
ZARZĄDZENIE NR 1481/21 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu pn.: Szczegółowy Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §  1 i 7  Uchwały nr XVI/494/15 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 
63, 766, 3131) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne projektu Programu pn. Szczegółowy Program Profilaktyki       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
rok 2022, zwany dalej Programem. 

2. Ustala się Regulamin konsultacji stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji zmian od ogółu mieszkanek i mieszkańców Gdańska 
oraz od podmiotów realizujących działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/lub 
środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, do treści projektu Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2022, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 1. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr XVI/494/15 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gdańska zmienionej uchwałami nr XVIII/546/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 
stycznia 2016 r., nr XXVIII/764/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz postanowieniami 
niniejszego Zarządzenia. 

2. Konsultacje odbywają się drogą elektroniczną oraz papierową w następujących formach: 

1) badań poglądów mieszkańców Miasta przez zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu 
Programu na piśmie z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do Programu, stanowiącego Załącznik 
Nr 3 do niniejszego Zarządzenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
niniejszego Zarządzenia, prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po 
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 48, czynny w dniach i godzinach pracy 
Urzędu) w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu oraz dodatkowo w dniach: 29 września 
2021r. w godz. 15.00-17.00 oraz 05 października 2021r. w godz.15.00-17.00 z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Uwagi można składać na piśmie osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
joanna.buchholc@gdansk.gda.pl  lub drogą pocztową na adres: Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; 

2) badań poglądów mieszkańców Miasta przez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety zgodnie 
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, udostępnionym w internecie na 
stronie www.gdansk.pl/prezydent -miasta/konsultacje-spoleczne. 

3. Formularz konsultacyjny Programu (Formularz zgłaszania uwag/ kwestionariusz ankiety elektronicznej) 
za pomocą, którego należy zgłaszać uwagi i opinie, o których mowa w ust. 2, jest dostępny: 

1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl/prezydent -
miasta/konsultacje-spoleczne; 

2) w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, 
ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 
48, czynny w dniach i godzinach pracy Urzędu) z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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4. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gdańsku odpowiedzialną za obsługę organizacyjno – 
techniczną konsultacji społecznych jest Wydział Rozwoju Społecznego. 

5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są: 

1) mieszkanki i mieszkańcy Gdańska; 

2) podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe 
w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/ lub środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek          
i mieszkańców Gdańska. 

6. Konsultacje rozpoczynają się 28 września 2021 r. i trwają do 11 października 2021 r. 

§ 3. Koszt konsultacji nie przekroczy kwoty 1000 zł (słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100 groszy), która 
została zabezpieczona w budżecie Gminy Miasta Gdańska. 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół ds. konsultacji projektów Programów         
i określa się Regulamin pracy Zespołu, stanowiący Załącznik 5 do niniejszego Zarządzenia. 

2. W skład Zespołu ds. konsultacji projektu Programu, zwanego dalej Zespołem wchodzą: 
Przewodnicząca Zespołu: 

1) Izabela Chorzelska - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku; 

Zastępca Przewodniczącej Zespołu: 

2) Michał Miguła – kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych Wydział Rozwoju Społecznego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

Członkowie Zespołu: 

3) Joanna Buchholc – starszy inspektor Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

4) Edyta Kołakowska – inspektor  Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

5) Andrzej Szkutnik – starszy inspektor Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

§ 5. 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji projektu Programu  
z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska oraz z podmiotami realizującymi działania statutowe w obszarze 
uzależnień, w tym: przyjmowanie uwag oraz zbieranie opinii przez elektroniczny kwestionariusz ankiety lub na 
piśmie w punkcie konsultacyjnym. Po zakończeniu przyjmowania uwag i opinii Zespół dokonuje ich analizy 
oraz przygotowuje Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji, który przekazuje w postaci 
zbiorczego zestawienia Prezydentowi Miasta Gdańska w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
zakończenia konsultacji. 

2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Konsultacji i Regulamin pracy Zespołu ds. konsultacji projektów 
Programów. 

§ 6. Raport o wynikach konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje -spoleczne oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Gdańska w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 

§ 8. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska,  
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
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2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA 

MIASTA GDAŃSKA 
 
 

Monika Chabior 
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REGULAMIN KONSULTACJI 

§ 1.1. Konsultacje społeczne projektu pn.: Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 

2022, są: 

1) jednoetapowe; 

2) mają charakter bezpośredni i równy; 

3) obejmują cały teren administracyjny miasta Gdańska  

2. Konsultacje odbywają się od 28 września 2021 r. i trwają do 11 października 2021 r. 

§ 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział. 

§ 3. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są: 

1) mieszkanki i mieszkańcy Gdańska;  

2) podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące 

działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/lub środków 

psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.  

 § 4. Weryfikacji uprawnień osób fizycznych i prawnych, biorących udział w konsultacjach 

dokonuje Zespół, o którym mowa w § 6 Zarządzenia. W przypadku osób fizycznych Zespół 

dokonuje weryfikacji w oparciu o dane udostępnione przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. Zespół może wezwać osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 

składającego uwagi i opinie do projektu Programu do udokumentowania realizacji działań 

statutowych z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych na rzecz 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 

§ 5. Uczestnictwo w konsultacjach polega na: 

1) badaniu poglądów mieszkańców Miasta przez zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian 

do projektu Programu na piśmie z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do Programu, 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia wraz z oświadczeniem o stanie 

zdrowia stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia prowadzonych  

w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po 

wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 48, czynny w dniach  

i godzinach pracy Urzędu) w okresie trwania konsultacji w godzinach pracy Urzędu oraz 

dodatkowo w dniach: 29 września 2021r. w godz. 15.00-17.00 oraz 05 października 2021r.  

w godz.15.00-17.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Uwagi można składać na piśmie osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub drogą pocztową na adres: Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1481/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 20 września 2021 r.
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2) badaniu poglądów mieszkańców Miasta przez elektroniczny kwestionariusz ankiety 

stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia udostępnione w internecie na stronie 

www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne. 

 

§ 6. Wypełniony formularz/ankietę zgłaszania uwag wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych można złożyć elektronicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  

e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub drogą pocztową na adres: Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  

w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 r. do godz. 16.00. 

 § 7.1. Zespół opracuje Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od zakończenia konsultacji, który przedkłada do akceptacji 

Prezydentowi Miasta Gdańska. 

2. Po akceptacji Raportu podsumowującego przez Prezydenta Miasta Gdańska Zespół publikuje 

Raport na stronie www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne, w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia konsultacji społecznych. 

3. Prezydent Miasta Gdańska przekazuje Raport Radzie Miasta Gdańska niezwłocznie po jego 

opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
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UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia  

 

 

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska  

na rok 2022 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), art. 10 ust. 1-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), uchwala się,  

co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje do realizacji Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022, stanowiący załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1481/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 20 września 2021 r.
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                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr 

                                                                               Rady Miasta Gdańska 

                                                     z dnia                           

 

I. Informacje wprowadzające 

Nazwa programu 
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (SPPiRPAoPN 2022), 
zwany dalej Programem  

Charakter przedsięwzięcia 

□ projekt 

□ grupa projektów 

                   program 

Typ przedsięwzięcia 

□        inwestycyjny 

□ nieinwestycyjny  

                  mieszany  

Lokalizacja przedsięwzięcia/ zasięg 
oddziaływania 

Gmina Miasta Gdańska 

Wstęp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program to podstawowy dokument polityki społecznej i zdrowia publicznego, który służy 
realizacji kierunków i celów działań na rzecz poprawy zdrowia, w szczególności w obszarze 
problemów uzależnień, skierowany do mieszkańców Gminy Miasta Gdańska. 

Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu 
społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane  
z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Celem programu jest 
zmniejszanie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania 
prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach 
tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym 
ograniczyć problemy, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych. 

Program łączy różne działania profilaktyczne z obszaru problematyki uzależnień, realizowane 
dotychczas na podstawie przepisów kilku ustaw, o różnych terminach realizacji oraz różnych 
źródłach i poziomach finansowania (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii).  

Należy podkreślić, że różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego.            
Bez względu na to, czy mówimy np. o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków czy papierosów, 
spotykamy się z takim samym lub podobnym jego przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz 
czynnikami chroniącymi prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży. 

SPPiRPAoPN 2022 realizuje cel operacyjny oraz zadania związane z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów uzależnień, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2021-2025. Zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom zawarte są w celu operacyjnym 
Nr 2 NPZ: „Profilaktyka uzależnień”. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 wskazuje 
kilka obszarów aktywności samorządów lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
Są to przede wszystkim zadania związane z edukacją i promocją zdrowia, profilaktyką, ale także 
wspieraniem lecznictwa, redukcją szkód zdrowotnych oraz rehabilitacją, reintegracją społeczną 
i zawodową osób uzależnionych. Wszystkie te aktywności znajdują się w przedmiotowym 
dokumencie.  
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Wykaz skrótów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrót 
 
SPPiRPAoPN 2022 
 
 
Program wieloletni 
 
 
JST 
CIS 
KBdsPN 
PARPA 
NFZ 
NPZ 
Zpu 
Ua 
Un 
NSP 
AA 
DDA 
DDD 
PWD 
FASD/FAS/FAE 
 
HIV 
HCV 
HBV 
PPP 

 

Wyjaśnienie 
 
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 
 
Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025 
 
Jednostka Samorządu Terytorialnego 
Centrum Integracji Społecznej 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Narodowy Program Zdrowia  
Zintegrowane Przeciwdziałanie Uzależnieniom 
Uzależnienie od alkoholu 
Uzależnienie od narkotyków 
Nowe Substancje Psychoaktywne (dopalacze) 
Anonimowi Alkoholicy 
Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
Terapia dla Dorosłych z Rodzin Dysfunkcyjnych 
Placówki Wsparcia Dziennego 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych /Alkoholowy Zespół 
Płodowy/Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu 
Human immunodeficiency virus – ludzki wirus nabytego niedoboru odporności 
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
 
Uwaga! Skróty nazw organizacji, jednostek i podmiotów realizujących Program 
znajdują się w części pn. Realizatorzy/Partnerzy Programu 

 

 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pojęcie   
 
Zdrowie publiczne 
 
 
 
Profilaktyka 
uzależnień 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilaktyka 
problemów 
i zaburzeń 
psychicznych 
 

Profilaktyka 
uzależnień  
 
 
 
 
Strategie  
profilaktyki 
środowiskowej 
 
 

 
Definicja 
 
Zdrowie publiczne jest to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie 
przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, 
ochronę i przywracanie zdrowia ludności.  
 
Działania mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania 
substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje 
psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i/lub 
społecznym, które są z tym związane, takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki  
w tym drogowe czy przy pracy, zatrucia i przedawkowania, uzależnienia, 
niepełnosprawność, marginalizację, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi  
w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy  
w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji 
psychoaktywnych oraz w związku z nimi. 
 
Działania obejmujące przeciwdziałanie m.in. zaburzeniom zachowania, depresji, 
samobójstwom. 
 
 
 
Działania polegające na: eliminowaniu lub redukowaniu wpływu znaczących 
czynników ryzyka używania i nadużywania substancji psychoaktywnych / problemów 
behawioralnych / problemów zdrowia psychicznego, osłabianiu / kompensowaniu 
zagrożeń (czynników ryzyka) przez wzmacnianie działań czynników chroniących. 
 
