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1. Wstęp. Podstawy prawne. 

 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124 z późn. zm.),  
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),  
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594                

z późn. zm.),  
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885   

z późn. zm.),  
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), 
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375),  
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, 
poz. 428). 
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2. Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. 
 

Informacje zawarte w niniejszej diagnozie pochodzą z regularnie prowadzonego monitoringu 
problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola (Raport Gminny 2014, 
Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole. Pracownia 
Rozwoju Osobistego) oraz z analizy SWOT przygotowanej przez zespół opracowujący 
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

2.1. Używanie narkotyków.  
 

Używanie narkotyków, szczególnie na poziomie eksperymentowania  
i używania okazjonalnego, jest zjawiskiem mocno ukrytym, tzn. nie ma swojego 
odzwierciedlenia w statystykach jakichkolwiek instytucji. W toku monitoringu prowadzonego 
na terenie miasta Opola zrealizowano badania w trzech grupach mieszkańców, pozwalające 
przybliżyć skalę zjawiska używania narkotyków wśród młodych ludzi: 

• audytoryjne badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej miasta Opola - badaniami 
objęto uczniów klas I i III szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas II szkół 
ponadgimnazjalnych; 

• badania ankietowe wśród młodzieży akademickiej miasta Opola  
– osobami badanymi byli studenci mieszkający i studiujący w Opolu; 

• wywiady skategoryzowane z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków – badanymi 
były osoby mieszkające na stałe w Opolu. 

Z przeprowadzonych na terenie miasta Opola badań wynika, że średni wiek inicjacji 
narkotykowej wynosi około 13-14 lat (średnia 13,94 lat). 

 

2.1.1. Używanie przetworów konopi indyjskich. 

 
Z danych epidemiologicznych uzyskiwanych na drodze wcześniejszych badań wynika, iż 
wśród młodzieży szkolnej, jednymi z najbardziej rozpowszechnionych substancji 
odurzających (poza alkoholem i tytoniem) są przetwory konopi (głównie marihuana). Dane na 
temat rozpowszechnienia doświadczeń z tego rodzaju narkotykiem zestawiono w tabeli 1. 
 
 
 
Tabela 1. Używanie przetworów konopi kiedykolwiek w życiu – młodzież szkolna (szkolne 
badania ankietowe) – odsetki osób badanych 
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I klasy gimnazjum [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,1 6,6 7,0 10,8 4,8 6,6 

w tym 40 razy i więcej 

1,2 1,6 0,4 1,6 0,4 1,3 

III klasy gimnazjum [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

16,6 15,5 19,2 16,2 19,2 28,0 

w tym 40 razy i więcej 

1,9 2,7 2,3 8,1 3,8 4,6 

II klasy szkół ponadgimnazjalnych [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

27,2 30,4 38,1 42,8 41,5 40,0 

w tym 40 razy i więcej 

2,6 7,7 7,0 7,3 8,6 10,2 

 

Źródło: za Raport Gminny 2014. Monitorowanie problemu narkotyków  

i narkomanii na terenie gminy Opole. Pracownia Rozwoju Osobistego.  

 
Jak obrazują wyniki badań, ilość doświadczeń z marihuaną zdecydowanie wzrasta wraz  
z wiekiem osób badanych – im starsza młodzież szkolna, tym więcej takich doświadczeń. 
Ponad 4 razy więcej uczniów III klas szkół gimnazjalnych używało choć raz w życiu 
przetworów konopi w porównaniu z dwa lata młodszymi kolegami (z I klas szkół 
gimnazjalnych). Wskazuje to, iż najwyższy przyrost doświadczeń z marihuaną następuje  
w wieku gimnazjalnym.  
Okres ostatnich 30 dni przed badaniem można przyjąć za wskaźnikowy dla względnie 
częstego, okazjonalnego używania substancji. Przy takim założeniu można uznać, że 2,6 % 
uczniów klas pierwszych gimnazjów, 14,6 % klas trzecich gimnazjów i 14,8 % klas drugich 
szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku używało marihuany co najmniej raz w miesiącu.  
W porównaniu z badaniami z 2013 roku, odnotowano wzrost wskaźnika w III klasach szkół 
gimnazjalnych i nieco mniejszą zmianę w grupie najmłodszej.  
Używanie narkotyków kiedykolwiek w życiu, jako wskaźnik wyznaczający skalę zjawiska, 
badane było również wśród studentów oraz młodzieży okazjonalnie używającej narkotyków. 
Z doświadczeń epidemiologów wynika, iż w starszych grupach wiekowych, 
najpopularniejszymi narkotykami są przetwory konopi i amfetamina. Pytano zatem - ile razy 
(jeśli w ogóle) zdarzyło się respondentowi używać marihuany lub haszyszu. Wyniki badań 
przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Używanie przetworów konopi indyjskich kiedykolwiek w życiu (wywiady 
skategoryzowane) – odsetki osób badanych 

