadzi zajęcia także duży procent nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów ścisłych (
po 15,4 %). W najmniejszym procencie ten rodzaj zajęć prowadzą pedagodzy i psychologowie
(3,1 %). Tę tematykę realizowano przede wszystkim na lekcjach wychowawczych (63,8 %) oraz
w ramach nauki przedmiotu (22,8 %). Realizatorów zajęć z zakresu profilaktyki narkomanii
zapytano o ich stosunek do zażywania przez ludzi środków odurzających oraz do zarabiania na
handlu narkotykami. Przeważająca większość nauczycieli ma stosunek całkowicie negatywny do
używania środków odurzających (89,4 %) i do zarabiania na handlu narkotykami (98,5%).
Niepokoi jednak fakt, że są tacy nauczyciele, którzy do tych zjawisk maja stosunek obojętny(1,5
%), a do używania narkotyków 1,5 % z nich ma stosunek „raczej pozytywny”. W związku z tym
zapytano ich również o to: „czy zdarzyło się/zdarza się panu(i) używać środków odurzających,
a jeżeli tak to jak często”. Większość nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki
narkomanii nie używa żadnych środków odurzających. Jednak 1,6 % z nich używa bądź używało
amfetaminy kilka razy w roku, a 7,9 % stosuje leki uspokajające lub nasenne bez zaleceń lekarza.
Badanych zapytano również , jak często zauważają używanie narkotyków przez młodzież na
terenie szkoły. Nauczyciele bardzo rzadko(25,4 %) i nigdy (35,6 %) nie widzieli młodzieży
zażywającej narkotyki w szkole jednak 1,7 % widzi to często i bardzo często. W związku z tym
zapytano też o sposób reagowania na to zjawisko. Największy procent nauczycieli widząc uczniów
zażywających narkotyki zwraca im uwagę i rozmawia (5,2 %), ale aż 3,4 % widząc tę sytuację
nie reaguje. Specjaliści terapii uzależnień twierdzą, że w takiej sytuacji należy zrezygnować
z zasady dobrowolności i wezwać policję, jako ze w Polsce posiadanie narkotyków jest nielegalne
(Kiełbasa, 2007, s.73). Ważnym elementem edukacji zdrowotnej w tym zakresie jest fachowość
i rzetelność osób prowadzących zajęcia oraz dostosowanie treści do wieku rozwojowego
odbiorców. Zapytano więc edukatorów, czy w ich szkole są skuteczne środki mogące
powstrzymać uczniów przed używaniem narkotyków Większość edukatorów uważa stosowane
środki za skuteczne w powstrzymaniu uczniów od używania narkotyków (63,0 %). Jednak 7,4 %
z nich twierdzi, że są one nieskuteczne. Zdaniem W. Jocz „edukacja zdrowotna prowadzona wśród
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młodzieży, dotycząca używania substancji psychoaktywnych niekiedy przynosi efekty odwrotne
od założonych. Zamiast oczekiwanej racjonalizacji postaw może sprowokować przekorę
odbiorców i chęć zamanifestowania przez nich swojej niezależności. Profilaktyka uzależnień
nie powinna ograniczać się do bombardowania informacjami, zwłaszcza powszechnie znanymi
i przekazywanymi w sposób mało atrakcyjny.” (Jocz, 2006, s.134). Działania dotyczące
przeciwdziałania uzależnieniom powinny być ukierunkowane na kształtowanie umiejętności
rozwiązywania problemów i realizowane w sposób zaprogramowany i długofalowy. Młodzież
szkól białostockich w cytowanych już wcześniej badaniach z 2005 roku oceniła zajęcia z tego
zakresu jako przydatne (84,8 %). Może to świadczyć o dużym zapotrzebowaniu młodych ludzi na
poszerzanie wiedzy na ten temat. Ten rodzaj zajęć musi jednak prowadzić doświadczony
nauczyciel, który oprócz wiedzy merytorycznej potrafi skutecznie przekonać uczniów do tego, że
zażywanie środków zmieniających świadomość jest bardzo niebezpieczne i prowadzi do
uzależnienia.
2) Podsumowując można stwierdzić, że większość nauczycieli białostockich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzących edukację w zakresie profilaktyki narkomanii jest świadoma
odpowiedzialności za realizowane działania edukacyjno – wychowawcze kierowane do młodzieży.
Niepokojący jest jednak fakt, że w tej grupie 1,5 % z nich ma do używania narkotyków
i zarabiania na handlu narkotykami stosunek obojętny, 3,4 % widząc ucznia zażywającego
narkotyki nie reaguje, a 1,6 % używa amfetaminy kilka razy w roku. „Młodzież czerpie naukę
głównie z obserwacji i naśladownictwa, niewielu korzysta z pouczających wykładów, zwłaszcza
tych nie popartych przykładem. W najgorszej sytuacji są młodzi, którzy obok siebie nie mają
modelu do naśladowania, żyją na przykład w rodzinach dysfunkcyjnych.” (Kiełbasa,2007, s.11)
dla tych osób wzorem i punktem odniesienia w przestrzeganiu zasad i czytelnych norm jest często
nauczyciel.
3) Używanie substancji psychoaktywnych przez nauczycieli Białegostoku, ich reakcje na takie
zachowania wśród młodzieży w szkole oraz preferowane wartości i uznawane normy. Spośród
substancji psychoaktywnych najczęściej używane są przez nauczycieli napoje alkoholowe.
Zaledwie 6,7 % nigdy nie piło piwa, 4,9 % – wina i 11,8 % - wódki. Znaczna część respondentów
używa alkoholu kilka razy w roku: 49,2 % - piwa, 56,7 % - wina i 59,5 % - wódki. Kilka razy
w miesiącu sięga: po piwo – 23,4 %, po wino – 23,4 % i po wódkę - 5,6 %. Zaledwie 4,3% pije
piwo kilka razy w tygodniu lub częściej, 2,2 % - wino i 0,6 % - wódkę. Część nauczycieli
nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące sięgania po: piwo – 3,6 %, wino – 2,9 % i wódkę –
3,6 %. Częstotliwość picia napojów alkoholowych przez zdecydowana większość nauczycieli
mieści się w granicach powszechnie przyjętych standardów. Pewną niewiadomą pozostają jedynie
ci, którzy ominęli pytania dotyczącego tego problemu. O istnieniu pewnych problemów
z używaniem alkoholu w tym środowisku mogą sygnalizować odpowiedzi na pytanie dotyczące
częstotliwości upijania się. Prawie połowa respondentów (47,5 %) nigdy nie doświadczyła
takiego stanu. Co szóstej osobie (16,5 %) zdarzyło się jeden raz, co czwartej (28,4 %) – kilka razy,
co dwudziestej czwartej ( 4,2 %) – wiele razy, kilka osób (0,7 %) zaznacza, że zdarza się im to
często. Kolejną niewiadomą jest 37 respondentów (2,7 %), którzy nie udzielili odpowiedzi na to
pytanie. Palenie papierosów jest wśród nauczycieli mniej popularne, niż picie napojów
alkoholowych. Trzecia część badanych (36,9%) nigdy nie używała tytoniu, a kolejna trzecia (31,5
%) – spróbowała go kilka razy. Około 15 % jest zagrożonych nikotynizmem: 8,6 % - pali kilka
razy w roku, a 6,4 – kilka razy w miesiącu. Można przypuszczać, że co ósmy nauczyciel (12,8 %)
jest nałogowym palaczem – używa tytoniu kilka razy w tygodniu lub częściej. Sięganie po
narkotyki zdarza się wśród nauczycieli bardzo rzadko. Do używania marihuany przyznało się 7,4
% respondentów, w tym spróbowało jej kilka razy – 6,8 %, używa kilka razy w roku – 0,2 %,
a kilka razy w miesiącu – 0,4 %. Zainteresowanie amfetaminą jest jeszcze mniejsze. Spróbowało
ją kilka razy w życiu – 1,4 % respondentów, używa kilka razy w roku – 0,1 % i kilka razy
w miesiącu lub częściej – 0,3 %.
4) Wśród młodzieży Białegostoku używanie narkotyków zdarza się znacznie częściej: marihuanę
próbowało 32,3 %, w tym 6 % sięga po nią kilka razy w miesiącu lub częściej. Działania
amfetaminy doświadczyło 8 % młodych mieszkańców Białegostoku, w tym 1,4 % używa jej kilka
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razy w miesiącu lub częściej. Problemem wśród nauczycieli jest przyjmowanie bez zalecenia