 
Ukierunkowane są na zmianę bezpośredniego otoczenia kulturowego, społecznego, 
fizycznego i ekonomicznego, w którym dokonywane są wybory dotyczące używania 
narkotyków/alkoholu. Jednostki nie wchodzą w kontakt z używkami jedynie z powodu 
określonych cech osobistych. Dzieje się tak za sprawą wielu czynników 
środowiskowych np. oczekiwań lub norm akceptowanych w miejscu zamieszkania; 
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Profilaktyka 
uniwersalna – 
interwencje 
w populacjach  
 
 
 
 
 
 
Profilaktyka 
selektywna - 
interwencje 
w grupach 
(zagrożonych) 
 
 
 
 
  
Profilaktyka 
wskazująca 
- interwencje 
wśród osób 
(zagrożonych) 
    
 
 
 
 
 
 
 
Ryzykowne 
spożywanie 
alkoholu  
 
 

Szkodliwe picie 
alkoholu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASD  
(Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder) 
 
 

krajowych przepisów i podatków; komunikatów medialnych jak również dostępności 
alkoholu i narkotyków. W budowaniu i rozwoju strategii środowiskowych pomocne są 
– legislacje np. takie jak: opodatkowanie, zakazy reklamowania, obostrzenia wiekowe 
czy zakazy spożywania alkoholu. W szkole, strategie środowiskowe realizowane są 
przez programy, które mogą obejmować regulacje dotyczące korzystania z używek  
i spożywania alkoholu zarówno w odniesieniu do uczniów, personelu jak i osób  
z zewnątrz.  
 
 
Działania dotyczące całych populacji (np. lokalnej społeczności, uczniów, osiedla) 
celem, których jest uniemożliwienie bądź opóźnienie inicjacji alkoholowej i/lub 
narkotykowej przez dostarczanie niezbędnych informacji i umiejętności. Profilaktyka 
uniwersalna prowadzona jest w dużych grupach bez wcześniejszych badań 
przesiewowych pod kątem ryzyka uzależnień w założeniu, że wszyscy członkowie 
danej populacji są w równym stopniu zagrożeni inicjacją. Profilaktyka ta koncentruje 
się głównie na rozwijaniu umiejętności, interakcji rówieśniczej i funkcjonowaniu 
społecznym. 
 

Dotyczy konkretnych subpopulacji, w których ryzyko wystąpienia zaburzeń jest 
znacznie wyższe od przeciętnego tj. wystąpi albo w niedalekiej przyszłości, albo  
w którymś krytycznym momencie życia. Zwiększona podatność na używanie 
narkotyków często ma związek z wykluczeniem społecznym (np. młodociana 
przestępczość, relegowanie ze szkół, słabe wyniki w nauce, młodzież bezdomna, 
wagarująca, znajdująca się w trudnej sytuacji czy też młodzież należąca do wszelkiego 
typu mniejszości). Główną zaletą pracy na populacjach zagrożonych jest fakt,  
że w wielu miejscach i kontekstach są one już zidentyfikowane.  

 

Ma na celu identyfikację i działania wobec jednostek, u których występują symptomy 
blisko związane z indywidualnym ryzykiem używania substancji psychoaktywnych 
w przyszłości (np. zaburzenia psychiatryczne, niepowodzenia w szkole, zachowania 
aspołeczne, deficyty uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej) lub, u których 
stwierdzono wczesne oznaki używania problemowego. Celem działań jest 
niedopuszczanie do (szybkiego) rozwoju uzależnienia, zmniejszenia częstotliwości 
używania lub zablokowanie mechanizmu przechodzenia na coraz szkodliwsze wzory 
używania (np. przyjmowanie dożylne). Interwencje wymagają bliskiej współpracy 
różnych specjalistów (medycznych, społecznych, osób pracujących z młodzieżą) na 
poziomie lokalnej społeczności, począwszy już od dzieciństwa (poradnictwo dla 
rodziców i opiekunów, opieka medyczna, pomoc psychoterapeutyczna 
i psychospołeczna oraz wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole). 

Picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasu) 
niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można 
oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie 
zostanie zmieniony. 

Wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, 
ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od 
alkoholu; aby rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu, opisany wzorzec picia powinien 
utrzymywać się, przez co najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający 
się w ciągu 12 miesięcy; robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie 
szkodliwe w następujący sposób: picie szkodliwe to regularne średnie spożywanie 
alkoholu w ilości ponad 40 g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 60 g 
dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu 210 g lub więcej  
w tygodniu przez kobiety i 350 g i więcej w tygodniu przez mężczyzn; jako picie 
szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w ciąży, 
matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze. 
 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych rozumie się przez to niediagnostyczny 
termin opisujący problemy zdrowotne i zaburzenia zachowania wynikające 
z uszkodzenia mózgu płodu przez alkohol; uszkodzeniom ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN) mogą towarzyszyć uszkodzenia innych organów wewnętrznych, 
m.in. serca, układu kostnego, układu moczowego, słuchu, wzroku. Nieprawidłowy 
przebieg procesu rozwoju mózgu w życiu płodowym powiązany z widocznymi na 
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System 
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profilaktycznych 
i promocji zdrowia 
psychicznego 

 

twarzy dziecka charakterystycznymi zmianami, jest opisywany jako Płodowy Zespół 
Alkoholowy – FAS (Fetal Alcohol Syndrome). 
 
Działania służące redukcji objawów i przyczyn zaburzeń psychicznych i zaburzeń 
zachowania wynikających z używania alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i NSP; przykładami działań leczniczych w tym 
zakresie są: programy psychoterapii uzależnienia, farmakologiczne wspieranie 
psychoterapii, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, programy 
substytucyjnego leczenia uzależnienia od opioidów. 
 
 
Kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych, poznawczych i społecznych, wśród 
których używanie substancji psychoaktywnej (takie, jak: alkohol, środki odurzające, 
substancje psychotropowe, środki zastępcze, NSP) dominuje nad innymi 
zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość; głównymi 
objawami uzależnienia są: głód substancji (przymus, silne pragnienie), utrata kontroli 
nad używaniem substancji. 
 
Działania podtrzymujące zmianę u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia 
uzależnienia, utrwalające efekty leczenia, uczące umiejętności służących zdrowieniu 
oraz pomagające w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z ról społecznych. 
Przykładami są: treningi zapobiegania nawrotom w uzależnieniu, grupy wsparcia dla 
„absolwentów” leczenia uzależnień, treningi zachowań konstruktywnych, programy 
wychodzenia z bezdomności, utrzymania zatrudnienia, grupy samopomocowe 
Anonimowych Alkoholików, kluby abstynenta, programy aktywizacji zawodowej. 
 
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną i ekonomiczną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą. 
 
Rozumie się przez to system dokonywania oceny jakości programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego na podstawie naukowych dowodów. System jest 
wspólnym zadaniem czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka 
Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cel Operacyjny 
NPZ 

Profilaktyka uzależnień  

Cel Główny 
Programu 

Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu 
społecznym i rodzinnym. 

 
 
Cele Szczegółowe 

(operacyjne) 
Programu 

Cel Szczegółowy 1: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych i NSP. 

 
Cel Szczegółowy 2: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw  

i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do 
dzieci i młodzieży. 

 
Cel Szczegółowy 3: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych  

i społecznych wynikających ze spożywania środków 
psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych. 

 
Cel Szczegółowy 4: Optymalizacja systemu planowania, monitorowania  

i kontrolowania realizacji Programu oraz wzmacnianie synergii 
działań i współpracy podmiotów zaangażowanych  
w przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Strona 5



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kierunki 

 
 
 
 
 

 
Kierunek Nr 1: 
PREWENCJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdrowie jest promowane przez zapewnienie odpowiednich warunków życia i warunków 
pracy, kształcenie, kulturę fizyczną, wypoczynek i rekreację. Kwestią kluczową dla 
promocji zdrowia jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa całego społeczeństwa, tym 
samym wszystkich jego struktur, w działaniach na rzecz zdrowia.  W modelu promocji 
zdrowia przywiązuje się ogromną wagę do jednostkowej odpowiedzialności za zdrowie. 
 
 W celu prawidłowej realizacji zadań przyjęto następujące kierunki działań: prewencja 
(zapobieganie), interwencja (pomaganie) i organizacja programu (współpraca, synergia 
działań, wymiana informacji - zadania regulacyjne). 
 
Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr: 

Obszar: Profilaktyka: 

 działalność zapobiegawcza  
 działalność informacyjno-edukacyjna 
 realizacja kampanii społecznych 
 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie 

motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu i/lub przyjmowania 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

 działalność związana z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
przedstawicieli podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom 

 działalność edukacyjna wpływająca na ograniczenie dostępności substancji 
psychoaktywnych 

 upowszechnianie informacji na temat dostępu do usług realizowanych  
w ramach Programu 

 poszerzanie, udoskonalanie, wdrażanie oferty skutecznych, 
rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, 
wskazującej 

 poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

 rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów  
i wychowawców, sprzyjających budowaniu postaw i zachowań 
prozdrowotnych dzieci i młodzieży 

Kierunek Nr 2: 
INTERWENCJA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obszar: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, 
społeczna i zawodowa: 

 leczenie, terapia osób uzależnionych i współuzależnionych, diagnoza  
i terapia FASD 

 rehabilitacja, reintegracja osób uzależnionych, które ukończyły leczenie, 
rehabilitację 

 mieszkania readaptacyjne, hostele 
 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania środków 

psychoaktywnych, w tym zadłużeniom i bezdomności 
 wsparcie działalności klubów abstynenta 
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 wspieranie zatrudnienia socjalnego  

Kierunek Nr 3: 
ORGANIZACJA 

PROGRAMU  
I ZADANIA 

REGULACYJNE 

Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne: 

 tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy GKRPA 
 wsparcie przy zwiększaniu zasobów realizatorów Programu 
 tworzenie warunków do kompleksowej diagnozy problemów uzależnień, 

monitoringu    i ewaluacji Programu 
 tworzenie warunków do prawidłowej realizacji Programu i współpracy 

Realizatorów/Partnerów Programu 
 zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu 
 zwiększenie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, 

dystrybucji, sprzedaży, reklamy promocji oraz spożywania napojów 
alkoholowych 

 wsparcie działań mających na celu ograniczanie podaży środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP 
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Kierunek Nr 1: 
PREWENCJA 

 
Cel szczegółowy 1: 

Ograniczanie 
stosowania 
substancji 

psychoaktywnych, 
środków 

odurzających, 
substancji 

psychotropowych, 
środków 

zastępczych i NSP 

Wskaźniki realizacji celów Programu stanowią integralny element systemu monitoringu  
i ewaluacji działań podejmowanych w Gdańsku w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych.  
 
Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr: 

 

Wskaźnik 1.1:  Liczba osób zwiększających kompetencje zawodowe w ramach  
                            Programu. 

Wartość wskaźnika: min. 500 rocznie 

Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu  

Wskaźnik 1.2:  Liczba odbiorców kampanii/programów społecznych w obszarze  
                             uzależnień. 

Wartość wskaźnika: min. 200 000 odbiorców rocznie- mieszkańców 
Gdańska 

Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Wskaźnik 1.3:  Liczba odbiorców bezpośrednich działań informacyjno-edukacyjno-
promocyjnych (np. warsztaty, seminaria, spotkania, konferencje). 

Wartość wskaźnika: min.1 000 rocznie 
Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Cel szczegółowy 2: 
Rozwój oferty 
profilaktycznej 

sprzyjającej 
kształtowaniu 

postaw i zachowań 
prozdrowotnych 

skierowanej 
w szczególności do 
dzieci i młodzieży 

Obszar: Profilaktyka: 

Wskaźnik 2.1: Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem programów profilaktyki 
(uniwersalnej, selektywnej i wskazującej).   

Wartość wskaźnika: min. 4 500 rocznie 

Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Wskaźnik 2.2:  Liczba osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) objętych wsparciem 
rekomendowanych programów profilaktycznych. 

