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Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 marca 2021 roku.

RAPORT PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA Z WYKONANIA
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2020

Koszalin - marzec 2021

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałę nr X/192/2019
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 roku. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii zaplanowano w 2020 roku 330.000 zł.
W ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i fundacjom na 2020 rok zaplanowano kwotę 196.000 zł. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego (zgodnie z ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) dofinansowano działalność następujęcych organizacji pozarzędowych:
1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie.

Lp.

Temat zadania

1.

Warsztaty dla młodzieży - profilaktyka uzależnień.

2.

Ilość
godzin

Liczba
uczestników

Koszt
zadania

53

564

1 150

Zajęcia psychokorekcyjne indywidualne.

524

43

30 000

3.

Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży.

60

10

4 800

4.

Poradnictwo psychologiczne.

701

145

28 000

5.

Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych.

132

10

8 200

6.

Interwencja kryzysowa.

240

45

11 000

1 710

817

83 150

Ogółem
Szczegółowy opis działań realizowanych przez PTZN:

1. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży adresowane do uczniów szkół podstawowych. Zadanie
realizowane było w formie dwugodzinnych warsztatów, a celem zajęć było zdobycie podstawowych
kompetencji społecznych poprzez dężenie do osięgnięcia i utrzymania abstynencji oraz edukacja w zakresie
zagrożeń zwięzanych z zażywaniem narkotyków.
2. Zajęcia psychokorekcyjne indywidualne (motywacyjne) - program adresowany był do młodzieży od 11 roku
życia - używajęcych, nadużywajęcych będź zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz
do rodziców wyżej wymienionych osób zamieszkujęcych w Koszalinie.
3. Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży - celem zajęć było korekcyjne doświadczenie emocjonalne, jako
efekt przepracowania podstawowych problemów interpersonalnych i intrapsychicznych, doświadczanie
innych niż zwykle zachowań określanych jako społecznie akceptowane.
4. Poradnictwo i działania terapeutyczne na rzecz rodzin i osób uzależnionych - grupa motywujęca do leczenia,
poradnictwo oraz konsultacje specjalistyczne o charakterze informacyjno-motywacyjnym
5. Grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych - zajęcia prowadzone były w oparciu o aktywne
metody pracy modelujęce nowe zachowania, uczestnicy zajęć zwiększali wiedzę o uzależnieniach oraz
psychofizycznych uwarunkowaniach uzależnień wraz z formami wsparcia.
6. Interwencja kryzysowa - integracja wysiłków podejmowanych przez szkoły i organizacje niosęce
merytorycznę pomoc osobom uzależnionym, poprzez szybkę diagnozę oraz szybkę interwencję, w celu
ograniczenia psychodegradacji młodych ludzi.

PTZN - struktura wydatków w 2020 roku.

Zajęcia psychokorekcyjne indywidualne.
• Poradnictwo psychologiczne.
• Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży
• Interwencja kryzysowa.
Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych.
• Warsztaty dla młodzieży - profilaktyka uzależnień.

1%
Programy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej - 46 950 zł:
• warsztaty profilaktyczne w szkołach - 1 150 zł - 1,4%,
• zajęcia psychokorekcyjne indywidualne - 30 000 - 36,1%,
• interwencja kryzysowa - 11 000 zł - 13,2%,
• Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży - 4 800 zł - 5,7%.

Programy skierowane do osób dorosłych - 36.200 zł:
• grupa psychoedukacyjna dla dorosłych - 8 200 zł - 9,8%,
• poradnictwo psychologiczne - 28 OOOzł- 33,7%.
W 2020 roku terapeuci koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii objęli
wsparciem 837 osób z terenu miasta, wśród nich były osoby współuzależnione - 49 członków rodzin osób
uzależnionych. Wśród wszystkich pacjentów były 682 osoby, którym udzielono pomocy po raz pierwszy.
Dla każdej z przyjętych osób założona została karta pacjenta, w oparciu o którę realizowano proces wsparcia.

Pacjenci przyjęci przez PTZN w latach 2015 - 2020.
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2. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi - Młodym".
W ramach przekazanych środków Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym" realizowało programy
profilaktyczne objęte systemem rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
oraz programy profilaktyki szkolnej.

Lp.

Program

Ilość

Liczba

godzin

uczestników

Koszt

1.

Lider Zdrowego Stylu Życia

245

99

15 000

2.

Synergia

250

438

48 000

3.

Fred goes net

181

247

13 000

4.