młodzież akademicka [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

42,6 42,5 48,5 43,3 47,0 55,0 

w tym 40 razy i więcej 

5,4 5,8 8,5 7,5 11,0 13,0 

użytkownicy narkotyków [%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 94,7 90,0 94,0 100,0 100,0 

w tym 40 razy i więcej 

40,0 68,4 55,0 40,0 85,0 80,0 

Źródło: Raport Gminny 2014.  

Również w innych grupach niż młodzież szkolna, wśród substancji nielegalnych marihuana 
jest narkotykiem o największym rozpowszechnieniu. Ponad połowa badanych opolskich 
studentów w bieżącym roku zadeklarowała palenie jej chociaż raz w życiu, z czego 13,0 % 
używało jej ponad 40 razy. Oba wskaźniki są wyższe niż w roku 2013 oraz najwyższe  
z dotychczas uzyskiwanych w badaniach.  
Wszyscy okazjonalni użytkownicy narkotyków mieli kontakt z przetworami konopi, 
zdecydowana większość z nich (80%) używała marihuany ponad 40 razy.  

 

2.1.2. Używanie innych niż marihuana i haszysz substancji psychoaktywnych. 

 

W przypadku najmłodszej grupy badanych uczniów, wskaźniki z 2014 roku dotyczące 
używania innych niż marihuana substancji psychoaktywnych choć raz w życiu, są  
w większości przypadków wyższe niż uzyskane w roku ubiegłym. Wyraźniejsze wzrosty 
dotyczą głównie wzorów używania, które zdaniem specjalistów stają się coraz bardziej 
popularne wśród młodzieży szkolnej: łączenia leków z alkoholem i łączenia marihuany  
z alkoholem. Analizując zmienność wyników na przestrzeni ostatnich pięciu lat, należy 
jednak uznać, iż w najmłodszej grupie badanych uczniów utrzymują się one na podobnym 
poziomie – trudno wykazać wyraźny trend. Systematycznie zmniejsza się liczba młodych 
osób mających kontakt z substancjami wziewnymi.  
W przypadku uczniów III klas szkół gimnazjalnych, wyniki pomiarów z 2014 roku 
dotyczących doświadczeń z różnymi substancjami w większości przypadków są zbliżone do 
wcześniej notowanych. Wyjątek stanowi LSD lub inne halucynogeny i „dopalacze” oraz 
łączenie marihuany z alkoholem – aktualne wyniki badań są najwyższe z dotychczasowych.  
W przypadku trzecioklasistów, wyraźnie rysuje się trend wzrostowy (sugerowany już w roku 
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2013) dotyczący doświadczeń z substancjami z grupy „dopalaczy” (pomiary od 2010 r.) oraz 
doświadczeń łączenia alkoholu z marihuaną (pomiary od 2012 r.). 
 
Analizując wyniki badań realizowanych od pięciu lat, coraz mniejsza grupa badanej 
młodzieży deklaruje jakiekolwiek doświadczenia z substancjami wziewnymi i heroiną do 
palenia. W przypadku pozostałych substancji wskaźniki oscylują w granicach wcześniej 
obserwowanych – trudno wykazać widoczne trendy. 
 

2.2. Dane z lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego dotyczące zgłaszalności do 
leczenia z powodu problemu narkotykowego. 