Wartość wskaźnika: min. 50 rocznie 
Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

 
Kierunek Nr 2: 
INTERWENCJA 

 
Cel szczegółowy 3: 

Ograniczenie szkód 
zdrowotnych, 

psychologicznych 
i społecznych 

wynikających ze 
spożywania 

środków 
psychoaktywnych 

oraz innych 
zachowań 

ryzykownych 

Obszar: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, 
społeczna i zawodowa: 

Wskaźnik 3.1:  Odsetek usług realizowanych na bieżąco w kierunku interwencja. 

Wartość wskaźnika: 60 % usług realizowanych na bieżąco 
Źródło: sprawozdania z realizacji umów w systemie elektronicznym 
witkac.pl  

Wskaźnik 3.2:  Opinia beneficjentów dotycząca uzyskanej usługi w kierunku 
interwencja. 

Wartość wskaźnika: 95 % planowanych pozytywnych opinii  
(bardzo zadowolony, zadowolony) 

Źródło: sprawozdania z realizacji umów w systemie elektronicznym 
witkac.pl  
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Kierunek Nr 3:  
ORGANIZACJA 
PROGRAMU I 

ZADANIA 
REGULACYJNE 

Cel szczegółowy 4 
Optymalizacja 

systemu planowania, 
monitorowania 
i kontrolowania 

realizacji Programu 
oraz wzmacnianie 
synergii działań 

i współpracy 
podmiotów 

zaangażowanych                   
w przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne: 
 
Wskaźnik 4.1: Liczba spotkań Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Programu (…) 
                         Wartość wskaźnika: min. 2 rocznie 
                         Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Wskaźnik 4.2: Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację Programu 

                          Wartość wskaźnika: min. 100 
                          Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Wskaźnik 4.3: Liczba podjętych inicjatyw badawczych 

                         Wartość wskaźnika: min. 1 
                         Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu 

Opis Grupy docelowej 
[Klient] 

Problemy związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych, w tym NSP dotykają 

znacznej części społeczeństwa, dlatego Program skierowany jest do wszystkich 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym 

spotykają się z ww. problemami oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich 

zainteresowanych tą problematyką. 

         Zasięg i zakres 
oddziaływań 

Zasięg 
oddziaływania 

Gmina Miasta Gdańska 

Obszar 
oddziaływania 

Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr 

Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca)  

Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa 

Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne 

Uzasadnienie konieczności realizacji 
strategii/programu/projektu 

Obowiązek realizacji zadań własnych Gminy 

Realizacja celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 

Potrzeba systematyzowania działań realizowanych i planowanych na rzecz osób dotkniętych 
uzależnieniem, członków ich rodzin i osób bliskich 

Podnoszenie poziomu i jakości życia osób dotkniętych uzależnieniem oraz ich bliskich 

Potrzeba kompleksowego i systemowego podchodzenia do problemu uzależnień 

Potrzeba realizacji efektywnych działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 

Potrzeba identyfikacji istniejących problemów, rozeznania zasobów możliwych  
do zaangażowania w ich rozwiązywanie oraz opracowywania optymalnych kierunków działań 

Całkowity koszt strategii/programu/projektu 
Szacunkowa kwota: 14 000 000 zł - planowana w budżecie Gminy Miasta Gdańska, stanowiąca 
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Termin realizacji strategii/programu/projektu Program realizowany będzie w roku 2022. W ramach Programu zaplanowano również zadania 
wieloletnie, wykraczające poza rok budżetowy 2022 

Zarządzanie strategią/programem/projektem 

Za koordynację Programu odpowiadać będzie Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju 
Społecznego. Program realizowany będzie przy współpracy samorządu, organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotów leczniczych, samorządowych 
jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania związane  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii - 
z udziałem środowisk naukowych i akademickich. Zadania ujęte w Programie, stanowią 
odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców, wynikające z diagnozy. Ich realizacja 
dostosowana będzie do posiadanych zasobów instytucjonalnych i osobowych. Program jest 
częścią Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 oraz 
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta.  
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Akty prawne 
 
 
 
 
 

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
3) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
6) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
8) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
9) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
10) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
11) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych 
12) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
13) Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025  
14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
15) ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
16) ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 
17) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania 

podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 
18) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  
19) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
20) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień  

i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
21) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

Komplementarność  
z krajowymi 

dokumentami 
strategicznymi 

 

Nazwa dokumentu 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju 

Cele 
Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie 
„workfare state” 

Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

Cele 
Cel szczegółowy 2: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 
zdrowotnej. 

Nazwa dokumentu Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 

Cele 
Cel operacyjny nr 2: 
Profilaktyka uzależnień  

Nazwa dokumentu Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

Cele 

Cel główny:  
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie 
skali tego zjawiska w Polsce. 
Cele szczegółowe: 
Cel 1: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Cel  2: Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie.  
Cel 3: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc  
w rodzinie. 
Cel 4: Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji  
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Komplementarność  
z lokalnymi 

dokumentami 
strategicznymi 

Nazwa dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta 

Cele 

Cele strategiczne: Kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększenie ich 
aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia 
mieszkańców, w tym ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne. Współpraca 
międzysektorowa dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia publicznego. 
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Komplementarność  
z lokalnymi 

dokumentami 
strategicznymi 

Nazwa Dokumentu 
Gdańsk Programy Operacyjne 2023 przyjęte UCHWAŁĄ NR XVII/514/15 RADY 
MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r. 
Program Operacyjny – Edukacja 

Cele 

Cel operacyjny I.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Cel operacyjny I.2: Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu 
edukacji, wychowania i opieki. 
Cel operacyjny I.3: Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. 

Nazwa Dokumentu 
Gdańsk Programy Operacyjne 2023 przyjęte UCHWAŁĄ NR XVII/514/15 RADY 
MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r. 
Program Operacyjny - Zdrowie Publiczne i Sport 

Cele 

Cel operacyjny II.3: Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób  
i uzależnień, w tym w szczególności: 

Zadanie II.3.3: Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji 
psychoaktywnych w tym: uzależnieniu od alkoholu  
i narkotyków. 

Zadanie II.3.4: Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: 
uzależnieniu od hazardu, Internetu i gier komputerowych. 

Nazwa Dokumentu 
Gdańsk Programy Operacyjne 2023 przyjęte UCHWAŁĄ NR XVII/514/15 RADY 
MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Program Operacyjny - Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska 

Cele 

Cel operacyjny III.1: Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności 
lokalnych, rodzin i osób. 

Cel operacyjny III.2: Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji  
i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich. 

Cel operacyjny III.4: Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy 
sektora pozarządowego z miastem. 

Cel operacyjny III. 5:  Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz 
systemu pieczy zastępczej. 

Cel operacyjny III.6:  Podniesienie jakości systemu integracji społecznej. 

Nazwa dokumentu Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 

Cele  

Cel strategiczny główny: Zwiększanie spójności społecznej i jakości wsparcia osób 
z trudnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Cel strategiczny 1: Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin                                    

w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego. 
Cel strategiczny 2: Zwiększenie zintegrowania i udziału wszystkich polityk 

publicznych w rozwiązywanie problemów społecznych. 
Cel strategiczny 3: Poprawa jakości zarządzania systemem polityki społecznej. 

Nazwa dokumentu 

Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2021- 2025 przyjęty UCHWAŁĄ NR XXIX/748/20 RADY MIASTA GDAŃSKA 
z dnia 29 października 2020 r. 

Nazwa dokumentu 

Uchwała Nr 394/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  
31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030” 

Cele 
Cel główny: Ograniczenie skali występowania problemów alkoholowych na terenie 
województwa pomorskiego 

Nazwa dokumentu  
Uchwała Nr 394/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  
31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030” 

Cele 
Cel główny: Ograniczenie skali występowania problemów uzależnienia od środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych  
i NSP na terenie województwa pomorskiego. 

Lokalne dokumenty 
wpływające na 

Nazwa dokumentu 

Uchwała Nr XXIX/817/08 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2008 
roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na 
terenie miasta Gdańska.  
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zmniejszenie 
dostępności fizycznej  

i ekonomicznej 
alkoholu 

Nazwa dokumentu 
Uchwała Nr XXXV/762/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 lutego 2013 roku  
w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na 
terenie miasta Gdańska. 

Nazwa dokumentu 

Uchwała Nr LIII/1544/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 maja 2018 r.  
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska ze zm.  

Nazwa dokumentu 
Uchwała Nr LIII/1543/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 maja 2018 r.  
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie miasta Gdańska. 

Nazwa dokumentu 

Uchwała Nr XXXII/824/21 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 stycznia 2021 r.  
w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdańska za 
rok 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiązanie  
z innymi rocznymi  

i wieloletnimi   
       programami 
przyjmowanymi  

   uchwałami Rady 
Miasta Gdańska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa dokumentu 
Miejski program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 
lata 2020-2021 przyjęty UCHWAŁĄ NR XIX/472/20 RADY MIASTA GDAŃSKA  
z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Nazwa dokumentu 

Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 
– 2023 przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXIII/841/21 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 
25 lutego 2021 r. 

Nazwa dokumentu 
Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXIII/842/21 
RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 lutego 2021 r. 

Nazwa dokumentu 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
w Gdańsku na lata 2021-2031 przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXIII/840/21  RADY 
MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 lutego 2021 r.  

Nazwa dokumentu 
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023 przyjęty 
UCHWAŁĄ NR XXIV/665/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia  
31 maja 2016 r. ze zm.  

Nazwa dokumentu 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Gdańska na lata 2020-2024 przyjęty UCHWAŁĄ NR XVII/419/19 RADY MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2019 r. 

Nazwa dokumentu 

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 przyjęty UCHWAŁĄ  
NR XXXI/867/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 700/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu 
Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym na lata 2016 – 2023 ze zm.  

Nazwa dokumentu Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2022 [projekt] 

Nazwa dokumentu 
Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 
2016 - 2023 przyjęty UCHWAŁĄ NR XXX/845/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 
27 października 2016 r. 

Nazwa dokumentu 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017r. 

Nazwa dokumentu 
 

Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023 
przyjęty Uchwałą Nr LI/1522/18 Rady Miasta Gdańska z dnia  
23 kwietnia 2018 r. 

Nazwa dokumentu 
 

Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 
na lata 2021-2025 lata przyjęty UCHWAŁĄ NR XXIX/753/20 RADY MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 29 października 2020 r. 
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Powiązanie z innymi 
dokumentami m.in. 
rekomendacjami, 

wytycznymi 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu 

Global strategy to reduce harmful use of alcohol - Strategia mająca na celu 
ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu, przyjęta przez wszystkie kraje 
członkowskie WHO 

Nazwa dokumentu 
Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu 
szkodliwych skutków spożywania alkoholu 

Nazwa dokumentu 
Rekomendacje Rady Europy dotyczące picia alkoholu przez młodocianych, 
a zwłaszcza przez dzieci i młodzież, ustanowione dnia 5 czerwca 2001 r.  
w oparciu o opinię Parlamentu Europejskiego 

Nazwa dokumentu 
Wnioski Rady Europy w sprawie strategii Wspólnoty w dziedzinie redukcji szkód 
wywołanych przez alkohol, ustanowione dnia 5 czerwca 2001 r. 

Nazwa dokumentu 
Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu, przyjęta w Sztokholmie dnia  
21 lutego 2001 roku oraz Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu, 
przyjęta Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. 

Nazwa dokumentu 
Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. – rekomendacje Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nazwa dokumentu 
Zapobieganie Narkomanii w Gminie Zasady Tworzenia Gminnych Programów 
Przeciwdziałania Narkomanii – publikacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii z 2007 r. 