Punkt informacyjno-konsultacyjny HIV/AIDS

98

98

4 500

774

882

80 500

Ogółem

Szczegółowy opis działań realizowanych przez stowarzyszenie:
1. „Lider zdrowego stylu życia" - program przygotowujący liderów młodzieżowych do pracy z dziećmi
i młodzieżą w ich środowiskach szkolnych. W ramach programu pracowało 64 wolontariuszy.
2. Program „Synergia" - poradnictwo psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty kompetencji
i umiejętności psychospołecznych.
3. Program „Fred goes net" - wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania i umiejętności oceny ryzyka
używania narkotyków oraz warsztaty wczesnej interwencji.
4. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadził anonimowe i bezpłatne badania w kierunku HIV/AIDS
połączone z poradnictwem dotyczącym przebiegu i wyników testów. Z oferty punktu skorzystało 98 osób,
udzielono tym osobom 298 porad. Decyzję o podjęciu leczenia podjęły 3 osoby zakażone wirusem HIV.
Działalność punktu pozwoliła uzyskać dane epidemiologiczne o zachowaniach ryzykownych i drogach
szerzenia się zakażeń HIV.

Młodzi-Młodym - struktura wydatków w 2020 roku.

• Synergia (profilaktyka uzależnień + terapia)
• Lider Zdrowego Stylu Życia (profilaktyka)
• Fred goes net (profilaktyka)
• Punkt informacyjno-konsultacyjny HIV/AIDS

3. Fundacja „zaSTOPuj".
Fundacja w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości 31.000 zł na wsparcie realizacji zadań pożytku
publicznego:
1. Organizacja Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii - kwota 11.000 zł. Głównym celem akcji
było podniesienie świadomości społecznej, a przede wszystkim młodzieży, na temat problemu uzależnień
i przemocy. Podczas realizacji zadania odbiorcy uzyskali wiedzę o instytucjach udzielających pomocy
w zakresie profilaktyki i terapii działających na terenie miasta. W realizacji tego działania wzięło udział 2.285
osób. Ze względu na trwająca pandemię COVID-19 i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa
uczestników przedsięwzięcia, zadanie realizowane było w formie online.

2. Interwencja kryzysowa - 5.000 zł - działania w ramach programu wspierane były przez wolontariuszy.
Działaniami objętych zostało 1.150 osób podczas spotkań, które miały miejsce zarówno w środowisku osób
wymagających wsparcia, jak i w siedzibie fundacji. Wiele konsultacji i interwencji odbywało się online,
ze względu na obostrzenia związane z trwająca pandemią COVID-19.
3. Organizacja warsztatów w szkołach pod hasłem „Masz jedno życie, nie zmarnuj go" - 15.000 zł - wsparciem
objęto 10 szkół, w tym 4 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła
Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 7) i 6 ponadpodstawowych (II Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Nr 8, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Nr 8, Zespół Szkół Nr 9, Zespół Szkół Nr 1). Łącznie działaniami
objętych zostało 1.985 osób.
4. Program

„Dopalacze

kradną

życie" - program

profilaktyczny

dotyczący zastępczych środków

psychoaktywnych zwanych dopalaczami - w programie wzięło udział 250 osób.

Ponadto w ramach realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania narkomanii Gmina Miasto Koszalin
podjęła dodatkowe działania na rzecz mieszkańców, w tym uczniów koszalińskich szkół, na łączną kwotę
69.638 zł:
•

organizacja zabaw i imprez okolicznościowych dla dzieci,

•

profilaktyka szkolna - programy dla uczniów i rodziców SOSW,

•

zakup narkotestów dla Zakładu Karnego i Policji w Koszalinie,

•

konferencje, warsztaty i szkolenia specjalistyczne,

•

teatr profilaktyczny,

•

program profilaktyczny „Mediacje rówieśnicze",

•

zakup materiałów profilaktycznych - kampania społeczna „Dopalacze STOP".

Podsumowanie.
Celem władz samorządowych jest zapewnienie optymalnego dostępu mieszkańców do usług terapeutycznych
i wspierających z obszaru uzależnień oraz kierowanie do najmłodszych mieszkańców miasta programów
z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. W 2020 roku, w szkołach i organizacjach
pozarządowych działających w Koszalinie, realizowane były programy kierowane zarówno do osób, u których
rozpoznano już pierwsze objawy zaburzeń, jak i do grup szczególnie zagrożonych rozwojem problemów
wynikających

z używania

substancji

psychoaktywnych

w

związku z uwarunkowaniami

społecznymi,

biologicznymi, psychologicznymi. Cele terapeutyczne realizowane były między innymi poprzez ograniczanie
czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania
emocjonalnego i społecznego, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu
problemów związanych z używaniem narkotyków przez dziecko. Dodatkowym wyzwaniem dla terapeutów
i profilaktyków było niwelowanie ujemnych skutków psychicznych będących wynikiem długotrwałej izolacji
domowej podczas zdalnej formy nauczania. Poza okresami separacji od środowiska szkolnego, obok zadań
typowo terapeutycznych i profilaktycznych, podjęto również działania mające na celu zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, kreowanie aktywności, które mogą być alternatywą dla zachowań ryzykownych
i eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi. Ze względu na trwającą pandemię i działania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wielu zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć
nie zrealizowano lub zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na ograniczoną dostępność fizyczną
lub braki w wyposażeniu w sprzęt do komunikacji internetowej.

