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Termin 
 

 
6 – 24 września 2021 r.  

  
Liczba 
uczestników 
 

 
 W części otwartej procesu 1 organizacja pozarządowa, 1 mieszkanka 
 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej  
 
    

Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii  jest opracowanie programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Gmina 
Miasta Toruń przygotowała projekt takiego dokumentu. Określa on 
strategię w zakresie profilaktyki, jak i redukcji szkód zdrowotnych/ 
społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w 
społeczności lokalnej. 

W pracach związanych z przygotowaniem Programu (…) aktywnie 
uczestniczyli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Toruniu oraz lokalne organizacje pozarządowe 
działające na rzecz profilaktyki uzależnień od substancji 
psychoaktywnych. 

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.  

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z 
projektem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 
2022” i zgłoszenia swoich uwag. 
 

 



 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Koszty 

 
 
 
 
 

 

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  
- 6 września 2021r. - początek konsultacji społecznych 
- 6 – 24 września  2021 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 15 września 2021 r. – dyżur konsultacyjny dla mieszkańców 
- 24 września 2021 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
15 września 2021 r. w godzinach 10.00 – 17.00, w Wydziale Zdrowia i 
Polityki Społecznej UMT, odbył się dyżur konsultacyjny dla 
mieszkańców. Mieli oni możliwość zapoznania się oraz wniesienia 
uwag i opinii do dokumentu Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych 
Uzależnień na rok 2022.  
Nie zgłoszono uwag podczas dyżuru. 
 
Konsultacje internetowe 
Do 24 września 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1 osoba i 1 organizacja 
pozarządowa.  
 
 
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) 

Lp. Jednostka 
redakcyjna 

Treść uwagi Propozycja brzmienia zapisu Odpowiedź Wydziału Zdrowia i 
Polityki Społecznej  

1. Rozdział II 
Problem 
używania 
środków 
psychoaktywnych 
w Toruniu, str.11 

Warto dodać w Rozdziale II, w miejscu, gdzie 
wymienione są niektóre lokalne organizacje, których 
działania są wspierane finansowo przez program -  
funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej, które 
w Toruniu działa nieprzerwanie od 17 lat.   

Dopisanie trzeciego 
odnośnika: 

 znaczącym i potrzebnym  
kierunkiem działań jest 
funkcjonowanie centrum 
integracji społecznej. 
Dzięki stałemu wsparciu 
finansowemu Gminy, z 
działań CIS rocznie 
korzysta około 100 osób 
(zarówno uczestników jak 
i ich rodzin). Ukończenie 
CIS daje szansę na 
skuteczne i trwałe 
włączenie społeczne. 

 

Uwaga uwzględniona.  
Do Programu dodano zapis: 
• istotnym kierunkiem działań 
jest również reintegracja 
społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
realizowana m.in. przez 
centrum integracji społecznej. 
Ukończenie programu CIS daje 
szansę na skuteczne i trwałe 
włączenie społeczne. 

2.  Rozdział IV   Cele 
Programu 

CISTOR od 17 lat prowadzi w Toruniu Centrum 
Integracji Społecznej. W okresie tym 1855 
mieszkańców Torunia (stan na koniec 2020 r.) 
zostało objętych usługami reintegracji społecznej i 