 
 
 
 

  Powiązanie  
z innymi programami, 
projektami, modelami, 

procedurami 

Nazwa dokumentu 
Karta Praw Osób Bezdomnych na terenie miasta Gdańska przyjęta Uchwałą  
Nr XX/532/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. 

Nazwa dokumentu 
Procedura Niebieska Karta uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”  

Nazwa dokumentu 
Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka przyjęta na podstawie 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 197/15 z dnia 18 lutego 2015 r. ze zm.   

Nazwa dokumentu 
Model Integracji Imigrantów UCHWAŁA NR XXVI/673/16 RADY MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta 
Gdańska Modelu Integracji Imigrantów 

Nazwa dokumentu 

Model na rzecz Równego Traktowania UCHWAŁA NR LV/1566/18 RADY MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta 
Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania 

Nazwa dokumentu 
Zarządzenie Nr 2050/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Centrum Treningu Umiejętności 
Społecznych (CTUS)”  

 
 
 
 

Lider/ 
koordynator 

 
 

Nazwa 
Instytucji/jednostki/organizacji 

Urząd Miejski w Gdańsku – UMG 

koordynator Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku  

e-mail wrs@gdansk.gda.pl 

telefon 58 323 67 27 / 58 323 67 00 

adres biura strategii/ 
programu/ projektu 

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5 

 
 

 
Realizatorzy  
i Partnerzy  
Programu 

 
 
 
 
 
 

Realizator Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku – WRS 

Partner Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku - WPG 

Partner Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku - WGK 

Partner 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski  
w Gdańsku – WBiZK 

Partner Wydział Finansowy, Urząd Miejski w Gdańsku - WF 

Partner Wydział Kadr i Organizacji, Urząd Miejski w Gdańsku - WKiO 

Partner Biuro Prezydenta, Urząd Miejski w Gdańsku – BP 

Realizator/Partner Wydział Projektów Inwestycyjnych, Urząd Miejski w Gdańsku - WPI 
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Realizatorzy  
i Partnerzy  
Programu 

Partner Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - DRMG 

Realizator/Partner Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów 

Realizator/Partner Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych 

Realizator/Partner Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic 

Realizator/Partner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - GKRPA 

Realizator/Partner Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień – GOPZiPU 

Realizator/Partner Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży - GOPP 

Realizator/Partner Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – MOPR 

Partner Gdański Urząd Pracy – GUP 

Realizator Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego – GZSiSS 

Realizator/Partner Samorządowe jednostki organizacyjne, inne niż podmioty edukacji i opieki 

Realizator/Partner Podmioty działalności leczniczej / Podmioty ochrony zdrowia 

Realizator/Partner Organizacje pozarządowe – NGO-sy 

Realizator/Partner Policja - KMP 

Realizator/Partner Straż Miejska – SM 

Partner Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego - GRDPP 

Partner Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych - GROP 

Partner Rada Seniorów w Gdańsku- RSG 

Partner Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - GSRON 

Partner Gdańska Rada Zdrowia Publicznego - GRZP 

Partner Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - PNPP 

Partner Biura Porad Obywatelskich 

Partner Sądy 

Partner Prokuratury 

Realizator/Partner Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - PPP 

Realizator/Partner Poradnie i ośrodki leczenia uzależnień, grupy samopomocowe 

Realizator/Partner 

Podmioty edukacji i opieki (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 
ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych, centra kształcenia ustawicznego  
i praktycznego, specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne) 

Realizator/Partner Uczelnie wyższe i ośrodki badawcze  

Partner 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - UMWP 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ROPS 

Partner Pomorski Urząd Wojewódzki - PUW 

Partner Pomorski Kurator Oświaty 

Partner Gdańskie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego  

Realizator/Partner Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku - BPK 

Realizator/Partner Biuro Prezydenta ds. Sportu, Urząd Miejski w Gdańsku - BPS 

Realizator Instytucje Kultury 

Zespół Tworzący Program Nazwa dokumentu 

Zespół tworzący Program został powołany na podstawie - Zarządzenia Nr 1458/21 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego 
Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025. 
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II. Wykaz zadań realizowanych w ramach Programu 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym  
i rodzinnym. KIERUNEK 1: PREWENCJA, OBSZAR: EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP 

Zadania 
(z uwzględnieniem zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”) 

Klient 

[Odbiorca] 

Wskaźniki 
produktu 

Mierniki 

Budżet PLN  
w roku 2021 

A – 85154 

N – 85153 

A/N – połowa 
środków z A, 
połowa z N 

Czas 
realizacji 

Koordyna
tor 

zadania 

Realizator 

zadania 

Nr zadania  
z NPZ lub 

inny 
dokument 

Nr 
rekomendacji 

z diagnozy 
Programu 

wieloletniego 

1.1. Realizacja oraz koordynacja przez Gdański Ośrodek 
Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień systemowych 
działań i projektów/programów edukacyjnych, w tym: 
wynagrodzenia osób zatrudnionych przez / w GOPZiPU 
oraz koszty rzeczowe zadań edukacyjnych. Kluczowe 
zadania edukacyjne (1.1.1 – 1.1.4). 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska 
z kręgu problemów uzależnień, 

dzieci i młodzież, rodzice 
/opiekunowie realizatorzy  

Programu 

 

Zadanie realizowane przez 
wszystkich pracowników 

GOPZiPU (alokacja  
w przeliczeniu na 33,63 

etatu 60/40 środki  
(A i N) / budżet miasta) 

 

 
1 440 754 (A) 

30 000 (N) 

 

I-XII 2022 

 

 

GOPZiPU 
 
 

GOPZiPU 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr  I.2, I.16, 

I.17, I.19, I.21 , 
I.22, I.23, I.24 

1.1.1 Realizacja modułu edukacyjnego w ramach programu 
"Zdrowy Uczeń" dot. kształtowania kompetencji 
zdrowotnych młodzieży w zakresie unikania substancji 
psychoaktywnych, w tym: prowadzenie na terenie 
placówek oświatowych warsztatów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. 

 

nauczyciele, wychowawcy, dzieci  
i młodzież 

liczba placówek 

 
100 

 
 

w ramach 
budżetu zad. 

1.1. 

I-XII 2022 GOPZiPU GOPZiPU 
Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.19, I.22 

liczba odbiorców 2 500 

1.1.2  Realizacja programów profilaktycznych: 

-"Kieruj bez procentów" promującego bezpieczne 
kierowanie pojazdami bez używania substancji 
psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla 
uczniów, działania skierowane do kierowców 

- "Młodość bez procentów" motywującego osoby poniżej 18 
roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji 
psychoaktywnych,  zajęcia informacyjno – edukacyjne dla 
uczniów, szkolenia i działania skierowane do 
sprzedawców alkoholu. 

 

kierowcy, pasażerowie  
i kandydaci  

na kierowców, osoby poniżej  
18 r.ż.,  

internauci oraz inni odbiorcy 
kampanii,  sprzedawcy alkoholu   

liczba kampanii 2 

 

w ramach 
budżetu zad. 

1.1. 

I-XII 2022 GOPZiPU GOPZiPU 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.10, I.11, 

I.24 
liczba odbiorców 4 000 
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1.1.3 Tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w tym zapewnienie obsługi 
administracyjnej, pokrywanie kosztów sądowych, 
wydawanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie 
uzależnienia od alkoholu, szkoleń członków GKRPA. 

 

podmioty gospodarcze,  
osoby uzależnione  

od alkoholu  
oraz członkowie ich rodzin 

liczba klientów 
GKRPA 

1800 

 

w ramach 
budżetu zad. 

1.1. 

 
I-XII 2022 

 
GOPZiPU GOPZiPU 

Ustawa  
o wychowaniu  
w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Ua zad. 4 i 5 

Rekomendacja 
nr I.23 

 

 

liczba opinii biegłych 
sądowych 

70 

liczba składanych 
wniosków   
do GKRPA                      
o leczenie 
odwykowe 

150 

liczba szkoleń 
członków GKRPA 

6 

1.1.4 Wsparcie merytoryczne realizacji programu 
profilaktycznego „Profis”.   

trenerzy, instruktorzy, działacze  
i administratorzy sportu, sędziowie, 
szeroko pojęta obsługa wydarzeń 

sportowych 

Liczba 
programów 

1 
w ramach 

budżetu zad. 
1.1. 

I – XII 
2022 

GOPZiPU 

BPS 
GOPZiPU 

Zpu zad. 1 
Rekomendacje 

nr I.3 I.4, 
I.5, I.7, I.8, 
I.12, I.13, 

I.15   

1.2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących przemocy w rodzinie i możliwości jej 
przeciwdziałania, w tym skierowanych również do osób 
stosujących przemoc w rodzinach z problemem uzależnień. 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska  
z kręgu problemów uzależnień i 
przemocy domowej, realizatorzy  

i partnerzy Programu 

liczba odbiorców 1000 * 
IV-XII 
2022 

MOPR 

MOPR 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia 
publicznego 

Zpu zad.  

1 i 6 
Rekomendacje 

nr II.1, II.2 

 

1.3. Zakup i prenumerata publikacji z obszaru uzależnień. 
Przygotowanie przystępnego dla szerszego odbiorcy wersji 
dokumentu programu wieloletniego oraz programów 
rocznych.  

realizatorzy  
i partnerzy Programu 

 
liczba działań 

 
2 

 
6 000 (A/N) 

 

I-XII 2022 

 

WRS 

 
WRS 

Zpu zad.  

1 i 3 

Rekomendacje 
nr  I.6, I.16, 

I.17 

1.4. Działania informacyjne i edukacyjne, realizowane przez 
edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki używania substancji psychoaktywnych  
w miejscu pracy oraz pozamedycznego stosowania 
produktów leczniczych i ich negatywnych następstw, 
upowszechnianie informacji na temat dostępu do placówek 
leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub 
uzależnionych oraz ich rodzin. 

 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, 
realizatorzy  

i partnerzy Programu 
liczba odbiorców  50 * 

VI-XII 
2022 

WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 1 
 

Rekomendacja 
nr I.16, I.26 

1.5. Szkolenia na temat problematyki FASD/ FAS/ FAE – 
diagnoza, terapia, wsparcie dzieci i opiekunów skierowana 
do specjalistów: pedagogów, nauczycieli. 

osoby zajmujące się pracą  
z dziećmi 

liczba osób 50 4 800 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 

Ua zad.  

1 i 2 
Rekomendacja 

nr I.25 
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1.6. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom, w tym doskonalenie 
kompetencji grup zawodowych, m.in. osób pracujących  
z dziećmi i młodzieżą i/lub ich rodzicami i opiekunami, osób 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
przedstawicieli JST i/lub organizacji pozarządowych  
w zakresie problematyki uzależnień od środków 
psychoaktywnych, odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji  
i programów profilaktycznych i/lub leczniczych, a także 
zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV i HBV oraz 
chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

realizatorzy  
i partnerzy 

Programu 

liczba osób 
przeszkolonych 

10 

 

 

10 000 (A/N) 

 

 
* 

 

  
 I-XII 2022 

 

 

WRS 

 

 
MOPR 

koordynatorzy 
zadań lub/i  
podmiot/y 

którego/ych cele 
statutowe lub 

przedmiot 
działalności dotyczą 

zadań z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 

 1 i 3 
Rekomendacje 
nr I.16, I.17, 

I.19, I.21 

1.7. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym 
kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów  
i ich otoczenia. Kampania „DOM- Dziecko Otulone Miłością" 
promująca pomyślne rodzicielstwo. 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, 
realizatorzy/partnerzy Programu 

liczba 
uczestników 

400 40 000 (A)  I-XII 2022 GOPP GOPP 

 
Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.4, I.22 

 

1.8. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi  
i młodzieżą w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej 
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

osoby pracujące  
z dziećmi  

i młodzieżą 

liczba 
uczestników  

50  

21 000 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 
Zpu zad. 3 

Rekomendacja 
nr I.19  liczba superwizji 21 

1.9 Przygotowanie i przeprowadzenie dla środowiska 
lekarskiego warsztatów z zakresu umiejętności komunikacji 
i wsparcie pacjentów z kręgu problemów uzależnień. 

personel medyczny 
liczba 

uczestników 
10 * 

VI-XII 
2022 

WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 3, 
Ua zad.  