lekarza leków uspokajających i nasennych. Przyznaje się do tego co piąty nauczyciel (20,7 %),
w tym spróbowało tego kilka razy – 9,9 %, robi to kilka razy w roku – 8,7 % i kilka razy
w miesiącu lub częściej – 2,1 %. Wydaje się, że takie zachowania mogą mieć związek z pracą
zawodową. Część nauczycieli próbuje sobie radzić ze stresami za pomocą leków bez zalecenia
lekarza. Nauczyciele Białegostoku są zbiorowością, w której palenie papierosów, picie alkoholu
oraz używanie narkotyków zdarza się stosunkowo rzadko. Zdecydowana większość respondentów
daje wychowywanemu przez siebie pokoleniu przykład życia wolnego od substancji
psychoaktywnych. Problemami, które wymagają poprawy jest: regularne palenie papierosów przez
12,8 % respondentów, wielokrotnie lub częste upijanie się alkoholem przez 4,9 % oraz częste
(kilka razy w miesiącu lub częściej) używanie leków nasennych i uspokajających bez zalecenia
lekarza przez 2,1 %. 2. Reakcje nauczycieli na używanie substancji psychoaktywnych przez
młodzież. Szkoła jest istotnym miejscem kształtowania się wzorów zachowań młodego pokolenia.
To w tej instytucji dzieci i młodzież uczą się norm społecznych regulujących życie społeczne.
Ważne jest zarówno to co słyszą, jak i to co obserwują. Spytaliśmy nauczycieli o to, jak często
zdarzają na terenie szkoły, w której pracują zachowania młodzieży związane z używaniem
substancji psychoaktywnych przez młodzież. W opinii respondentów najrzadziej zdarza się
upijanie alkoholem (45,4 % twierdzi, że nigdy), handel narkotykami (42,6 %) i używanie środków
odurzających (37,8 %). Co czwarty (27,1 %) twierdzi, że nigdy nie zdarza się picie alkoholu przez
młodzież i zaledwie co dwudziesty (5,6 %) – palenie papierosów przez młodzież. Z paleniem
papierosów spotyka się „często” i „bardzo często” ponad połowa (51,5 %) badanych, z piciem
alkoholu – 3,6 %, z upiciem się – 1,8 %, z używaniem narkotyków – 1,6 %, z handlem
narkotykami – 1,4 %. Wyniki te potwierdzają informacje uzyskane od młodzieży w 2005 r.
Wówczas 0,7 % badanych wskazywało szkołę jako miejsce najczęstszego używania amfetaminy,
2,8 % - marihuany, 6,3 % - alkoholu i 19,3 % - tytoniu. Wydaje się, że jedynie palenie tytoniu
w szkole jest zjawiskiem występującym dość powszechnie, natomiast używanie alkoholu
i narkotyków zdarza się w szkole sporadycznie i wzbudza nietolerancję otoczenia. Pojawiają się
nieraz opinie, że nauczyciele nie reagują na używanie przez młodzież substancji
psychoaktywnych. Obserwowane przez siebie. Teza ta nie spotyka potwierdzenia
w wypowiedziach respondentów. Wprawdzie część nie widziała takich zachowań, ale
zdecydowana większość spośród tych, którzy je dostrzegali - próbowała interweniować.
Z handlem narkotykami nie spotkało się 84,9 % badanych, z używaniem środków odurzających –
80,9 %, z upijaniem się alkoholem przez młodzież – 71,6 %, z piciem alkoholu przez młodzież –
58,7 % i z paleniem papierosów – 11,9 %. Pewną niewiadomą w diagnozie tego zjawiska są braki
odpowiedzi. Niektórzy nauczyciele ominęli pytania dotyczące handlu narkotykami – 6,1 %,
używania narkotyków – 5,5 %, upijania się – 5,3 %, picia alkoholu – 4,6 % i palenia papierosów 2,8 %. Z najłagodniejszymi reakcjami nauczycieli spotykają się palacze tytoniu: 54,4 % zwraca
uwagę, rozmawia, 19,3 % stosuje dostępne im kary, 6,2 % - prosi o interwencję dyrekcję lub
policję, a zaledwie 3,7 % - widzi, ale nie reaguje. Picie alkoholu spotyka się z nieco ostrzejszymi
reakcjami. Natomiast upijanie się alkoholem na terenie szkoły, używanie narkotyków lub handel
nimi bardzo często kończy się interwencją dyrekcji lub policji.
5) Wartości preferowane przez nauczycieli Białegostoku. Nauczyciele jako najwyżej cenione
wartości w życiu wskazują: szczęśliwe życie rodzinne (79 %) i zdrowie (69 %). W następnej
kolejności wybierają: spokojne życie (45 %), interesującą pracę (38 %), odwzajemnioną miłość
(32%), szacunek innych ludzi (31%), wiarę – religię (29%) oraz poczucie, że jest się potrzebnym
innym ludziom (27,6%). Porównując preferencje nauczycieli i młodzieży w zakresie wartości,
można dostrzec pewne podobieństwa i pewne różnice. Zarówno nauczyciele, jak i młodzież cenią
najbardziej w swoim życiu szczęśliwe życie rodzinne i zdrowie. Nauczyciele częściej niż młodzież
wybierają: spokojne życie, wiarę – religię oraz poczucie, że jest się potrzebnym innym ludziom.
Młodzież częściej, niż ich nauczyciele dąży do takich wartości, jak: odwzajemniona miłość,
prawdziwi przyjaciele, pieniądze – zamożność, kariera zawodowa, podróże – przygody oraz
przyjemności i rozrywki.
6) Uznawane normy regulujące zachowania związane ze zdrowiem. Używanie substancji
psychoaktywnych, zwłaszcza – przez młodzież oraz stosowanie przemocy spotyka się z silnym
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potępieniem nauczycieli. Nie ma natomiast zgodności w zakresie uznawania norm związanych
z życiem rodzinnym i płciowością. Zdecydowana większość nauczycieli potępia: wyłudzanie
pieniędzy od uczniów przez ich rówieśników (98,9%), upijanie się alkoholem przez młodzież
(98,3%), stosowanie przemocy fizycznej między uczniami (98,2%), kierowanie samochodem pod
wpływem alkoholu (98,1%), picie alkoholu przez młodzież (98,0%), zarabianie na handlu
narkotykami (97,2%), palenie papierosów przez młodzież (94,4%), używanie środków
odurzających (94,2%) oraz upijanie się alkoholem przez dorosłych (89,2%). Znacznie słabiej
potępiane jest palenie papierosów przez dorosłych (69,0%), wobec którego aż 28,5% na postawę
obojętną. Nauczyciele, spośród wymienionych w ankiecie zachowań związanych z rodziną
i płciowością, najsilniej potępiają prostytucję (94,6%), niewierność w małżeństwie (86,4%), oraz
przerywanie ciąży (76,2%). Ze znacznie słabszym potępieniem spotykają się: rozwody (58,4%)
i homoseksualizm (55,1%), wobec których znaczna część respondentów jest obojętna (25,9%
i 35,7%). Stosowanie środków antykoncepcyjnych budzi raczej postawy pozytywne (42,0%), niż
negatywne (17,6%). Prawie połowa nauczycieli (49,0%) jest obojętnych wobec współżycia
seksualnego przed ślubem. Co trzeci respondent potępia takie zachowania (30,4%), a co siódmy
(14,2%) ma do nich stosunek pozytywny.
2. Raporcie z badania społecznego w zakresie problemów społecznych wśród mieszkańców
Miasta Białystok realizowanego w 2009 roku. przez korporację badawczą Pretendent.
1) Badanie powyższe obejmowało różne aspekty problemu alkoholowego, papierosowego
i narkotykowego. Respondentom zadawane były pytania dotyczące wielu kwestii: od ich opinii na
temat używania tych środków, przez konsumpcję używek (m.in. Częstotliwość, jakość,
okoliczności towarzyszące), sytosunek do osób uzaleznionych od substancji psychoaktywnych,
sposobów postępowania z takimi osobami aż do stykania się z konsekwencjami naduzywania
alkoholu czy narkotyków. Ponadto badanie miało na celu oszacowanie poziomu wiedzy
mieszkańców na temat miejc służącym pomocą osobom uzaleznionym oraz ich rodzinom. Badanie
zostało zrealizowane na losowo wybranej reaprezentatywnej rupie 607 dorosłych mieszkańców
miasta białystok. Poniżej została przedstawiona struktura próby pod względem dekompozycji ze
względu na wiek.

