
UCHWAŁA NR XLVII/781/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

Z DNIA 23 grudnia 2009 roku 
 

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; 
z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 
1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485; z 2006r. 
Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 roku Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558;  z 2009r 
Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 98 poz. 817, Nr 92 poz. 753) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§1.  
Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta. 
 
§4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 
roku. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 
Piotrków Trybunalski, grudzień 2009 roku 



 Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2009 roku zostały 

przeprowadzone szczegółowe badania pod nazwą: „Diagnoza zachowań 

ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim” – cz. 1 (drugą część 

poznamy  

w pierwszej połowie 2010 roku) oraz „Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród 

dorosłych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego 2009”. Pierwszym badaniem 

objęto dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 13 do 17 roku życia - łącznie 955 

osób  

(w tym 535 chłopców i 420 dziewcząt), natomiast w drugim badaniu uczestniczyli 

dorośli  mieszkańcy naszego miasta – około 37% mężczyzn i nieco ponad 63% 

kobiet. Niespełna 30% tej próby stanowili ludzie młodzi – do 25 roku życia, z czego 

prawie 17% to studenci. Osoby w wieku emerytalnym stanowiły 21,12% badanej 

zbiorowości, przy czym emeryci i renciści to prawie 27% próby. 

 Poniżej przedstawiono ogólne wnioski, których dostarczyła pierwsza część 

Diagnozy przeprowadzonej wśród dzieci i młodzieży, dotyczące kwestii związanych  

z zażywaniem środków psychoaktywnych: 

- ponad 23% badanej młodzieży odpowiedziało twierdząco na pytanie Czy 

kiedykolwiek osobiście zetknąłeś się z narkotykami w swoim środowisku?; 

- Najwięcej młodych ludzi przyznaje się do zażywania marihuany (7,2%) – również  

w badaniach ogólnopolskich właśnie ten środek jest najczęściej wskazywany, 

prawdopodobnie ze względu na dostępność i częste przekonanie o jego mniejszej 

szkodliwości; 

- dzieci i młodzież mają okazję zetknąć się z narkotykami w różnych okolicznościach 

– najczęściej są to miejsca publiczne, tj.: osiedle, podwórko, dyskoteka, impreza  

i szkoła; 

- najwyższy wskaźnik zarówno kontaktu z substancjami, jak i prób zażywania dotyczy 

siedemnastolatków. Można też zaobserwować wzrost zachowań ryzykownych dla 

zdrowia w krytycznym momencie dorastania, tj. w wieku 15 lat; 

- w opinii młodzieży, głównym powodem zażywania środków psychoaktywnych jest 

chęć zaimponowania innym, ciekawość oraz zabawa i poprawa humoru; 

- prawie 78% badanych jest zdania, że narkotyki szkodzą zdrowiu/życiu. Tylko nieco 

ponad 8% badanych uważa inaczej1. 

                                                 
1 zob. Łuczak J., Diagnoza zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim, 
Piotrków Trybunalski 2009, s. 29-35. 



 Diagnoza przeprowadzona wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta 

dostarczyła następujących wniosków: 

- nieco ponad 22% ankietowanych przyznało, że przynajmniej jednokrotnie zażyło 

jakiś środek psychoaktywny. Spośród tych osób – 17,6% zadeklarowało zażycie 

marihuany, czyli środka najbardziej znanego, na drugim miejscu znalazła się 

amfetamina, haszysz oraz leki uspokajające nie przepisane przez lekarza – 5,6%; 

- najczęstszym powodem sięgania przez respondentów po narkotyk jest chęć 

poprawienia sobie nastroju – takiej odpowiedzi udzieliło 75% ankietowanych. 

Ponadto badani zażywają narkotyki i substancje psychoaktywne dla towarzystwa 

oraz dlatego, że po prostu lubią; 

- na pytanie, czy w związku z zażyciem narkotyku lub substancji psychoaktywnej, 

badanych spotkała jakaś przykra sytuacja, najczęściej padały odpowiedzi, że 

pojawiały się problemy w domu, wypadki lub uszkodzenia ciała, uszczerbki na 

zdrowiu lub utrata zdrowia oraz kłopoty w pracy lub w szkole; 

- ponad 86% ankietowanych „zdecydowanie zgadza się”, a 11,4% „raczej się zgadza” 

ze stwierdzeniem, że zażywanie narkotyków jest niebezpieczne dla zdrowia. Jedynie 

2,2% z tym stwierdzeniem „zdecydowanie” lub „raczej się nie zgadza”2. 