2 i 3 
Rekomendacja 

nr I.20 

1.10. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych, 
doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących  
z dziećmi i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie 
zagrożenia używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz 
umiejętności i podejmowania interwencji 
profilaktycznych). 

personel medyczny, służby 
mundurowe, kuratorzy sądowi, 

pracownicy socjalni, instruktorzy 
ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, 

profilaktycy i inni 

liczba 
przeprowadzonych 

szkoleń 
3 

100 000 (N) I-XII 2022 WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 3,  
Un zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.16, I.17, 

I.20 
liczba 

uczestników  
300 

1.11.                                                                                                                                                               Zadanie zostało skreślone 

1.12.                                                                                                                                                               Zadanie zostało skreślone 
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1.13. Przeprowadzenie kampanii/programów społecznych 
nt. współuzależnienia, szczególnie w grupie osób 
doświadczających przemocy, ukierunkowanej na 
wzmacnianie własnych kompetencji, samorozwój osób 
współuzależnionych, dostarczanie informacji 
nt. możliwości uzyskania pomocy. 

 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska liczba odbiorców 50 000 * 
VI-XII 
2022 

    MOPR 

MOPR, podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia publicznego 

 

  Zpu zad.  

1 i 6 

Rekomendacja 
nr II.1 

1.14. Szkolenia realizatorów z programów rekomendowanych  
o sprawdzonej naukowo skuteczności. 

 

realizatorzy/ 

partnerzy Programu 
liczba odbiorców 10 * 

VI-XII 
2022 

GOPZiPU 
WRS 

GOPZiPU, podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot działalności 

dotyczą zadań z 
zakresu zdrowia 

publicznego 

Zpu zad.  
3 i 4 

Rekomendacje  
nr I.21, II.8 

1.15. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej  
o szkodliwości marihuany.  

 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska liczba odbiorców 100 000 * 
VI-XII 
2022 

GOPZiPU  

WRS  

GOPZiPU, 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia 
publicznego 

Un zad. 1 
Zpu zad. 1 

Rekomendacja 
nr I.15 
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KIERUNEK 1: PREWENCJA, OBSZAR: PROFILAKTYKA (UNIWERSALNA, SELEKTYWNA, WSKAZUJĄCA) 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży 
 

Zadania 
(z uwzględnieniem zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”) 

Klient 
[Odbiorca] 

Wskaźniki 
produktu 

Mierniki 

Budżet PLN  
w roku 2021 

A – 85154 
N – 85153 

A/N – połowa 
środków z A, 
połowa z N 

Czas 
realizacji 

Koordyna
tor 

zadania 

Realizator 
zadania 

Nr zadania  
z NPZ 

Nr  
rekomendacji   

z diagnozy 
Programu 

wieloletniego 

2.1. Realizacja oraz koordynacja przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia  
i Profilaktyki Uzależnień systemowych działań i projektów/programów  
z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: wynagrodzenia osób 
zatrudnionych przez/ w GOPZiPU i koszty rzeczowe zadań 
profilaktycznych. Kluczowe zadania profilaktyczne (2.1.1 – 2.1.5): 

mieszkanki  
i mieszkańcy 

Gdańska  
z kręgu problemów 
uzależnień, dzieci  
i młodzież, rodzice 

/opiekunowie,  
realizatorzy  
Programu 

Zadanie realizowane przez 
wszystkich pracowników 

GOPZiPU (alokacja  
w przeliczeniu na 33,63 

etatu 60/40 środki (A i N) / 
budżet miasta) 

1 360 752 (A)   
30 000 (N) 

 
 

I-XII 2022 
 

 
GOPZiPU 

 
 

GOPZiPU 
 

Zpu zad. 1 i 4 

Rekomendacje 
nr I.4, I.5, I.7,  
I.8, I.10, I.11, 

I.13, I.15,      
I.21,.22, II.19 

2.1.1  Realizacja konsultacji specjalistycznych w ramach "Poradni Zdrowego 
Życia GOPZiPU" dot. problemów z używaniem przez dzieci i młodzież 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych 
uzależnieniem. Formy świadczonych konsultacji: 

- spotkania  bezpośrednie i online 
 

mieszkanki  
i mieszkańcy 

Gdańska  
z kręgu 

problemów 
uzależnień  

liczba 
konsultacji 

900 
 

w ramach 
budżetu zad. 

2.1. 
 

I-XII 2022 GOPZiPU GOPZiPU 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.4, I.5,  

I.10, I.11, I.19, 
I.21, I.22  

liczba 
odbiorców 

300 

2.1.2  Realizacja szkoleń i warsztatów specjalistycznych "Akademia Zdrowego 
Życia GOPZiPU" w formie stacjonarnej i online (webinarium) dot.:  

-  kształtowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży, 

- kształtowania kompetencji młodzieży i młodych dorosłych 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 

- kształtowania kompetencji pracowników różnych instytucji 
w zakresie przestrzegania prawidłowego wzorca konsumpcji 
alkoholu oraz profilaktyki uzależnień. 

odbiorcy  

i realizatorzy 
Programu 

liczba 
odbiorców 

500 

w ramach 
budżetu zad. 

2.1. 
 

I-XII 2022 GOPZiPU GOPZiPU 

Zpu zad.  
1 i 3 

Rekomenda
cje nr I.4, 
I.5,  I.9,  
I.19, I.22 

2.1.3                                                                                                                                                 Zadanie zostało skreślone 

2.1.4 Wsparcie merytoryczne wdrożenia programu (GBG) / modelu systemowego 

wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym 

realizowanego na terenie placówek oświatowych w oparciu o strategie 

profilaktyczne. 

dzieci i młodzież, 
rodzice 

/opiekunowie, 
realizatorzy 
programu 

Liczba 
programów 

1 
w ramach 

budżetu zad. 
2.1. 

I-VI 2022 GOPZiPU GOPZiPU 

Zpu zad. 
1, 2, 3 i 4 

Rekomendacje 
nr I.4, I.5, 

I.7, I.8, I.13, 
I.15 
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2.1.5 Koordynacja wdrożenia i realizacja programu/projektu profilaktycznego  

„Moja Przystań” – model systemowego wsparcia profilaktycznego  

i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym realizowany na terenie 

placówek oświatowych w oparciu o strategie profilaktyczne, w tym: 

          - szkolenia i konferencje dla realizatorów programu, 

          - realizacja programu przez placówki oświatowe 

          - ewaluacja realizacji programu, monitorowanie i wspieranie realizatorów na 

terenie placówek oświatowych 

dzieci i młodzież, 
rodzice 

/opiekunowie 

liczba 
uczestników 

szkoleń 
100 

* 
III-XII 
2022 

GOPZiPU 

GOPZiPU 

samorządowe 
jednostki 

organizacyjne             
(podmioty 

edukacji i opieki, 
placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze) 

Zpu zad. 
1, 4 

Rekomenda

cje nr I.3, 
I.5, I.6, I.7 

liczba dzieci 1 000 

liczba placówek 50 

2.2 Pilotażowa realizacja programu rekomendowanego (GBG) „Gra w dobre 
zachowania” jako systemowe wsparcie profilaktyczne  
i wychowawcze dzieci w wieku wczesno szkolnym realizowanego na terenie 
placówek oświatowych (klasy początkowe SP), (umowa wieloletnia  
2021-2022). 

dzieci, rodzice 
/opiekunowie 

liczba oddziałów 
klasowych 

100 

331 950 (A/N) 
2021- 

VI 2022 
WRS 

podmiot, którego 
cele statutowe lub 

przedmiot 
działalności dotyczą 

zadań z zakresu 
zdrowia publicznego 

 
 Zpu zad. 4 

Rekomendacje 
nr I.3, I.4, I.5, 
I.7, I.8, I.13, 

I.15 

liczba 
nauczycieli 

 
100 

 

Liczba dzieci 2000 

2.3. Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje 
wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw 
i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych oraz promocji zdrowia psychicznego. 

rodzice/ 
opiekunowie 

dzieci i młodzieży 

liczba 
programów/ 

liczba 
odbiorców 

 

2/80 50 000 (A/N) I-XII 2022 WRS 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań z zakresu 

zdrowia publicznego; 
samorządowe jednostki 

organizacyjne 

Zpu zad.  

1 i 4 

Rekomendacje 
nr  I.4, I.7, I.22 

2.4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu zwiększanie 
umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów (Szkoła dla Rodziców). 

rodzice/ 
opiekunowie 

dzieci i młodzieży 
 

liczba osób  
/liczba spotkań 

36/36 17 280 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 

Rekomendacje 
nr I.4, I.7, I.22 
Rekomendacje 
nr I.4, I.7, I.22 

2.5. Realizacja warsztatów psychoedukacyjnych pn.: „Kłopoty w plecaku” 
kierowanych do pracowników szkół: pedagogów, psychologów, 
wychowawców i nauczycieli, który ma na celu poszerzenie wiedzy  
i umiejętności specjalistów z zakresu traumy dziecięcej oraz zaburzeń 
psychicznych dzieci i młodzieży jako czynników ryzyka uzależnień. 

osoby pracujące  
z dziećmi  

i młodzieżą 

 
liczba szkoleń/ 

liczba osób 
 

6/84 5 400 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 

Zpu nr  
1, 3 i 6 

Rekomendacje 
nr I.7, I.21 

I.22, II.1, III.7 

2.6. Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań/ 
rozwiązań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej,  
z wykorzystaniem wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, 
skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców/ 
opiekunów, w tym grup/ osób prezentujących zachowania problemowe/ 
ryzykowne (Profis). 

zawodniczki  
i zawodnicy, kibice, 

trenerzy, instruktorzy, 
rodzice/ opiekunowie 

młodszych zawodniczek/ 
zawodników, działacze  
i administratorzy sportu, 

sędziowie, szeroko pojęta 
obsługa wydarzeń 

sportowych 

liczba 
uczestników  

10 000 1 500 000 (A/N) I-XII 2022 
BPS 

 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań z 
zakresu zdrowia 

publicznego; 
samorządowe 

jednostki 
organizacyjne, NGO-s 

 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.3 I.4, I.5, 
I.7, I.8, I.12, 

I.13, I.15   
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2.7. Realizacja programu profilaktyczno-sportowego pn.: „Żyj z Pasją” 
(kontynuacja), w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach, 
warsztaty, działania integracyjne.  

dzieci  
i młodzież, 

rodzice, 
opiekunowie, 
nauczyciele 

 
liczba 

uczestników  
 

900 
 

200 000 (A/N) 
 

I-XII 2022 GZSiSS 

 GZSiSS, 
samorządowe 

jednostki 
organizacyjne 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.3, I.4, I.5, 
I.7, I.8, I.13, 

I.15 

2.8.  Realizacja akcji profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia wśród 
dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie konkursu w placówkach realizujących 
programy profilaktyczne pn.: “Dzień profilaktyki w gdańskich szkołach”. 