2) Z analizy danych wynika, iż kontakt z narkotykami miały przeważnie osoby młode w wieku 18 –
34 lata. Z pośród badanych, które kiedykolwiek zażywały narkotyków, 92 % próbowało
marihuany lub haszyszu, 25 % amfetaminy, 17 % kokainy lub cracku, 17 % ecstasy, 17 %
środków dostępnych w aptece, 8 % innych środków.
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3) Osoby, które zażywają narkotyki, robią to z różnych powodów: 42 % wśród tych osób twierdzi, że
narkotyki pozwalają się im odprężyć i zrelaksować, 33 % twierdzi, że dzięki narkotykom lepiej się
bawią, 25 % sięgało po narkotyki, ponieważ robili to znajomi.
4) Co czwarty badany (25 %) nigdy nie słyszał o tzw. „dopalaczach”, 77 % reapondentów, chociaż
słyszało o tych środkach, nigdy ich nie próbowało. Wydaje się iż „dopalacze” to domena
wyłącznie ludzi młodych – używało ich 9 % osób w wieku 18 – 24 lata oraz 1 % w wieku 25 –
34 lata.
5) Pod względem rodzaju, śpośród osób, które kiedykolwiek próbowały „dopalaczy” 17 % zażywało
środków halucynogennych oraz środków odurzających, 33 % środków pobudzających, 50 % osób
- środków zmieniających nastrój.