 

Od około 2004 roku odnotowuje się ogólny trend spadkowy liczby mieszkańców gminy 
Opole korzystających z pomocy w systemach stacjonarnej opieki leczniczej dla osób 
uzależnionych od narkotyków (rozpoznania wg ICD-10:  F11-F19 z wyłączeniem F17). 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Opole korzystających z pomocy z powodu problemu 
narkotykowego w systemie stacjonarnym na terenie kraju w latach 2000 – 2013 

 
Źródło: Raport Gminny 2014.  

 

Analizując dane agregowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (procedury terapeutyczne 
kontraktowane przez NFZ) dot. liczby mieszkańców gminy Opole leczących się w systemie 
ambulatoryjnym z rozpoznaniem wg ICD-10: F11–F19 (z wyłączeniem F17) odnotować 
można, że od trzech lat liczba osób utrzymuje się na zbliżonym poziomie – wykres 2. Część 
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pacjentów korzysta z pomocy w punktach konsultacyjnych, które nie posiadają kontraktu  
z NFZ. 

Wykres 2. Liczba mieszkańców Opola korzystających z pomocy z powodu problemu 
narkotykowego w systemie ambulatoryjnym w latach 2009 – 2013. 

 
Źródło: Raport Gminny 2014. 

 2.3. Szacunkowa liczba problemowych użytkowników narkotyków. 

 
Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków w mieście Opolu stanowiło 
próbę zmierzenia z natury ukrytego zjawiska. Badania realizowano w roku 2011 (planowany 
ponowny pomiar w roku 2015). Populacja ukryta w kontekście narkotyków jest to populacja 
problemowych użytkowników, którzy z różnych powodów nie trafili do statystyk systemu 
lecznictwa, statystyk policyjnych lub innych, a z uwagi na prowadzony przez siebie tryb życia 
nie są najczęściej objęci takimi pomiarami, jak badania populacyjne dotyczące używania 
narkotyków. 
Zgodnie z oszacowaniem rzeczywista liczba problemowych użytkowników narkotyków  
w Opolu mieści się w szerokim przedziale 164 do 578 osób. 
 
Tabela 3. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków  
w Opolu na podstawie zebranych informacji z badań terenowych oraz danych statystycznych 
instytucji. Szacunek na 2011 rok.  

 Dane 
statystyczne 

Odsetek  
z badań 

terenowych 

Wskaźnik 
oszacowania 

Oszacowanie 

Leczeni ambulatoryjnie 141 24,1 4,1 578 

Leczeni stacjonarnie 40 24,1 4,1 164 

Wszczęte postępowania 
policyjne 

75 37,2 2,7 203 
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2.4 Konsekwencje prawne. 

 

Dane uzyskane ze statystyk policyjnych (Komenda Miejska Policji w Opolu) pozwalają 
prześledzić trend dotyczący liczby postępowań, przestępstw stwierdzonych i liczby osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uzyskane 
dane prezentuje tabela nr 4. 

 

Tabela 4. Liczba postępowań przygotowawczych wszczętych i zakończonych oraz liczba 
przestępstw stwierdzonych i liczba osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

postępowania podejrzani lata 

wszczęte 
zakończone 
(wykryte) 

przestępstwa 
stwierdzone ogółem 

w tym 
nieletni 

2003 89 90 185 90 11 

2004 113 131 415 149 17 

2005 bd bd bd bd bd 

2006 78 107 242 95 5 

2007 106 122 188 106 4 

2008 87 111 319 97 5 

2009 74 176 193 176 4 

2010 75 178 191 178 10 

2011 115 280 300 280 29 

2012 85 bd 208 100 13 

2013 37 26 164 45 2 

Źródło: Raport Gminny 2014.  

W 2013 roku z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wszczęto  
37 postępowań oraz stwierdzono 164 przestępstwa – wskaźniki  
te są wyraźnie niższe w porównaniu z poprzednim rokiem, a jednocześnie najniższe  
z dotychczas notowanych. 

Liczba osób skazanych przez Sąd Rejonowy w Opolu z ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii w ostatnich latach, mimo dużej zmienności, wykazuje 
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delikatny trend wzrostowy – wykres 3. W roku 2010 nastąpił wyraźny wzrost liczby 
skazanych w sprawach narkotykowych, podobnie w roku 2013.  

 

Wykres 3. Liczba osób skazanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2006 – 
2013 (Sąd Rejonowy w Opolu) 

  

Źródło: Raport Gminny 2014. 