        

dzieci i młodzież 

liczba placówek 10 

* 
VI-XII 
2022 

GOPZiPU/ 
GKRPA 

samorządowe 
jednostki 

organizacyjne 

Zpu nr 1 

Rekomendacje 
nr I.3, I.4, I.5, 
I.7, I.8, I.13, 

I.15 

liczba 
odbiorców 
konkursu 

150 

2.9.  Nowe inicjatywy z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności  
związane z koniecznością zapewnienia wsparcia wynikającego ze 
skutków długotrwałej pandemii Covid-19 w obszarze zdrowia 
psychicznego i profilaktyki uzależnień.   

mieszkańcy 
Miasta 

Gdańska 

liczba działań 2 

* 
VI-XII 
2022 

WRS 

WRS, GOPP, 
GOPZiPU, PPP, 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe  
lub przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań z zakresu 

zdrowia publicznego 

Zpu zad.  
1, 3, 4, 5, 6 

Rekomendacje 
nr I.3, I.4, I.5, 
I.7, I.8, I.13, 

I.15 

liczba 
odbiorców 50 

2.10. Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych  
z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez: 

a. realizację programów rekomendowanych; 
b. prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych; 
c. prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie 

umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami 
socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.; 

d. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty 
taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną część 
całorocznej pracy profilaktycznej; 

e. organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących 
integralną część całorocznej pracy profilaktycznej; 

f. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych; 
g. inne działania uzasadnione potrzebami/ aktualną sytuacją. 

dzieci i młodzież 
oraz rodzice  

i opiekunowie, 
osoby pracujące  

z dziećmi 

liczba 
uczestników  

1000 

120 000 (A/N)   I-XII 2022 WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe  
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.3, I.4, I.5, 

I.14-18 

 

liczba 
dofinansowanych 

projektów 
8 

2.11. Poszerzanie i udoskonalanie programów profilaktycznych 
z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdańska (umowa wieloletnia 2021-2023 - użyczenie samochodu).  

mieszkańcy  
Gdańska 

liczba osób 120 

bezkosztowo 
 2021 -  
VI 2023 

WRS 

podmiot, którego cele 
statutowe  

lub przedmiot 
działalności dotyczą 

zadań z zakresu 
zdrowia publicznego      

Zpu zad. 1 

Rekomendacje 
nr  I.4, I.5,  

III.1 
 

liczba 
podmiotów 

1 

2.12. Przygotowanie do prowadzenia Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla 
dzieci i młodzieży - systematyczne, długofalowe działania wykorzystujące 
wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne (umowa wieloletnia 2020-
2022). 

dzieci i młodzież 
oraz rodzice  

i opiekunowie, 
osoby pracujące  

z dziećmi 

  liczba działań min. 1 17 712 (A) 
 2020 – 
XII 2022 

BPK Instytucja kultury  

Zpu zad.  

1 i 5 

Rekomendacje 
nr I.4, I.5 
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2.13. Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych  
i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach 
poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej). 

dzieci i młodzież liczba 
uczestników  

100 200 000 (A) 
VI-VIII 
2022 

MOPR 
(WRS) 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 
1 i 5 

Rekomendacje 
nr I.3, I.5 

2.14.  Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie 
pracy ulicznej – streetworking. 

 
osoby 

doświadczające  
bezdomności 

liczba 
odbiorców 

300 242 736 (A) I-XII 2022 
MOPR 
(WRS) 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 
1 

Rekomendacje 
nr I.5, II.3  

2.15.  Poszerzanie i udoskonalanie programu profilaktycznego realizowanego  
w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji 
psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdańsk (umowa wieloletnia 2021-2023 oraz użyczenie 
samochodu). 

dzieci i młodzież 

liczba 
odbiorców 

100 

150 000 (N) 
 2021 -  
VI 2023 

 
WRS 

podmiot, którego cele 
statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 
1 

Rekomendacje 
nr I.14-18,  

III.1 
 

liczba 
programów 

1 

liczba dzielnic 
4 
 

2.16. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach 
wsparcia dziennego (zadanie wieloletnie 2021-2023).  

dzieci i młodzież, 
rodzice, 

opiekunowie 

liczba miejsc 413 

1 782 180 (A)  
2021 - 

VI 2023 
MOPR 
(WRS) 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań z 
zakresu zdrowia 

publicznego, NGO-s 

Zpu zad. 
5 

Rekomendacje 
nr I.5, I.6, 
I.7, I.10, 
I.11, III.1 

liczba placówek 
wsparcia 

dziennego 
17 

liczba osób 
korzystających 

413 

2.17. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 
rodzin z dziećmi, w których występują problemy alkoholowe. (zadanie 
wieloletnie 2022-2023) 

rodziny objęte 
pomocą MOPR 

liczba rodzin 20 100 000 (A) 
 2022 -  

XII 2023  
 

MOPR 
(WRS) 

podmiot/y którego/ych 
cele statutowe lub 

przedmiot działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 
5 

Rekomendacje 
nr I.4, I.22, 

II.10 

  2.18.  Rozszerzenie oferty dla osób i rodzin z problemem alkoholowym  
- terapeuta prowadzący konsultacje w zakresie problemów uzależnień. 

osoby dorosłe  
i dzieci 

liczba godzin 
konsultacji  

min. 500 
27 500 (A) 

I - XII  
2022 

MOPR MOPR 

Zpu zad. 
1 

Rekomendacje 
nr I.4, I.22, 

II.10  liczba osób min. 100 

 2.19. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży  
           przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń  
           zachowania, trudności adaptacyjnych. 

dzieci z rodzin 
z problemem 
alkoholowym  

i z grup 
ryzyka 

liczba dzieci 250 

* 
III-XII 
2022 

WRS 

 

GOPZiPU, GOPP, PPP, 
samorządowe jednostki 

organizacyjne             
(podmioty edukacji  
i opieki, placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze), NGO-s,  
podmiot/y którego/ych 

cele statutowe lub 
przedmiot działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu zdrowia 

publicznego 

Zpu 1, 5 
 

Rekomenda
cja  

nr I.10 

liczba 
programów 

20 
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KIERUNEK 2: INTERWENCJA, OBSZAR: REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA 
CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych 

 
 

Zadania 

(z uwzględnieniem zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”) 

Klient 

[Odbiorca] 

Wskaźniki 
produkty 

Mierniki 

Budżet PLN  
w roku 2021 

A – 85154 

N – 85153 

A/N – połowa 
środków z A,  
połowa z N 

Czas 
realizacji 

Koordynat
or zadania 

Realizator 
zadania 

Nr zadania 
z NPZ 

Nr  
rekomendacji   

z diagnozy 
Programu 

wieloletniego 

3.1. Poszerzanie oferty programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych, 
obejmujących m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, 
programy wymiany igieł i strzykawek oraz testowanie w kierunku zakażeń 
krwiopochodnych (zadanie wieloletnie 2021-2023). 

osoby uzależnione 
czynnie biorące narkotyki 

drogą iniekcji, osoby 
będące  

w programach leczenia 
substytucyjnego, osoby 

uzależnione żyjące  
z HIV/AIDS, użytkownicy 

narkotyków 

liczba projektów 1 

95 000 (N)  
 2021-  

VIII 2023 
WRS 

podmiot, 
którego cele 
statutowe lub 

przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 7, 
Un zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.14-18, I.21,  
II.3, II.8, I.14,  

III.1 

liczba 
uczestników 

400  

3.2. Poszerzanie oferty oraz zwiększanie liczby sieci hosteli i mieszkań 
readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu,  
a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej  
i aktywizacji zawodowej (zadanie wieloletnie 2021-2023). 

osoby zagrożone 
uzależnieniem, 

osoby 
uzależnione 

(w trakcie terapii / 
po terapii) 

liczba programów 2 

165 240 (N) 
 2021- 

VIII 2023 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 7, 
Un zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.14-18, I.21, 

II.8, III.1 

 

liczba 
uczestników 

130 

liczba hosteli 1 

liczba mieszkań  2 

3.3. Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących 
jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych. Poszerzanie oferty oraz zwiększanie dostępu do 
leczenia ambulatoryjnego, w tym dla kobiet w ciąży, kobiet  
z małymi dziećmi (zadanie wieloletnie 2021 - 2023). 

osoby 
uzależnione, 

osoby zagrożone 
uzależnieniem 

liczba projektów 3 

250 000 (N) 
 2021- 

VIII 2023 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

(podmioty 
lecznicze)  

Zpu zad. 7, 
Un zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.14-18, I.21, 

II.8, III.1 
liczba 

uczestników 
350 

3.4. Programy z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób 
współuzależnionych, w tym do osób doznających przemocy tj.: treningi 
umiejętności wychowawczych, zajęcia informacyjne, zajęcia edukacyjne, 
terapia indywidualna, grupa wsparcia, poradnictwo prawne, trening 
interpersonalny (zadanie wieloletnie 2021-2023). 

osoby 
współuzależnione 

liczba projektów 2 

150 000 (N) 
 2021- 

VIII 2023 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 
(podmioty 
lecznicze) 

Zpu zad. 7, 
Un zad. 1 

Rekomendacje 
nr I.14-18, I.21, 

II.8, III.1 
liczba 

uczestników  
170  
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3.5. Prowadzenie w latach 2021-2023 kompleksowej, miejskiej poradni 
uzależnień, zapewniającej systemową opiekę terapeutyczną (grupową  
i indywidualną) oraz specjalistyczne świadczenia uzupełniające,  
w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. 
Rozszerzenie działań terapeutycznych o terapię i wsparcie dla 
swoistych/specyficznych grup odbiorców oraz zapewnienie 
szkoleń/superwizji dla kadry realizującej zadanie. Popularyzowanie metod 
leczenia mających naukowo dowiedzioną skuteczność.  

 

osoby uzależnione, 
współuzależnione, 

DDA, osoby z kręgu 
problemów 

alkoholowych, 
osoby przynależące 
do swoistych grup 

odbiorców 

liczba odbiorców 
programu 

 
450  

 
680 000 (A)  

 2021 - 

VIII 2023 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych 

cele statutowe 
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 7 

Rekomendacje 
nr I.1, I.21,  

II.1, II.2,  II.3, 
II.8, II.10,  III.1 

3.6. Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych 
świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu  i/lub pomocy dla 
osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia, w tym osób 
doznających przemocy w rodzinie oraz popularyzowanie metod leczenia 
mających naukowo dowiedzioną skuteczność w tym m.in: indywidualna 
psychoterapia osób uzależnionych, programy ograniczania picia alkoholu, 
programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem, 
programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 
doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc, programy 
rehabilitacji dla osób uzależnionych programy psychoterapii 
współuzależnienia, programy pomocy psychologicznej (zadanie wieloletnie 
2021-2023). 

 

osoby 
uzależnione, 

współuzależnione, 
DDA, osoby  

z kręgu 
problemów 

alkoholowych 

liczba 
realizatorów 

5 

800 000 (A) 
 I 2021-  

VIII 2023 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych 

cele statutowe 
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 7 

Rekomendacje 
nr, I.1, I.21,  
II.1, II.2, II.8, 

II.10, III.1, III.7 

liczba odbiorców  1100 

liczba programów 5 

3.7. Realizacja oraz koordynacja przez Gdański Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej dla dzieci i młodzieży specjalistycznej pomocy 
psychologicznej i zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i ich 
rodzicom oraz opiekunom, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 
GOPP i koszty rzeczowe Kluczowe zadania dotyczą: 

a. konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców, 

b. terapię indywidualną dzieci, młodzieży rodziców, 

c. konsultacje i porady pracownika socjalnego, 

d. model pomocy dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego 
i ich opiekunom (procedura diagnozy, interwencji, wsparcia i terapii), 

e. pomoc i wsparcie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych -program 
terapeutyczny 

 

 

 

 

 

rodziny z dziećmi,  
w których 
występują  
problemy 

alkoholowe 
lub rodziny 
zagrożone 

uzależnieniem, 
rodzice 

zastępczy, 
rodziny 

wspierające 

liczba 
dzieci/model 

300/32 

1 495 056 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 

Zpu zad.  