6) 17 % osób spośród zażywających „dopalacze” staje się agresywna, również tyle samo traci
kontakt z rzeczywistością i bliskimi.
7) Według większości respondentów (62 %) osoby uzaleznione nie korzystają z oferowanej im
pomocy, ponieważ nie chcą się przyznać przed samymi sobą, że mają problem.
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3. Badaniach socjologicznych "Styl życia młodzieży Białegostoku" realizowanych w roku 2011.
1) W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia dostępności papierosów, alkoholu
i narkotyków dla badanej młodzieży. Badani nie mają większych kłopotów ze zdobyciem legalnie
sprzedawanych używek: papierosów, piwa, wina i wódki. Wśród osób niepełnoletnich od 24,3%
(wino) do 41,4% (piwo) podjęło próby zakupu jakiejś substancji psychoaktywnej. Stosunkowo
rzadko spotykali się z odmową – od 9,6% do 16,0%. Znaczna część młodzieży otrzymała
propozycję spróbowania jakiegoś narkotyku (29,0%) lub poradziłaby sobie z jego zakupem
(40,8%). Wydaje się konieczna poprawa nadzoru nad sprzedażą dla osób niepełnoletnich
papierosów i napojów alkoholowych przez legalnie działające sklepy. Ważna jest również walka
ze zorganizowanym handlem narkotykami