.  
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2.5. Analiza SWOT dla miasta Opole. 

 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 

1. Regularny monitoring problemu 
narkotykowego. 

2. Rozwijająca się profilaktyka narkotykowa  
w szkołach. 

3. Profesjonalne zaangażowanie  kilku 
organizacji pozarządowych. 

4. Intensyfikacja działań związanych  
z profilaktyką używania „dopalaczy”. 

5. Wdrażanie programów profilaktyki 
selektywnej i wskazującej. 

6. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, w szczególności Punktu 
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych. 

7. Działalność placówek wsparcia dziennego. 
8. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie 

rozwiązywania problemów osób i rodzin 
dotkniętych problemem uzależnień od 
narkotyków. 

9. Zasoby kadrowe – dostęp do przeszkolonych 
specjalistów terapii uzależnień. 

10. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym. 

 

 

1. Ograniczone możliwości finansowe. 
2. Niewiele organizacji pozarządowych 

zajmujących się profesjonalnie 
problematyką narkomanii. 

3. Brak współpracy między podmiotami 
zajmującymi się profilaktyką i problemami 
narkomanii. 

4. Niewystarczająca liczba kadry zajmująca 
się profesjonalną profilaktyką uzależnień.  

5. Niewystarczająca liczba realizatorów 
rekomendowanych programów 
profilaktycznych.  

6. Brak ewaluacji większości działań 
profilaktycznych, brak superwizji dla 
realizatorów tych działań. 

7. Stosowanie działań profilaktycznych  
o potwierdzonym braku skuteczności. 

8. Niewystarczająca ilość  programów 
skierowanych do specyficznych grup 
odbiorców. 

9. Brak działań zapobiegających nawrotom 
uzależnienia od narkotyków. 

10. Brak mieszkań readaptacyjnych. 
11. Brak miejsc czasowego pobytu dla osób 

wymagających interwencji kryzysowej  
w związku z uzależnieniem od 
narkotyków. 

12. Brak streetworkerów, partyworkerów. 
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SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. Kontynuowanie i rozszerzenie monitoringu 
problemu narkotykowego o badanie postaw. 

2. Realizacja rekomendowanych programów 
profilaktycznych w tym w zakresie 
profilaktyki selektywnej i wskazującej. 

3. Upowszechnienie w placówkach 
oświatowych informacji na temat 
profesjonalnych oddziaływań 
profilaktycznych. 

4. Wzmocnienie wolontariatu. 
5. Zaangażowanie studentów. 
6. Uaktualnienie i upowszechnienie informacji 

o możliwości uzyskania pomocy. 
7. Budowanie sieci współpracy z mediami. 
8. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

profilaktycznych w Internecie. 
9. Zwiększenie dostępności do usług 

socjalnych, prawnych, medycznych. 
10. Możliwość współfinansowania działań ze 

środków UE. 

 

1. Mała świadomość społeczna dotycząca 
problemu narkomanii. 

2. Brak zainteresowania organizacji 
pozarządowych  i mieszkańców miasta 
Opola rozwiązywaniem problemów 
narkotykowych. 

3. Ograniczone możliwości finansowania 
programów, projektów, nowych 
rozwiązań. 

4. Opór dotyczący wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań profilaktycznych  
o potwierdzonej skuteczności.  

5. Migracja zarobkowa. 
6. Eurosieroctwo. 
7. Teren przygraniczny. 
8. Liberalizacja postaw wobec narkotyków. 
9. Dostępność „dopalaczy”. 
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3. Cel ogólny: ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 
społecznych i zdrowotnych. 
 
Cel ogólny będzie realizowany w trzech obszarach: 

1. profilaktyka, 
2. leczenie, rehabilitacja, społeczna reintegracja i ograniczanie szkód zdrowotnych,  
3. badania i monitoring. 

 
Dla każdego z powyższych  obszarów działań sformułowano cel główny, którego osiągnięcie 
przyczyni się do zrealizowania założonego celu ogólnego. 
 

3.1. OBSZAR: PROFILAKTYKA 

 

Cel główny: zmniejszenie popytu na narkotyki i środki zastępcze wśród mieszkańców miasta 
Opola. 
 