1 i 5 
Rekomendacje 

nr I.25, II.3, 
II.8,  III.7 

liczba 
rodziców/model 

800/ 50 

liczba konsultacji 
(a) 

2100 

liczba 
terapii/model  

(b, d) 

2500/ 
200 

liczba konsultacji 
(c) 

200 

liczba konsultacji 
(e) 

168  

liczba etatów  
w GOPP 

 

15,75 
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3.8. Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD/ FAS/ FAE oraz ich 
opiekunów (diagnoza, terapia, wsparcie dla rodziców/opiekunów i kobiet  
w ciąży), w tym przygotowanie warunków do udzielania pomocy 
(szkolenia/ superwizje pracowników, wyposażenie). 

 

rodzice, 
opiekunowie, dzieci 
z kręgu problemów 

FASD 

liczba opiekunów 50 

183 995 (A) I-XII 2022 GOPP GOPP 

Ua zad.  

1 i 2 

Rekomendacja 
nr I.25 

liczba dzieci 35 

3.9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie (zadanie wieloletnie 2021-2022). 

ofiary przemocy 
domowej  

(dorośli i dzieci) 

liczba osób 
objętych 

wsparciem 
1300 

133 333 (A)  
I 2021 -   

  VIII 2022 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych 

cele statutowe  
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 6 

Rekomendacje 
nr II.1, II.2,  
III.1, III.7 

liczba podmiotów 4 

3.10. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS). 
osoby 

uzależnione 
liczba uczestników/ 
liczba pracowników  

16/ 4 
230 000 (A) 

110 800 (N) 
I-XII 2022 WRS CIS 

Zpu zad. 7 

Rekomendacja 
nr II.9 

3.11. Wsparcie działalności środowisk abstynenckich. Realizacja 
programów/projektów służących rehabilitacji - działań podtrzymujących 
zmianę u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, 
utrwalających efekty leczenia, służących zdrowieniu oraz pomagających 
w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z pełnienia ról 
społecznych oraz integrujących osoby uzależnione ze społecznością 
lokalną i jej najbliższym otoczeniem (zadanie wieloletnie 2021-2023). 

 

osoby 
uzależnione  
od alkoholu  
i członkowie  
ich rodzin 

liczba odbiorców 500 

179 997 (A)  
 I 2021-  

VIII 2023  
WRS 

podmiot/y 
którego/ych 

cele statutowe  
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań  
z zakresu 
zdrowia 

publicznego 

Zpu zad. 7 

Rekomendacje 
nr II.10,  III.1 

liczba podmiotów 2 

3.12. Prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych przez 
zapewnienie motywowania osób do podjęcia leczenia odwykowego 
(konsultacje z terapeutą uzależnień, konsultacje z pracownikiem 
socjalnym, przeprowadzanie testów przesiewowych, diagnoza problemu 
uzależnienia), zapewnienie działań interwencyjnych, psychologicznych 
oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc wobec najbliższych, objęcie pomocą w formie pracy socjalnej, 
zapewnienie współpracy ze służbami mundurowymi i innymi podmiotami, 
prowadzenie monitoringu osób wielokrotnie przebywających w placówce, 
zapewnienie psychoedukacji i rozwoju osobistego osób uzależnionych, 
zapewnienie terapii zachowań adaptacyjnych, konsultacji dla osób 
żyjących w otoczeniu osoby uzależnionej. Prowadzenie innych działań 
wpływających na poprawę jakości życia klientów placówki (zadanie 
wieloletnie 2020-2022 oraz 2022-2025). 

osoby dorosłe 
nietrzeźwe 

doprowadzone  
do placówki przez 

służby miejskie        
i porządkowe oraz 
członkowie rodzin 

tych osób 

liczba osób 
objętych 

działaniami 
motywacyjno-
edukacyjnymi 

3 500 

809 308 (A) 

 

II 2020 –  
XII 2022  

WRS 

podmiot, 
którego cele 

statutowe  
lub 

przedmiot 
działalności 

dotyczą 
zadań  

z zakresu 
zdrowia 

publicznego, 
NGO 

Zpu zad. 7 

Rekomendacje 
nr II.4, II.5, 
II.10, III.1 

liczba przyjęć  
do placówki 

4 700 

liczba miejsc  
w placówce 

min. 35 

liczba osób 
niepowracających  

do placówki 
1 600 
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3.13. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, u których występują problemy 
związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zapewnienie 
wsparcia rodzicom i opiekunom (zadanie wieloletnie 2021-2022). 

osoby 
niepełnosprawne 

intelektualnie  
i członkowie ich 

rodzin 

liczba osób 50 

80 000 (A) 
  2021 -   
XII 2022 

WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 7 
Rekomendacje 
nr I.2, II.3, III.1, 

III.7 liczba rodziców/ 
opiekunów 

15 

3.14. Realizacja programów/projektów z zakresu pomocy psychologicznej  
i psychoterapii dla osób dorosłych wychowujących się w rodzinach  
z problemem alkoholowym (DDA- syndrom Dorosłego Dziecka 
Alkoholika) (zadanie wieloletnie 2021 – 2022). 

osoby z 
syndromem DDA 

liczba osób 110 

100 000 (A)  
 2021 -  

VIII 2022 
WRS 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności dotyczą 
zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 7 
Rekomendacje 

nr II.8, III.1 

 liczba programów 2 

3.15.                                                                                                                                                          Zadanie zostało skreślone 

3.16.  Kompleksowe Wsparcie Dziecka - pomoc dzieciom będącym ofiarami 
różnych przestępstw i form krzywdzenia, których źródłem również jest 
problem alkoholowy w środowisku w oparciu o interdyscyplinarną pomoc 
medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną. 

dzieci i młodzież  
z podejrzeniem 

doświadczania przemocy  
lub doświadczające 

różnych form przemocy  
oraz niekrzywdzący 

rodzice lub opiekunowie 
zastępczy i rodzice 

adopcyjni 

liczba osób 500 101 940 (A)  I-XII 2022 
MOPR 

(WRS) 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego/  

NGO-s 

Zpu zad.  

5 i 6 
Rekomendacje 

nr  II.1, III.7 

3.17.  Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych – działania pomocowe 
skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia 
powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od 
alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do 
potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście  
z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień (zadanie wieloletnie  
2021-2023).  

osoby zadłużone,  
u których występuje 
problem uzależnień  
objęte działaniami 

Gdańskiego Programu 
Bezpieczeństwa 
Ekonomicznego  

i Wsparcia Osób 
Zadłużonych 

liczba osób 2 000 80 086 (A/N) 
2021 -   

XII 2023 

WRS 

 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego/ 

NGO-s 

Zpu zad. 7   
Rekomendacje 

nr  II.6,  III.7 

3.18 Zapewnienie usługi społecznej indywidualnego, stałego mieszkania wraz 
z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (24 godziny przez 7 dni  
w tygodniu) osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym, 
uzależnionym i zaburzonym psychicznie (zadanie wieloletnie 2021-
2023). 

osoby doświadczające 
chronicznej 

bezdomności, czyli 
powyżej 6 lat, 

przebywające głównie  
w przestrzeni 

publicznej  
i miejscach 

niemieszkalnych, 
uzależnione od 

alkoholu  
i innych środków 
psychoaktywnych  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

 

liczba osób 10    92 181 (A/N) 
 2021- 

XII 2023 
MOPR 
(WRS)  

MOPR 

podmiot/y 
którego/ych 

cele statutowe 
lub przedmiot 
działalności 

dotyczą zadań 
z zakresu 
zdrowia 

publicznego/  
NGO-s 

Zpu zad. 7 
 Rekomendacja 

nr II.7 
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KIERUNEK 3: ORGANIZACJA PROGRAMU i ZADANIA REGULACYJNE, OBSZAR: WZMACNIANIE ZASOBÓW, SYNERGIA DZIAŁAŃ ORAZ ZADANIA REGULACYJNE 
CEL SZCZEGÓŁOWY NR 4: Optymalizacja systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji Programu oraz wzmacnianie synergii działań i współpracy podmiotów zaangażowanych 

w przeciwdziałanie uzależnieniom. 
 

Zadania 
(z uwzględnieniem zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”) 

Klient 
[Odbiorca] 

Wskaźniki 
produktu 

Mierniki 

Budżet PLN  
w roku 2021 

A – 85154 
N – 85153 

A/N – połowa 
środków z A, 
połowa z N 

Czas 
realizacji 

Koordynator 
zadania 

Realizator 
zadania 

Nr zadania  
z NPZ lub inny 

dokument 

Nr  
rekomendacji  

z diagnozy 
Programu 

wieloletniego 

4.1. Tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gdańsku (wynagrodzenia członków komisji). 

GKRPA 

Liczba wizji i kontroli 
punktów sprzedaży 

alkoholu 
150 

 
400 000 (A) 

 
 

I-XII 2022 
 

 
WRS 

 
 

WRS 
WKiO 
WF 

GKRPA 

ustawa  
o wychowaniu  
w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Ua zad. 4 i 5 
Rekomendacja  

nr I.23 

Liczba 
przeprowadzonych 

wizytacji 
monitoringowych 

programów/ 
projektów 

profilaktycznych  
u realizatorów działań 

30 

Liczba 2 h dyżurów 
Zespołu ds. 
Lecznictwa  

i Pomocy Rodzinie 

120 

liczba członków 
Komisji 

26 

4.2. Doposażenie realizatorów i partnerów Programu w sprzęt 
komputerowy i biurowy, niezbędny do realizacji zadań. 

realizatorzy  
i partnerzy 
Programu 

liczba inicjatyw 1 30 000 (A) 
15 000 (N)  

I-XII 2022 
WRS  
(WPI) 

WRS 
realizatorzy  
i partnerzy 
Programu 

Zadanie wpływa 
na realizację 

wszystkich celów 
Programu  

4.3. Prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego 
Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata  
2021-2025.  

realizatorzy  
i partnerzy 
Programu  

liczba spotkań 2  bezkosztowo 
2021 -   

XII 2025 
WRS  członkowie 

Zespołu  

Zpu zad. 2 

Rekomendacje  
nr III.2, III.4, III.6 

4.4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 (reklama, promocja) i art. 
15 (zakaz sprzedaży alkoholu) ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

właściciele  
i pracownicy 

punktów sprzedaży 
alkoholu 

liczba podjętych 
działań/ interwencji 

1 2 000 (A)  I-XII 2022 WRS WRS 
WGK 

Ua zad. 4 i 5 
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*Środki finansowe zostaną określone po zwiększeniu wpływów przeznaczonych na realizację Programu

4.5                                                                                                                                                         Zadanie zostało skreślone 

4.6. Zabezpieczenie prac Komisji Konkursowych pracujących 
w obszarze zdrowia publicznego. 

członkowie 
komisji 

konkursowej 

liczba posiedzeń 
komisji 

konkursowych 
10 8 000 (A/N) 

 
I-XII 2022 

 
WRS WRS 

Ustawa  
o zdrowiu 

publicznym, 
Prawo zamówień 

publicznych 

4.7. Warsztaty monitoringowo-ewaluacyjne Programu  
(world cafe), wymiana informacji, działania wpływające na 
poprawę efektywności realizowanych zadań, synergia 
działań.  
Inne działania wspierające prace organizacyjno-
administracyjne wykonywane w ramach Programu. 