2) Większość młodzieży szkolnej używała przynajmniej jeden raz legalnie sprzedawanych substancji
psychoaktywnych: tytoniu – 55,1%, piwa – 74,5%, wina – 63,5% i wódki – 65,0%. Część
badanych regularnie pali papierosy (kilka razy w tygodniu lub częściej) – 17,2%, wielokrotnie
upijała się alkoholem - 17,2%, używa często lub okazjonalnie marihuany – 13,7%
i eksperymentowała przynajmniej jeden raz z dopalaczami – 10,8%.
Pierwsze próby używania tytoniu i alkoholu mają miejsce już w ostatnich klasach szkoły
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podstawowej, a używanie tych substancji nasila się w sposób szczególny w czasie nauki
w gimnazjum. W tym okresie życia badanych pojawia się również eksperymentowanie
z narkotykami. Konieczne jest realizowanie programów edukacyjnych informujących
o ryzyku uzależnienia oraz motywujących do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań
napotykanych problemów.

3) Występuje istotna zależność między wiekiem i płcią a używaniem substancji psychoaktywnych.
Młodsi respondenci znacznie rzadziej, niż starsi palą papierosy, piją alkohol i używają
narkotyków. Osoby płci męskiej wykazują większe zainteresowanie używkami, niż kobiety.
Zróżnicowanie to jednak jest coraz mniej wyraźne, a w niektórych obszarach nieznaczne - na
przykład w zakresie palenia papierosów. Wydaje się, że wcielany w życie egalitaryzm obok
wielu korzyści, przejawia się również w upodabnianiu się kobiet do mężczyzn w skłonnościach
do zachowań dewiacyjnych.
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4) Młodzież używa substancji psychoaktywnych przede wszystkim w miejscach będących poza
kontrolą osób dorosłych oraz związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Pali papierosy
najczęściej na podwórku lub w parku (13,0%), ale również we własnym domu (6,1%) oraz na
dyskotece lub koncercie (5,6%). Badani piją alkohol najczęściej na prywatce (12,5%), w domu
kolegi lub koleżanki (12,1%) oraz na dyskotece lub koncercie (10,5%). Miejscami wybieranymi
do używania marihuany są dom kolegi lub koleżanki (5,2%) oraz podwórko lub park (3,6%), a do
sięgania po inne narkotyki – również dom kolegi lub koleżanki (1,9%) oraz własny (1,9%).
Wydaje się, że nabiera na znaczeniu wychowywanie do czasu wolnego oraz motywowanie do
abstynencji zmierzające do internalizacji norm i wzorów zachowań to regulujących. Istnieje
potrzeba większego zainteresowania rodziców i nauczycieli sposobem spędzania czasu wolnego
przez ich dzieci.
5) Według badanych młodzież sięga po narkotyki przede wszystkim z powodu ciekawości (80,5%),
chęci szpanowania (48,2%), nudy (45,2%), niezadowolenia z życia 45,2%), problemów w domu
(42,8%) oraz braku poczucia sensu życia (38,2%). Wydaje się, że moda na gromadzenie jak
największej ilości doświadczeń już w młodym wieku oraz demonstrowanie swojej niezależności
poprzez przekraczanie granic kulturowo określonych w znaczącym stopniu zwiększa ryzyko
sięgania po używki. Dla części używanie substancji psychoaktywnych może być ucieczką od
problemów w domu lub innych problemów życiowych. Warto też dostrzec w czynnikach ryzyka
znaczenie braku sensu życia, które mogą stawać się w ponowoczesnym społeczeństwie coraz
częstszym doświadczeniem.
4. Zestawieniu pacjentów korzystających z pomocy placówek dofinansowywanych przez Miasto
Białystok.
1) W ramach realizacji zadania w 2012 r. Stowarzyszenie DROGA NZOZ Młodzieżowy Ośrodek
Terapii i Readaptacji ETAP w Białymstoku podjął następującą liczbę działań
a) Sesje terapii indywidualnej, rodzinnej dla osób z grup ryzyka, eksperymentujących
i uzależnionych oraz ich rodzin – 5416 sesji – 1428 osób
b) Poradnictwo, konsultacje, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne dla osób z grup
ryzyka, eksperymentujących i uzależnionych, ich rodzin oraz instytucji i placówek
pomocowych – 3718 osób
c) Grupy :
- psychoedukacyjne dla grup ryzyka (FRED goes net) – 8 grup – 60 osób
- TUKAN dla osób eksperymentujących – 1 grupa – 31 osób
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- liderów młodzieżowych i studentów – 3 grupy – 42 osób
- grupa wsparcia dla rodziców – 3 grupy – 65 osoby
- grupa dla osób uzależnionych – 1 grupa – 45 osób
- grupy socjoterapeutyczne dla osób z grup ryzyka – 4 grupy – 97 osoby
Razem: 20 grup – 340 osób
d) Zajęcia informacyjno – edukacyjne:
- dotyczące profilaktyki narkomanii dla grup ryzyka – 241 zajęć – 3825 osób
- dotyczące profilaktyki HIV/AIDS dla grup ryzyka – 34 zajęć – 556 osób
- dotyczące profilaktyki narkomani dla studentów – 12 zajęć – 80 osób
- dla rodziców – 20 zajęć – 658 osób
e) szkolenia
- szkolenia studentów- 25 zajęć- 291 osób
- rad pedagogicznych – 7 zajęć – 162 osoby
Razem: 339 zajęcia – 5572 osób
f) Praca środowiskowa:
- osoby z grup ryzyka,
97 osób