Proponujemy 2 rozwiązania:  
1. Zmiana brzmienia celu nr 

3: 
„udzielanie pomocy osobom 

Uwaga uwzględniona. 
Do Programu dodano zapis: 
3.udzielanie pomocy osobom 
uzależnionym w procesie 
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zawodowej. Osoby te należą do grupy wykluczonych 
społecznie m.in. ze względu na uzależnienie od 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Dzięki 
naszej pracy ponad 60% (1151 osób) podjęło 
zatrudnienie oraz poprawiło swoje funkcjonowanie 
w sferze psychologicznej, rodzinnej, zawodowej, 
społecznej, obywatelskiej, kulturalnej, zdrowotnej i 
ekonomicznej.   
Warto podkreślić, że osoby, które do nas trafiają są 
wykluczone wielokrotnie i prawie zawsze jedną z 
przesłanek jest albo uzależnienie, albo 
współuzależnienie. Oferując program zatrudnienia 
socjalnego  wspieramy zarówno uczestników jak i 
ich rodziny. Działania nasze koncentrują się  na 
reintegracji społecznej  (zajęcia treningu 
interpersonalnego, gospodarowania budżetem 
domowym, profilaktyka uzależnień, szkołą rodzica, 
warsztaty prawne, indywidualne poradnictwo 
specjalistyczne, w tym terapeutyczne uzależnień), 
jak i reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne, 
praktyka zawodowa, warsztaty przedsiębiorczości, 
warsztaty rynku pracy, zatrudnienie wspierane). 
Każdy uczestnik realizuje indywidualną ścieżkę 
wsparcia wynikającą ze zdiagnozowanych potrzeb. 
Dzięki tej kompleksowości zatrudnienie socjalne 
odznacza się wysoką efektywnością.  
Wielokrotnie w Polsce podkreśla się ważność roli 
centrów integracji społecznej  w aktywizowaniu i 
reintegrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Warto podkreślić, iż od początku 
istnienia CISTOR uznawany jest w środowisku 
integracji społecznej za wzorcową placówkę 

uzależnionym w procesie 
zdrowienia, w tym integracja 
społeczna i zawodowa osób 
uzależnionych” 

lub 
2. Dodanie celu nr 5: 
„integracja społeczna i 
zawodowa osób 
uzależnionych”  
 

zdrowienia, w tym integracja 
społeczna i zawodowa osób 
uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem; 
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zatrudnienia socjalnego, zaś opracowane przez 
toruńską instytucję rozwiązania chętnie 
adaptowane są w wielu miastach w Polsce.  
Pragniemy dodać, że mimo wielu trudnościom 
finansowym udało nam się prowadzić nasze 
centrum nieprzerwanie.  Staliśmy się rozpoznawalną 
placówką na mapie Torunia. Wiele instytucji kieruje 
do nas swoich podopiecznych, wiele osób 
przychodzi indywidualnie. Bardzo chcielibyśmy 
kontynuować naszą misję. 
Po zapoznaniu się z projektem  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień 
na rok 2022 zauważyliśmy, że nasze działania nie 
zostały wymienione w celach szczegółowych jak i w 
preliminarzu wydatków (co miało miejsce w 
programach z lat ubiegłych). 
 

3.  Rozdział VII 
Finansowanie 
programu i 
sposób jego 
realizacji, Tabela 
nr 6 

Ujęcie dotacji dla centrum integracji społecznej w 
planowanym, szacunkowym preliminarzu wydatków 
związanych z realizacją Programu, zgodnie z 
uzasadnieniem w wierszu powyżej 

Rozszerzenie lp nr 1 o 
podpunkt e) 
e) prowadzenie Centrum 
Integracji Społecznej; 
 

Uwaga nieuwzględniona. 
Działania w zakresie reintegracji 
społecznej i zawodowej są ujęte 
w zadaniu nr 1 w pkt a), w 
którym dodano zapis dot. 
reintegracji zawodowej. 

4. Rozdział VII 
Finansowanie 
programu i 
sposób jego 
realizacji, pkt5) 

Korekta pisarska strona 20, ostatni wers, brakuje 1 
literki w nazwie MOSiRu. 
 

- Uwaga uwzględniona. 
Dokonano korekty pisarskiej. 

5.  Uwaga mieszkanki: 
Mam taką propozycję w kwestii Gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom…. Piszecie Państwo w 
programie, że uzależnienia są różnego rodzaju, ale dokument skupia się na alkoholu i używkach, spore 