realizatorzy  
i partnerzy 
Programu 

liczba spotkań 2 

20 000 (A/N) I-XII 2022 

 
 

WRS 

 
 

WRS 

Zpu zad. 2 i 3 

Rekomendacje  
nr III.2, III.4, III.8 

 
liczba umów 1 

4.8. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do usług 
realizowanych w ramach Programu. 

mieszkanki  
i mieszkańcy 

Gdańska 
liczba działań 10 

w ramach 
budżetów 

Realizatorów  
(A i N) 

I-XII 2022 

WRS 

GOPZiPU 

GOPP 

MOPR 

 
realizatorzy/ 

partnerzy 
Programu 

Zpu zad. 1 
Rekomendacja  

nr III.8  

4.9. Organizacja i przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej 
coraz wyższej dostępności ekonomicznej alkoholu oraz 
dostępności alkoholu dla osób młodych i zbadania postaw 
wobec ograniczania dostępności do alkoholu. 

mieszkanki  
i mieszkańcy 

Gdańska 
liczba odbiorców 50 * VI-XII 2022 

 

 
WRS  

 

podmiot/y 
którego/ych cele 

statutowe lub 
przedmiot 

działalności 
dotyczą zadań  

z zakresu zdrowia 
publicznego 

Zpu zad. 1 
Rekomendacje  

nr III.9-12 
 

4.10. Przeprowadzenie wizytacji monitoringowych 
projektów/umów realizowanych w ramach Programu 

realizatorzy  
Programu 

liczba zwizytowanych 
projektów 

30 * 
 

 
VI-XII 2022 

 

 
WRS 

 
WRS 

Zpu zad. 2 
Rekomendacje  

nr  I.5, III.4 
 

 

4.11. Zadania regulacyjne dotyczące zmniejszanie dostępności 
fizycznej i ekonomicznej alkoholu. 

mieszkanki  
i mieszkańcy 

Gdańska 

liczba działań 5 

w ramach 
budżetów 

Realizatorów  
(A) 

 

 
I-XII 2022 

 

 
WRS  

 
realizatorzy/ 

partnerzy 
Programu 

Ua zad. 4 
Rekomendacje  

nr   
III.9, III.10, III.11, 

III.12 
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Załącznik Nr 1 do Programu 
 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W GDAŃSKU 

 
 

1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 60% minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, ze zm.), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”. 

 
2. Sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 48% minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznego za pracę, o którym mowa w pkt 1. 
 

3. Przewodniczący Komisji i Sekretarz nie wykonują za wynagrodzeniem czynności dodatkowych, o których mowa  
w Tabeli nr 1, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zespołów z uwzględnieniem wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 5. 

 
4. Przewodniczącej/mu Zespołu przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6 % minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt.1.   
 
5. Przewodniczącemu Komisji, Sekretarzowi, Przewodniczącym Zespołów oraz członkom Komisji przysługuje 

zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Zespołów w wysokości po 9% 
minimalnego wynagrodzenia, za każde posiedzenie Komisji i/lub posiedzenie Zespołu, przy czym wynagrodzenie to łącznie 
nie może przekroczyć miesięcznie 27% minimalnego wynagrodzenia  

 
6. Przewodniczącym Zespołów oraz członkom Zespołów problemowych, z zastrzeżeniem ust. 3 przysługuje 

wynagrodzenie za realizację czynności dodatkowych, w wysokości określonej dla danej czynności w Tabeli nr 1: 
„Stawki wynagrodzenia za czynności dodatkowe”. 

 
7. Łączne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 44% minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę.  
 
8. Ogłoszenie zmiany podstawy wymiaru wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-6, powoduje zmianę  

ich faktycznej wysokości, począwszy od miesiąca następującego po wejściu w życie zmiany. 
 
9. Podstawę wypłaty wynagrodzeń, stanowi podpisane przez Przewodniczącą/ego Komisji zestawienie liczby posiedzeń 

Komisji i/lub Zespołów oraz wykonanych czynności dodatkowych za dany miesiąc wraz z listami obecności.  
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Tabela Nr 1. Stawki wynagrodzenia za czynności dodatkowe 
 

L.p. Czynność dodatkowa Wskaźnik 
Stawka minimalnego 

wynagrodzenia wyrażona  
w % 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia  
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, w tym: 
a. indywidualne poradnictwo i motywowanie osób 

uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia 
odwykowego, 

b. indywidualne poradnictwo i motywowanie  
do podjęcia terapii członków rodzin osób, wobec 
których został złożony wniosek   do GKRPA, 

c. realizacja procedury Niebieskich Kart, 
d. przygotowywanie projektów uchwał GKRPA  

oraz przygotowywanie dokumentacji, przekazywanej 
do Sądu. 

1 dwugodzinny dyżur 9% 

2. Udział w pracach grup roboczych, powołanych w celu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z kręgu problemów 
uzależnień. 

obecność na spotkaniu  
1 grupy roboczej 

9% 

3. Przeprowadzanie wizji lokalnych, w celu zaopiniowania 
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

1 wizja lokalna 6% 

4. Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

1 kontrola 11% 

5. Przeprowadzanie wizytacji monitoringowych 
programów/projektów profilaktycznych u realizatorów 
działań. 

1 wizytacja 9% 

6. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej  
i/lub innych czynności związanych z realizacją ustawowych 
zadań Komisji. 

1 godzina 4% 
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG/ KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

ELEKTRONICZNEJ 

do projektu Programu pn.: Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 

Konsultacje społeczne prowadzone na podstawie Uchwały XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 

listopada 2015 roku ze zm.  

CZĘŚĆ I - DANE OSOBY/ PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI: 

(dot. osoby fizycznej) * 

imię i nazwisko: 

adres zamieszkania: 

tel.: 

e-mail: 

 

(dot. osoby prawnej) 

pełna nazwa podmiotu: 

nr KRS (jeżeli dotyczy) lub innego rejestru (ze wskazaniem nazwy tego rejestru) 

adres podmiotu: 

tel.: 

e-mail: 

imię/ imiona i nazwisko/ nazwiska oraz funkcje osób zgłaszających uwagi w imieniu podmiotu: 

 

*Osoby fizyczne w celu uwzględnienia zgłaszania uwag zobowiązane są wyrazić zgodę na 

przetwarzanie jej danych osobowych o następującej treści:  

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (  ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) Dz. Urz. UE L 

119/1, z 4.5.2016 r.,)  zwanego RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon, mail) w zakresie realizacji konsultacji projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021  

i oświadczam, że zapoznałam/łem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 

(klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych). 

                                                                                                                                                               Podpis…………….. 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1481/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 20 września 2021 r.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że: 

1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1); 

b) art. 5a ust. i  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 

c) §16 Uchwały nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. 2016, poz. 63, 766, 3131). 

2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Administrator Danych Osobowych  Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Prezydent Miasta Gdańska - adres:  

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 

 

Inspektor Ochrony Danych  Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących 

Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

- e-mail: iod@gdansk.gda.pl  

- tel. +48 58 323 60 68.  

Cele przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych  

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska na rok 2022. 

Okres przechowywania  Pani/Pana danych 

osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

przez minimum 5 lat, następnie Archiwum 

Państwowe po ekspertyzie dokumentów może 

podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub 

przekwalifikować na kategorię A i wtedy 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

przez Prezydenta Miasta Gdańska przez 25 lat 

od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

Pani/Pana sprawy, a następnie zostaną 

przekazane do Archiwum Państwowego  

w Gdańsku, gdzie będą przetwarzane 

wieczyście. 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione 

podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

Odbiorcami Pani/Pana danych będą też 

podmioty współpracujące z Gminą Miasta 

Gdańska na podstawie zawartych umów 

powierzenia danych.  
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Przysługujące Pani/Panu prawa związane z 

przetwarzaniem danych  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

- prawo dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych,  

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych,  

- prawo żądania do usunięcia danych, 

- prawo do sprzeciwu. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej).  

Prawo wniesienia skargi  W przypadku nieprawidłowości przy 

przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa  

Informacja dodatkowa  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo  

w konsultacjach społecznych budżetu 

obywatelskiego. 
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CZĘŚĆ II - UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU: 

Zgłaszam/ zgłaszamy uwagi dotyczące następujących części dokumentu: 

 

 

 

**Uwagę do jednej jednostki redakcyjnej tekstu (paragraf, ustęp, wiersz tabeli) projektu Programu należy opisać w jednym wierszu tabeli uwag.                                         

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodawać kolejne wiersze. 

 

 

LP. 

UWAGI DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCEJ CZĘŚCI 

PROJEKTU PROGRAMU  

(nr str., nr zadania) 

SZCZEGÓŁOWE 

WSKAZANIE 

JEDNOSTKI 

REDAKCYJNEJ 

ODPOWIEDNIEJ 

TREŚCI ZAWARTEJ  

W PRORGAMIE 

PROPONOWANY 

ZAPIS 

ZMIENIAJĄCY 

TREŚĆ PROGRAMU 

UZASADNIENIE 

1. 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE** 

Nr str. 

Nazwa wiersza  

 

 

 

2. 

II. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH  

W RAMACH PROGRAMU** 

Nr str. 

Nr zad. 

 

 

 

3. 

Załącznik nr 1 do Programu: ZASADY 

WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ 

KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GDAŃSKU** 

Nr str. 

Tabela nr 1 (lp.) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA 

 

Oświadczam, że: 

 

 nie mam infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;  
 

 nie zamieszkuję z osobą przebywającą na kwarantannie i/lub izolacji oraz nie 

miałam/em kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie ostatnich 14 

dni. 

 

Wyrażam zgodę na: 

 pomiar temperatury ciała; 

 przekazanie moich danych osobowych  

          (……………………………………………………………………………………….…), 
                                                                Imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail 

zawartych w niniejszym dokumencie, w przypadku konieczności udostępnienia tych 

danych służbom sanitarnym, w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. 

 

Mam świadomość, że od mojego odpowiedzialnego zachowania zależy zdrowie innych 

osób. Zapoznałam/em się z treścią powyższego oświadczenia, rozumiem jego znaczenie 

prawne, akceptuję jego treść, na dowód czego składam swój podpis jak poniżej. 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                                       (data i podpis) 

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1481/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 20 września 2021 r.
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REGULAMIN PRACY 

Zespołu ds. konsultacji projektów programu: Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska na rok 2022 

§1. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącą 

Zespołu, przy czym dopuszcza się zdalną formę organizacji posiedzeń. 

2. Pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu, posiedzeniu przewodniczy Zastępca 

Przewodniczącej Zespołu lub wskazany członek Zespołu. 

3. Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy jego składu. 

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos osoby prowadzącej obrady. 

5. Za organizację prac Zespołu, sporządzanie protokołów, powiadamianie członków o terminach  

i miejscach spotkań odpowiada osoba wskazana przez Przewodniczącą. 

6. W protokole z posiedzenia zamieszcza się: porządek posiedzenia, wnioski i decyzje 

podejmowane przez Zespół. 

7. Protokół jest odczytywany na zakończenie posiedzenia Zespołu, przyjmowany zgodnie z ust.3  

i podpisywany przez członków Zespołu biorących udział w posiedzeniu. 

§2. 1. Zespół opracowuje raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji Programu  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zakończenia konsultacji, który przedkłada do 

akceptacji Prezydentowi Miasta Gdańska. 

2. Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Gdańska raportu podsumowującego Zespół publikuje 

raport w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych na: 

1) stronie www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne 

2) Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 §3. Dokumentacja z konsultacji podlega archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1481/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 20 września 2021 r.
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