eksperymentujące i uzależnione od środków psychoaktywnych –

- rodzina i opiekunowie – 17 osób
- kuratorzy, pedagodzy, pracownicy instytucji pomocowych, lekarze, policjanci, straż miejska
– 7 osoby
Razem: 121 osób
2) Stowarzyszenie Monar.
W I półroczu 2013 r. zrealizowano:
a) spotkania profilaktyczne i szkolenia z obszaru profilaktyki uniwersalnej:
odbiorcy
młodzież
rodzice
nauczyciele i inne
grupy zawodowe

ilość osób
773
72
184

ilość grup
64
23
42

ilość zajęć
137
41
54

ilość godzin
370
112
184

b) w obszarze profilaktyki selektywnej i wskazującej:

Liczba
odbiorców
Osoby zagrożone, używające i uzależnione
porady
158
Interwencje kryzysowe
4
Terapie indywidualne
22
psychoterapia
2
Konsultacje lekarza
32
psychiatry
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Coaching i doradztwo
6
50
zawodowe
Terapia pedagogiczna
4
57
Grupy psychoedukacyjne
9
44
arteterapia
6
177
Grupy rozwoju osobistego
17
83
Pomoc w nauce
3
157
Skierowania do placówek
13
stacjonarnych
Skierowania do placówek
11
specjalistycznych
Rodzice, rodziny osób zagrożonych, używających
i uzależnionych
porady
111
314
Sesje edukacyjne
38
252
Konsultacje specjalistów
8
15
Grupy rozwoju umiejętności 17
60
wychowawczych
Kreatywne poniedziałki
5
53
Kuratorzy, nauczyciele,
31
112
pracownicy MOPR konsultacje
3) Dane z Oddziału Detoksykacyjnego SPPZOZ w Choroszczy. W roku 2012 (do końca grudnia)
z pomocy oddziału detoksykacji skorzystało 57 mieszkańców Białegostoku.
a) Wyszczególnienie ze wzg. na ICD – 10:
- F 11 – 1 osoba,
- F 19 – 41 osób,
- Podwójna diagnoza - 4.
b) W roku 2012 w oddziale przebywało 42 osób – mieszkańców miasta Białystok.
Wiek

mężczyźni

kobiety

F11

F12

F13

F15

F18

F19

16-19
20-25
26-30
pow.
30

1
7
15
12

2
3
1
1

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
10
15
13

podwójna
diagnoza
0
2
1
1

c) W pozostałych oddziałach szpitala przebywało 49 mieszkańców Miasta Białystok.
Wiek

mężczyźni

kobiety

F11

F12

F13

F15

F18

F19

16-19
20-25

1
11

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
13
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26-30
pow.
30

6
10

1
17

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

7
24

0
4

d) Łącznie w SPPZOZ w Choroszczy w roku 2012 hospitalizowano 91 mieszkańców Białegostoku
z rozpoznaniami od F11 do F 19.
4. Przemyt środków psychoaktywnych przez granicę wschodnią.
1) Dane dotyczące ilości zatrzymanych środków psychoaktywnych przez funkcjonariuszy Izby
Celnej w Białymstoku roku 2012:

l.p.