KIERUNEK I 
Wspieranie działań skierowanych na ograniczanie używania substancji 
psychotropowych, środków odurzających oraz środków zastępczych. 

 
Zadanie 1 
Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach 
edukacji, w tym równolegle dla dzieci i młodzieży, ich rodziców  
i nauczycieli. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba realizowanych programów profilaktycznych,  
� liczba przedszkoli i szkół ze wszystkich poziomów nauczania realizujących programy 

profilaktyczne, 
� liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych  

w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego i wychowawczo - opiekuńczych, 
� liczba rodziców i nauczycieli biorących udział w programach profilaktycznych, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 2 
Wspieranie realizacji specyficznych programów profilaktycznych wykorzystujących strategię 
wzmacniania kompetencji wychowawczych skierowanych do rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba realizowanych programów profilaktycznych,  
� liczba rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych, 
� wysokość nakładów. 
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Zadanie 3 
Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej skierowanych  
do studentów. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba realizowanych programów profilaktycznych,  
� liczba studentów uczestniczących w programach profilaktycznych, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 4 
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.  
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba realizowanych programów profilaktycznych, 
� liczba odbiorców programów, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 5 
Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia (np. wzbogacenie oferty 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego). 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba realizowanych programów,  
� liczba odbiorców programów, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 6 
Wspieranie realizacji programów profilaktyki rekomendowanych przez Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Psychiatrii  
i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Wskaźniki monitoringu: 
� liczba realizowanych programów profilaktycznych,  
� liczba odbiorców, 
� wysokość nakładów. 

 
KIERUNEK II 
Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

Zadanie 1 
Upowszechnianie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych  
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych, 
� wysokość nakładów. 
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Zadanie 2 
Udział w edukacyjnych kampaniach społecznych.  
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba kampanii, 
� liczba odbiorców. 

 
Zadanie 3 
Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii, związanych 
z nią problemów i sposobów przeciwdziałania. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba i rodzaj środków medialnych, 
� liczba i temat informacji medialnych. 

 
Zadanie 4 
Rozwój lokalnego banku wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby 
dotknięte problemem narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� ilość publikowanych informacji, 
� wysokość nakładów. 

 
KIERUNEK III 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność 
profilaktyczną. 

Zadanie 1 
Wspieranie i organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba przeprowadzonych szkoleń, 
� liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 2 
Wspieranie superwizji osób realizujących programy profilaktyczne. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba przeprowadzonych superwizji, 
� liczba osób uczestniczących w superwizjach, 
� wysokość nakładów. 

3.2. OBSZAR: LECZENIE, REHABILITACJA, SPOŁECZNA REINTEGRACJA  
I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH 

 
Cel główny: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych osób używających szkodliwie  
i uzależnionych od narkotyków i środków zastępczych. 
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KIERUNEK I 
Poprawa dostępności i jakości pomocy terapeutycznej  
oraz rehabilitacyjnej.   

 
Zadanie 1 
Wspieranie działalności placówek ambulatoryjnych. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba wspieranych placówek. 
 
Zadanie 2 
Wspieranie programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  
z uwzględnieniem programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba wspieranych programów,  
� liczba wspieranych programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców, 
� liczba osób objętych wspieranymi programami pomocy. 

 
Zadanie 3 
Wspieranie działań na rzecz pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej 
rodzinom, w których występuje problem narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba osób, które skorzystały z pomocy psychologicznej i prawnej  
w związku z występowaniem problemu narkomanii, 

� wysokość nakładów. 
 
Zadanie 4 
Wspieranie programów leczenia substytucyjnego. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba i rodzaj udzielonego wsparcia, 
� liczba osób objętych programem. 

 
Zadanie 5 
Uaktualnienie i upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania pomocy. 
Wskaźniki monitoringu: 

� wysokość nakładów poniesionych na uaktualnianie i upowszechnienie informacji, 
� liczba i nakład materiałów informacyjnych. 

 
Zadanie 6 
Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników placówek oferujących pomoc terapeutyczną 
oraz rehabilitacyjną (np. szkolenia, superwizje). 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba dofinansowanych szkoleń i superwizji, 
� liczba odbiorców wsparcia, 
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� wysokość nakładów. 
 