 Zadania zawarte w niniejszym Programie dostosowane są do potrzeb  

i braków, które ujawniły przeprowadzone badania. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2010 ROK 

  
 Powyższe badania potwierdziły, że problem związany z zażywaniem środków 

odurzających występuje zarówno u młodzieży, jak również wśród dorosłych 

mieszkańców naszego miasta. Zadaniem niniejszego Programu jest podejmowanie 

takich przedsięwzięć, które przyczynią się do minimalizowania zjawiska narkomanii 

na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Główny cel niniejszego Programu 

stanowi Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów 

                                                 
2 zob. Jakubczak-Krawczyńska K., Pawlak A., Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród dorosłych 
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego 2009, s. 49 - 59. 



II. GRUPY DOCELOWE 
 

 Grupą docelową, do której skierowany jest Program są wszyscy mieszkańcy 

naszego miasta oraz te osoby, które mają problem z uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych i korzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa 

Linia”.  

 Realizatorami Programu natomiast są: członkowie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie 

Trybunalskim, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komenda Straży Miejskiej, 

Komenda Miejska Policji oraz media lokalne. 

 
III. DZIAŁANIA 

 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 
1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” dla dzieci 

eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi i ich rodzin 

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyj oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

2.1.   Prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych, związanych  

z profilaktyką uzależnień, w tym prowadzenie medialnego systemu 

informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania 

problemów uzależnień   

2.2. Finansowanie kosztów diagnoz 

  



3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii 

3.1. Wspieranie działalności osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta podejmujących działania z zakresu 

reintegracji społecznej. 
 
IV. REZULTATY I PRODUKTY 
  

               Realizacja zadań ujętych w niniejszym Programie wiąże się przede 

wszystkim z powstaniem rezultatów twardych, np. funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” służy temu, aby wszystkie osoby lub bliscy 

tych osób, które borykają się z problemem uzależnienia od różnego rodzaju środków 

odurzających, mogły uzyskać pomoc specjalisty;  prowadzenie lokalnych działań 

informacyjno – edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień, przyczyni się do 

wzrostu poziomu wiedzy mieszkańców naszego miasta w kwestiach dotyczących 

m.in. tego, gdzie należy udać się po pomoc w przypadku, gdy w naszej rodzinie 

pojawi się problem związany z zażywaniem substancji psychoaktywnych; badania 

przeprowadzane na terenie miasta pozwolą na aktualną ocenę trendów.  
 
V. BUDŻET PROGRAMU 

 

 
Lp. 

 
Zadania 

Realizatorzy  
i partnerzy 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 60.000,00 zł 

1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 
„Pomarańczowa Linia” dla dzieci 
eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi 
i ich rodzin 

 
Pogotowie Opiekuńcze

 
 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej              
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 
– 15.000,00 zł 

 
 

2.1. 

Prowadzenie lokalnych działań informacyjno – 
edukacyjnych, związanych z profilaktyką 
uzależnień, w tym prowadzenie medialnego 
systemu informacji o działaniach podejmowanych 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 

 
MKRPA; 

media lokalne 

 



2.2. Finansowanie kosztów diagnoz MKRPA  
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii – 15.000,00 zł 
 
 

3.1. 

Wspieranie działalności osób fizycznych  
oraz organizacji pozarządowych działających  
na terenie miasta podejmujących działania              
z zakresu reintegracji społecznej 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
ds. PiRPA, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej; 
MKRPA; Straż Miejska 

i Komenda Miejska 
Policji 

 
 
 

 
VI. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

 
0) Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów składają sprawozdanie Pełnomocnikowi Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej opracowane na 

podstawie informacji przedłożonych przez jednostki realizujące 

Program do końca stycznia za rok poprzedni. 

1) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej składa sprawozdanie Prezydentowi Miasta z 

realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego do końca lutego za rok poprzedni.                                       

2) Prezydent Miasta składa sprawozdanie z realizacji Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego Radzie Miasta do 31 marca za rok poprzedni. 

 
 