Ilość
75 gr
7500 gr
26 gr

Rodzaj
amfetamina
marihuana
metamfetamina

2) Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku w 2012 r. ujawnił następujące ilości
narkotyków:

L.p.

Rodzaj substancji

Jednostka miary

marihuana
amfetamina
Konopie indyjskie

gram
gram
roślina

Liczba/ilość
substancji
15,55
793,28
244 rośliny

3) Rynek narkotykowy.
a) Zatrzymane środki psychoaktywne w województwie w roku 2012.

Rodzaj narkotyku

Ilość

amfetamina

7,89 kg

marihuana

8.47 kg

kokaina

29,0 g

słoma makowa
konopie indyjskie

273,2 kg
493 rośliny

extazy

355 szt. tabletek

heroina

28,0 g

grzybki halucynogenne

25,0 g

haszysz
anaboliki

23,0 g
30 szt

b) Do magazynu środków odurzających przekazano łącznie:

Rodzaj narkotyku

Ilość

amfetamina
marihuana
kokaina
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MDMA
metamfetamina

0,07 g
3,92 kg

heroina

27,78 g

BMK
PMA

8dcm3+72,46
2,52 g

extazy
makówki
nasiona konopi
psylocybina

7,87 g
415,19 g
1,79 g
12,75 g

c) Przestępstwa związane z używanie środków psychoaktywnych:
- zatrzymano

L.p.
1.

Rodzaj
2.
słoma makowa
konopie indyjskie
marihuana
amfetamina
extasy
heroina

Ilość
3.
200 kg
698 rośliny
23 675 g
5448,73 g
150 tabl.
86,9 g

- Wszczęto postępowań przygotowawczych z UPN – 161
- Wykryto czynów z UPN – 312
- Zatrzymano sprawców przestępstw narkotykowych – 165
- Poniższa tabela przedstawia przestępczość na terenie miasta Białystok w 2012 roku

Sprawy
Sprawy
Przestępstwa wykrywalność Podejrzani Osoby
wszczęte zakończone stwierdzone
ogółem
nieletnie
Przestępstwa
161
222
412
407
224
34
narkotykowe
- Poniższa tabela przedstawia odnotowane przestępstwa z poszczególnych artykułów Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii:

art. 53 ust. 2
art. 54 ust. 1
art. 54 ust. 2
art. 55 ust. 1-2
art. 55 ust. 3
art. 56 ust. 1-2
art. 56 ust. 3
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Sprawy wszczęte
1
0
3
0
3
2
8

Przestępstwa wykryte
6
1
3
10
8
4
11
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art. 58
art. 59
art. 62 ust. 1,3
art. 62 ust. 2
art. 63 ust. 1 i 3

0
32
0
335
21

2
236
761
4
33

0

3

art. 63 ust. 2

Rozdział 5
Strategia.
1. Celem skutecznego przeciwdziałania zjawisku używania substancji psychoaktywnych, ważne
jest określenie wieku młodzieży pierwszy raz sięgających po daną substancję. Im wcześniej zaczyna
się stosowanie używek, tym szybciej może nastąpić uzależnienie. Substancje psychoaktywne
powodują dużo większe szkody w młodym, jeszcze dojrzewającym organizmie człowieka.
2. Podejmowane w latach ubiegłych działania mają swe odzwierciedlenie w projekcie budżetu,
którym od kilku lat istnieje rozdział 85153 – zwalczanie i zapobieganie narkomanii. Coroczny
procentowy wzrost przyznawanych na ten cel środków świadczy o dużej świadomości oraz
zrozumieniu Tematu i jego wielkiej wagi społecznej dla decydentów w osobach zarządzających
miastem.
3. Lista Zidentyfikowanych Problemów Wynikających Z Diagnozy:
1) ŚRODOWISKO MŁODZIEŻOWE – RÓWIEŚNICZE:
a) obniżający się wiek inicjacji,
b) ryzykowne zachowania podejmowane przez młodzież w wieku 0 – 25 roku życia (alkoholizm,
nikotynizm, narkomania, wczesna inicjacja seksualna),
c) nie konstruktywna grupa rówieśnicza,
d) brak alternatyw, sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań,
e) słaba kondycja fizyczna młodzieży, niechęć do uprawiania czynnych i dynamicznych sportów
i gier zespołowych (siedzący tryb spędzania wolnego czasu najczęściej przed komputerem),
f) agresywne zachowania jednostek i grup młodzieży.
2) ŚRODOWISKO DOROSŁYCH – RODZINA, SZKOŁA:
a) nie konstruktywny styl spędzania wspólnie wolnego czasu przez rodzinę,
b) konsumpcyjny styl życia, tzw. „wyścig szczurów”,
c) brak umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
d) brak autorytetów, systemu norm i wartości,
e) zwiększona ilość zaburzeń psychicznych (depresje),
f) nieefektywna współpraca z instytucjami podejmującymi działania pomocowe i profilaktyczne,
g) małe zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy, brak współpracy ze szkołą.
3) ASPEKT SPOŁECZNY:
a) mała współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi działającymi w zakresie pomocy
rodzinie (poradnie, placówki pomocowe, szkoła, kuratorzy, policja, sąd),
b) zbyt mała bądź mało dostępną siec alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
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Rozdział 6
Cele.
1. Cel ogólny Programu : ZMNIEJSZENIE
MŁODZIEŻY W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA.