Uwaga nieuwzględniona.  
Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
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środki  finansowe zapewne będą przeznaczone na alkoholików itd. A przecież ważne są także dzieci i ich 
uzależnienie od telefonów komórkowych, gier. Wystarczy spojrzeć na dzieci spędzające przerwy  między 
kolejnymi lekcjami w szkole na graniu, nieustannym włączaniu telefonów komórkowych itd… Czy celem 
Programu nie mogłoby być również podejmowanie działań aktywizujących dzieci do bycia w "realnym" 
świecie? Czy środków  z tego programu nie można przeznaczyć na  zajęcia ruchowe (piłka nożna, lekcje 
pływania itd.), edukacyjne w szkołach, na takie zajęcia, które pozwolą zainteresować dziecko realnymi 
sprawami w rzeczywistym świecie? Może środki z programu przeznaczyć na zakup stołów do tenisa w 
toruńskich szkołach, co pozwoli aktywnie spędzać czas na przerwach? Może środki z programu 
przeznaczyć na lekcje robotyki w szkołach, żeby dzieci czekające w świetlicy nie włączały telefonu 
komórkowego? może za środki z programu zatrudnić animatorów do toruńskich szkół, bo akurat w szkole, 
gdzie uczy się moje dziecko, nie ma kto dzieci pilnować i dzieci się nudzą, brakuje ciekawych zajęć,  a 
jedna pani, która musi opiekować się całą grupą twierdzi, że nie może nic wymyślić, kiedy tyle dzieci 
jednocześnie przebywa w świetlicy. Przypuszczam, ze pani pilnująca dzieciaki  cieszy się pewnie , że dzieci 
włączają sobie telefony komórkowe, bo przynajmniej trochę jest ciszej….. 
Dlatego zwracam się do Państwa z apelem -  musimy ratować nasze dzieci przed uzależnieniami 
cyfrowymi, konsultowany program może nam w tym pomóc….. 
 

Alkoholowych, Narkomanii oraz 
Innych Uzależnień finansowany 
jest ze środków Gminy Miasta 
Toruń pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych. W obecnym 
stanie prawnym, zgodnie z 
przepisem art. 182 ustawy z 
dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), 
przedmiotowe środki mogą być 
wydatkowane tylko na 
realizację: 
- gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych  
- gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii, 
- zadań wykonywanych przez 
placówkę wsparcia dziennego w 
ramach ww. programów. 
Wykorzystanie wpływów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych na inne cele jest 
niedozwolone. 
Wobec powyższego 
konsultowany Program nie 
odnosi się do innych uzależnień 
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np. od komputera, Internetu, 
hazardu, pracy, zakupów 
(uzależnienia behawioralne). 
Jednak samorząd Miasta 
Torunia dostrzega problem 
opisany w uwadze i - w 
przypadku zmiany stanu 
prawnego - uwzględni 
uzależnienia behawioralne w 
gminnym programie 
profilaktyki. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych 
Uzależnień na rok 2022 dały mieszkańcom możliwość wnoszenia 
uwag oraz opinii do ww. dokumentu. W trakcie konsultacji 
wniesiono 5 uwag, z których większość zostanie uwzględniona w 
projekcie uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Programu. 
Projekt dokumentu zostanie przekazany Radnym 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 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 6 września 2021 r.  

 

Cały tekst: 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach gminnego programu dotyczącego profilaktyki 
uzależnień 
Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Osoba uzależniona często nie zdaje 
sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód, przede wszystkim najbliższym 
członkom rodziny.   
            Najczęściej uzależniamy się od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, 
papierosów/tytoniu, gier komputerowych/Internetu. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, 
długotrwała izolacja, konieczność pokonywania wielu negatywnych emocji i codziennych 
uciążliwości dodatkowo wpłynęła na poziom stresu i pogorszenie się sytuacji życiowej 
społeczeństwa. W tym kontekście niezbędne są kompleksowe, bazujące na aktualnej wiedzy 
naukowej, działania w obszarze zdrowia publicznego. 

 
            Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina uchwala co roku  program w zakresie 
profilaktyki uzależnień. Gmina Miasta Toruń przygotowała projekt takiego dokumentu. 
Określa on strategię w zakresie profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Program opracowano zgodnie z 
wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, który jest podstawowym dokumentem polityki 
zdrowia publicznego. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania 
do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców. 
            Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie 
Programu były zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w 
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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, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022” (tekst na dole strony) i zgłoś 
swoje uwagi.   
2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym:  

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym 
15  września 2021 r. (środa),  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 14 września 2021 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 24 września 2021 r. 
 Do pobrania : 

 Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii orz Innych Uzależnień na rok 2022” 
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 6 września 2021 r.  
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Informacje na stronie internetowej www.orbitorun.pl, 14 września 2021 r.  
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl, 6 września 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


