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Termin 
 

 
18 października – 4 listopada 2022 r.  

 

Liczba 
uczestników 
 

Na etapie partycypacyjnego tworzenia projektu dokumentu 
z udziałem  organizacji pozarządowych – ok. 20 osób 
W części otwartej procesu 1 organizacja pozarządowa i 1 instytucja 
kultury.  
 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej  
 
    
Urząd Miasta Torunia we współpracy z jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu  profilaktyki 
uzależnień i lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 
tym zakresie, a także wspólnie z członkami Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu, przygotował 
projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 
2023”. To ważny dokument, który określa strategię w zakresie 
profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Chcieliśmy poznać opinie 
mieszkańców na temat tego projektu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 

 
 

 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 18 października 2022 r. - początek konsultacji społecznych 
- 18 października– 4 listopada  2022 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 25 października 2022 r. – dyżur konsultacyjny dla mieszkańców 
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Koszty 

 
 
 
 
 

 

- 4 listopada 2022 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
25 października 2022 r.,  w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
UMT, odbył się dyżur konsultacyjny dla mieszkańców. Nie zgłoszono 
uwag podczas dyżuru. 
 
Konsultacje internetowe 
Do 4 listopada 2022 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1 organizacja pozarządowa 
oraz 1 instytucja kultury.  
 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Lp. Jednostka 
redakcyjna 

Treść uwagi Propozycja brzmienia zapisu Odpowiedź Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej  

1. Rozdział V 
Priorytetowe 
działania w 
ramach 
programu i 
wskaźniki ich 
realizacji  
str.26 

Uzupełnić  w tabeli nr 5 w pkt. 3 : 
Edukacja kadr, w tym szkolenia uczestniczących        w 
realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, w 
tym uzależnień behawioralnych, 

Edukacja kadr, w tym 
szkolenia uczestniczących        
w realizacji zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, w 
tym uzależnień 
behawioralnych, 

Uwaga uwzględniona.  
Do Programu dodano zapis: 
• Edukacja kadr, w tym szkolenia 
uczestniczących w realizacji zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień 
behawioralnych, (…) 

2.  Rozdział V 
Priorytetowe 
działania w 
ramach 
programu i 
wskaźniki ich 
realizacji  
str.27 i 28 

Uzupełnić w tabeli nr 5 w pkt. 8  
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki 
uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydawanie 
materiałów informacyjno-edukacyjnych, 
prowadzenie kampanii społecznych, realizacja zajęć  
informacyjno-edukacyjnych szkolenia 

Upowszechnianie wiedzy 
dotyczącej problematyki 
uzależnień behawioralnych, 
w tym m.in. wydawanie 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych, prowadzenie 
kampanii społecznych, 
realizacja zajęć  
informacyjno-edukacyjnych 
szkolenia 

Uwaga uwzględniona. 
Do Programu dodano zapis: 
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
problematyki uzależnień behawioralnych, w 
tym m.in. wydawanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie 
kampanii społecznych, realizacja zajęć  
informacyjno-edukacyjnych, szkolenia 
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3.  Rozdział V 
Priorytetowe 
działania w 
ramach 
programu i 
wskaźniki ich 
realizacji  
str. 28 

Uzupełnić w tabeli nr 5  pkt. 8 o wskaźnik ilościowy 
Liczba programów/zajęć informacyjno-edukacyjnych 
Liczba szkoleń 

Uzupełnić w pkt 8 o wskaźnik 
ilościowy 
Liczba programów/zajęć 
informacyjno-edukacyjnych 
Liczba szkoleń 

Uwaga uwzględniona.  
Dodano wskaźniki: 
- Liczba programów/zajęć informacyjno-
edukacyjnych 
- Liczba szkoleń 
W związku z dokonaniem ww. zmian przy 
wskaźniku „Liczba kampanii/akcji 
profilaktycznych” wykreślono zapis: „i innych 
form edukacji nt. zachowań ryzykownych”. 

4. Rozdział V 
Priorytetowe 
działania w 
ramach 
programu i 
wskaźniki ich 
realizacji  
Cel II s. 28 

W pkt. 1 dodać  
Propozycja nieco szersza np. 
Prowadzenie specjalistycznej pomocy,  
w tym poradnictwa rodzinnego, konsultacji, 
indywidualnej rozmowy motywującej 

Prowadzenie specjalistycznej 
pomocy,  w tym poradnictwa 
rodzinnego, konsultacji, 
indywidualnej rozmowy 
motywującej - 

Uwaga uwzględniona.  
Zmodyfikowano brzmienie zapisu: 
Prowadzenie specjalistycznej pomocy,  
w tym poradnictwa rodzinnego, konsultacji, 
indywidualnej rozmowy motywującej 
 

5. Rozdział V 
Priorytetowe 
działania w 
ramach 
programu i 
wskaźniki ich 
realizacji  
Cel II s. 28 

Uzupełnić wskaźnik ilościowy: 
, indywidualne rozmowy motywujące 
 

Liczba podmiotów 
prowadzących 
specjalistyczne poradnictwo, 
konsultacje, indywidualne 
rozmowy motywujące 

Uwaga uwzględniona.  
Zmodyfikowano brzmienie wskaźnika: 
Liczba podmiotów prowadzących 
specjalistyczną pomoc, w tym poradnictwo 
rodzinne, konsultacje, indywidualne 
rozmowy motywujące 