RYZYKOWNYCH

ZACHOWAŃ

1) Kierunek 1. Wspieranie inicjatyw placówek pomocowych działających na terenie miasta
Białystok w zakresie uzależnień od środków psychaktywnych podejmowanych w zakresie
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej kierowanych do różnych grup
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży do 25 r.ż.
Działania:
a) Ogłoszenie konkursów ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- wskaźnik monitoringu:
– ilość ogłoszonych konkursów przez Miasto Białystok,
– ilość programów realizowanych w ramach ogłaszanych konkursów.
2) Kierunek 2. Poprawa stanu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od
środków psychoaktywnych
Działania:
a) Prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz zasad
konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych skierowanych do różnych grup
zawodowych.
- wskaźnik monitoringu:
– liczba szkoleń skierowanych do różnych grup zawodowych,
– liczba absolwentów szkoleń.
b) Organizacja kampanii edukacji społecznej
- wskaźnik monitoringu:
– liczba kampanii edukacyjnych w bieżącym roku.
3) Kierunek 3. Wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki uzależnień w szczególności
mających charakter nowatorski, adresowanych do różnych grup ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Działania:
a) Prowadzenie programów edukacyjno – korekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.
- wskaźnik monitoringu:
– ilość programów,
– ilość uczestników programów,
- ilość godzin wypracowanych w ramach programów.
4) Kierunek 4. Wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki uzależnień w szczególności
mających charakter nowatorski, adresowanych do różnych grup ze szczególnym
uwzględnieniem rodziców.
Działania:
a) Prowadzenie programów edukacyjno – informacyjnych skierowanych do rodziców.
- wskaźnik monitoringu:
– ilość programów,
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– ilość uczestników programów,
– ilość godzin wypracowanych w ramach programów.
5) Kierunek 5. Badania i monitoring zjawiska narkomanii.
Działania:
a) Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w gminie Białystok.
- wskaźnik monitoringu:
– wyniki monitoringu opublikowane w postaci raportu,
– ilość spotkań zespołu roboczego.
b) Interdyscyplinarny Zespół ds. Uzależnień.
- wskaźnik monitoringu:
– ilość osób pracujących w pracach zespołu,
– ilość spotkań roboczych zespołu.
Rozdział 7
Monitoring i ewaluacja programu.
1. Monitoring Programu polegać będzie na systematycznym zbieraniu i analizowaniu przebiegu
realizacji Gminnego Programu w aspekcie finansowym, rzeczowym i czasowym w celu zapewnienia
jego realizacji zgodnie z pierwotnymi założeniami. Formą monitoringu będzie półroczne
sprawozdanie finansowe z wykonania zadań zapisanych w budżecie miasta na 2014 - 2015 r. składane
do Skarbnika Miasta. Jednocześnie funkcjonuje stały monitoring wdrażanych projektów wykonywany
przez pracownika Referatu Zdrowia odpowiedzialnego za realizacje Gminnego Programu.
2. Ewaluacja Programu polega na zebraniu, analizie i interpretacji działań podjętych w ramach
Programu w celu określenia stopnia, w jakim zostały osiągnięte cele Gminnego Programu. Głównym
celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz
zwiększanie przejrzystości i promowanie działań podejmowanych przez instytucje realizujące
Program.
3. Każdy z poszczególnych projektów składających się na Gminny Program jest monitorowany
podczas realizacji i ewaluowany na zakończenie.
4. Ewaluacja całego Programu zostanie przeprowadzona wg. następujących kryteriów:
1) skuteczności i efektywności (analiza danych dotyczących osób korzystających z oferty
pomocowej placówek, analiza kosztów realizacji Programu),
2) adekwatności (zgodności celów programu z potrzebami i problemami),
3) trwałości i użyteczności (ocean pozytywnych efektów Programu, konfrontacja potrzeb
i problemów z faktycznymi osiągnięciami Programu),
4) wpływu (ocena wpływu programu na beneficjentów, którzy będą mieli wpływ na większą liczbę
ludzi).
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