KIERUNEK II 
Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej osób używających szkodliwie  
i uzależnionych od narkotyków i środków zastępczych. 

 
Zadanie 1 
Wspieranie tworzenia hostelu/mieszkań readaptacyjnych dla osób uzależnionych od 
narkotyków po zakończeniu leczenia. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba utworzonych hosteli/mieszkań readaptacyjnych, 
� wysokość nakładów. 

 
Zadanie 2 
Wspieranie oferty pomocy dla osób wymagających interwencji kryzysowej  
w związku z uzależnieniem od narkotyków. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba wspieranych inicjatyw, 
� liczba miejsc czasowego pobytu, 
� liczba odbiorców, 
� wysokość nakładów. 

 
KIERUNEK III 
Profilaktyka zakażeń HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób 
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. 

 
Zadanie 1 
Wspieranie działań edukacyjnych na temat HIV/AIDS w społeczeństwie mających na celu 
zmianę postaw wobec zachowań ryzykownych. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba wspartych działań (np. szkoleń, seminariów, konferencji), 
� wysokość nakładów poniesionych na wspieranie działań edukacyjnych. 

 
Zadanie 2 
Współudział w kampaniach medialnych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba kampanii medialnych. 
 
Zadanie 3 
Dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat HIV/AIDS. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba i nakład materiałów informacyjnych, 
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� wysokość nakładów poniesionych na dystrybucję materiałów informacyjno – 
edukacyjnych. 

 

3.3. OBSZAR: BADANIA I MONITORING 

 
Cel główny: Ewaluacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez 
prowadzenie badań i monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta 
Opola. 
 

KIERUNEK I 
Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na terenie 
miasta Opola. 

Zadanie 1 
Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących problemu narkotyków i narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba podmiotów agregujących dane. 
 
Zadanie 2 
Badania ilościowe i jakościowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej  
i innych wybranych grupach społecznych np. studenci. 

Wskaźniki monitoringu: 
� liczba przeprowadzonych badań, 
� liczba przebadanych grup społecznych.   

 
KIERUNEK II 
Monitorowanie reakcji społecznych i instytucjonalnych na problem narkotyków  
i narkomanii. 

Zadanie 1 
Zbieranie i analiza danych statystycznych na temat reakcji instytucjonalnej na problem 
narkotyków i narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba instytucji biorących udział w badaniu. 
 
Zadanie 2 
Zbieranie i analiza danych jakościowych dotyczących reakcji społecznych  
na problem narkotyków i narkomanii. 
Wskaźniki monitoringu: 

� liczba uzyskanych danych jakościowych, 
� rodzaj uzyskanych danych.  
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KIERUNEK III 
Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii. 

 
Zadanie 1 
Realizacja corocznego monitoringu miejskiego. 
Wskaźniki monitoringu: 

� raport z monitorowania, 
� wysokość nakładów. 

 
4. Finansowanie Programu 

1. Zadania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-
2020 finansowane będą z dochodów Miasta Opola (dział 851, rozdział 85153) oraz  
z dochodów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (dział 851, rozdział 85154). 

2. Prezydent Miasta Opola corocznie zarządzeniem w sprawie Planu finansowo-
rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2016-2020 dokona szczegółowego podziału środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań niniejszego Programu. 
 

5. Realizatorzy Programu 
1. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, którym zlecono realizację 

zadań ujętych w Programie na podstawie obowiązujących przepisów. 
2. Jednostki organizacyjne Miasta Opola. 
3. Wydziały i biura Urzędu Miasta Opola. 

 
6. Monitorowanie realizacji Programu 

1. Koordynację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. 

2. Po zakończeniu realizacji zadań realizatorzy zobowiązani będą do przedstawienia 
sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań. 

3. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie poprzez: 
1) sprawozdania wewnętrzne z wykonania zadań w danym roku kalendarzowym dla  

Wydziału Budżetu Miasta Opola, 
2) sprawozdania zewnętrzne w formie ankiety za dany rok kalendarzowy przesyłanej 

do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 15 kwietnia 
roku następnego.  

4. Sprawozdanie z wykonania w danym roku zadań w ramach Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz efektów ich realizacji przedłożone zostanie Radzie 
Miasta Opola do 31 marca następnego roku. 
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