6. Rozdział VI wykaz 
kluczowy działań  
możliwych do 
finansowania w 
ramach 
programu s. 33 

W pkt. 20 dodać „oraz rodziców” 20) prowadzenie 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej 
oraz działalności 
szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

Uwaga uwzględniona.  
Brzmienie działania rozszerzono o zapis: 
„oraz rodziców”. 
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alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii 
oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w 
szczególności dla dzieci i 
młodzieży oraz rodziców 

 
7. Rozdział VI wykaz 

kluczowy działań  
możliwych do 
finansowania w 
ramach 
programu  s. 33 

Dodać pkt 21) o treści:  realizacja szkoleń  z zakresu 
wczesnej profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień 
behawioralnych, wzmacnianie kompetencji 
profilaktycznych osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, wychowawców) 
 

 Uwaga uwzględniona.  
Do Programu dodano zapis: „realizacja 
szkoleń  z zakresu wczesnej profilaktyki 
uzależnień, w tym uzależnień 
behawioralnych, wzmacnianie kompetencji 
profilaktycznych osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, 
wychowawców)” 

8. Rozdział II  Dodać informacje o działaniach prewencyjnych, 
edukacyjnych Fundacji „Daj Szansę”  w ramach 
Centrum Diagnozy i Terapii FASD 

 

 Uwaga uwzględniona.  
Do Programu dodano zapis: 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci 
Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ” w ramach 
Centrum Diagnozy i Terapii FASD (Spektrum 
Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) 
prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne 
związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, w tym kampania na rzecz 
trzeźwości w okresie ciąży realizowana w 
szkołach, w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie Torunia (w 2021 
r. odbyło się 14 spotkań, w których łącznie 
uczestniczyło 201 osób); konferencja 
dotycząca Płodowego Zespołu Alkoholowego 
(grudzień 2021 r., uczestniczyło w trybie 
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stacjonarnym 60 osób). Ponadto Fundacja 
udziela pomocy terapeutycznej i 
specjalistycznej, która jest adresowana do 
rodzin dzieci z Płodowym Zespołem 
Alkoholowym lub jego podejrzeniem 
(głównie rodziny adopcyjne i zastępcze). 
Celem konsultacji jest wsparcie opiekunów, 
poradnictwo psychologiczne, diagnoza i 
terapia dzieci i młodzieży z FASD. W 2021 r. 
zdiagnozowano 8 dzieci z Torunia. 

9. Rozdział V, pkt 2: 
Kontrola 
otoczenia 
placówek 
oświatowych 
oraz 
nieformalnych 
miejsc spotkań 
młodzieży 

Rozszerzyć zapis w tabeli nr 5, cel IV, pkt 2 Systematyczna kontrola 
placówek oświatowych i 
otoczenia placówek 
oświatowych oraz miejsc 
nieformalnych spotkań 
młodzieży z PSAMI 
POLICYJNYMI celem 
wykrycia  środków 
psychoaktywnych 

Nie uwzględniona.  
Proponowany zakres zmian wykracza poza 
obszar właściwości konsultowanego projektu 
Programu i jest uregulowany w odrębnych 
przepisach. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne w sprawie „Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2023” dały mieszkańcom możliwość wnoszenia 
uwag oraz opinii do ww. dokumentu przygotowanego w procedurze 
partycypacyjnej z udziałem podmiotów, w tym ngo, działających 
w sferze, której dotyczy tworzony dokument. W trakcie konsultacji 
otwartych  wniesiono 9 uwag, z których 8 zostało uwzględnionych 
w treści projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie 
Programu. Projekt dokumentu, uwzględniający uwagi mieszkańców, 
zostanie przedstawiony  radnym na sesji Rady Miasta Torunia.  
 
 
 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 



 
 

10 
 

Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej www.torun.pl, 18 października 2022 r.  

 

 

Cały tekst: 

Urząd Miasta Torunia we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań z 
zakresu  profilaktyki uzależnień oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu, Komendą Miejską Policji, lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień, a także wspólnie z członkami 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu, przygotował projekt 
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2023”. To ważny dokument, który określa strategię w 
zakresie profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych w społeczności lokalnej. 

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi 
wiele szkód, przede wszystkim najbliższym członkom rodziny.  Wpływa też negatywnie na 
zdrowie psychiczne oraz fizyczne. 

Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz ograniczania 
spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 
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zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, usuwania następstw 
nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom. 

Projekt dokumentu na 2023 r. wpisuje się w cele Narodowego Programu Zdrowia (cel 
operacyjny 2. „Profilaktyka uzależnień”) i uwzględnia również zadania związane z 
przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym (uzależnienia od czynności, np. zaburzenia 
uprawiania hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od 
sportu itp.). 

Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były 
zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - 
pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i 
przemocy w rodzinie. Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Co w ramach konsultacji? 

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023” (tekst na dole strony) i zgłoś 
swoje uwagi.   
2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym:  

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym 
25  października 2022 r. (wtorek),  godz. 10.00-17.00, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 

ul. Fałata 39 
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi: 
1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl lub 
telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73 
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 października 2022 r., do godz. 15.00 
3) napisz do nas: 
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na 
adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 4 listopada 2022 r. 

 Do pobrania : 

 Projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023” 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. 
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 18 października 2022 r.  
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Strona www.bip.torun.pl, 18 października 2022 r.  
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Informacje na stronie internetowej www.pozatorun.pl, 19 października 2022 r.  
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Strona www.tylkotorun.pl, 19 października 2022 r.  

 

 

 


