
Profilaktyka uzależnień 2022 r.

Termin ogłoszenia konkursów: styczeń/luty 2022 r. Planowana łączna kwota dotacji: 4 050 000 zł, z czego:
1) 2 350 000 zł podobszar: „Działania na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych”;
2) 1 000 000 zł podobszar: „Działania na rzecz przeciwdziałania 
zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem 
alkoholu”;
3) 700 000 zł podobszar: „Działania z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii”.

Kontakt: (22) 376 85 76, (22) 376 85 78, (22) 376 85 79, 
(22) 376 85 85 80

Obszar: „Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym”



„Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych 
strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu 
opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut 
Psychiatrii i Neurologii)”

Zadanie polegające na realizacji wybranych programów profilaktycznych o naukowych 
podstawach i potwierdzonej skuteczności,  adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz osób dorosłych, aktualnie znajdujących się w bazie programów 
rekomendowanych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Przy realizacji działań 
należy zapewnić realizatorów posiadających uprawnienia do realizacji wybranego 
programu rekomendowanego, a także do zachowania spójności założeń programu, składu 
grupy docelowej, sposobu realizacji, struktury i treści interwencji z opisem programu. 
Programy nie podlegają modyfikacjom bez konsultacji z ich autorem.

Planowana kwota 1 dotacji: do 20 000 zł (10)

Planowana łączna kwota dotacji: 200 000 zł



„Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień 
i promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu”

Nowe zadanie, skierowane do wszystkich grup wiekowych, w szczególności 
do członków stowarzyszeń abstynenckich, którego celem jest prowadzenie inicjatyw 
związanych z działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych i propagowaniu postaw trzeźwościowych, poprzez m. in. działania 
edukacyjne, informacyjne, kulturalne i sportowe. W ramach tego zadania, działania 
prowadzone będą przez Stowarzyszenia Abstynenckie bądź we współpracy z nimi.

Planowana kwota 1 dotacji: do 20 000 zł (13)

Planowana łączna kwota dotacji: 260 000 zł



„Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących 
Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych 
(FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”

Zadanie mające na celu ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt 
i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FAS i FASD), obejmujące 
m. in. warsztaty prowadzone przez psychologów, pedagogów, lekarzy, położne, 
dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w okresie ciąży, 
a także prowadzenie pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików.

Planowana kwota 1 dotacji: do 25 000 zł (4)

Planowana łączna kwota dotacji: 100 000 zł



„Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych 
na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”

Zadanie polegające na edukacji (m. in. kampanie edukacyjne, warsztaty 
z użyciem alkogogli, symulatorów dachowania, zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej, warsztaty prowadzone przez prawników, policjantów, 
terapeutów uzależnień), skierowane zarówno do młodych jak 
i doświadczonych kierowców, celem ukazania skutków prawnych 
i społecznych kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych. 

Planowana kwota 1 dotacji: do 25 000 zł (4)

Planowana łączna kwota dotacji: 100 000 zł



„Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie 
wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””

Zadanie polegające na profilaktyce, poprzez realizację minimum 10-dniowego wyjazdu 
w atrakcyjnie turystyczne miejsce, dla grupy co najmniej 40 osób, z których co najmniej 
50% uczestników należy zrekrutować spośród osób biorących udział w zajęciach 
profilaktycznych, realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach 
młodzieżowych lub innych ośrodkach prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży, w ilości 30 godzin dla każdego uczestnika.

Planowana kwota 1 dotacji: do 130 000 zł (13)

Planowana łączna kwota dotacji: 1 690 000 zł



„Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych 
na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu”

Zadanie polegające na edukacji osób z rodzin zagrożonych 

problemem alkoholowym w zakresie m. in. możliwości 

uzyskania specjalistycznej pomocy, a także prawnych 

aspektów dotyczących występowania przemocy domowej.

Planowana kwota 1 dotacji: do 50 000 zł (6)

Planowana łączna kwota dotacji: 300 000 zł



„Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu”

Zadanie mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie 

poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne 

(m. in. w postaci warsztatów, konsultacji, grup wsparcia), skierowane 

do osób i rodzin (zarówno ofiar jak i sprawców), w których występuje 
przemoc spowodowana spożywaniem alkoholu.

Planowana kwota 1 dotacji: do 50 000 zł (6)

Planowana łączna kwota dotacji: 300 000 zł



„Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, 
programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków 
rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia 
odwykowego”

Zadanie skierowane do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

(współuzależnionych i uzależnionych), realizowane m. in. w formie poradnictwa 

rodzinnego, konsultacji indywidualnych, warsztatów edukacyjno-korekcyjnych 

(warsztatów asertywności, radzenia sobie ze złością, budowania poczucia 

własnej wartości), grup wsparcia (oddzielnie dla sprawców przemocy oddzielnie 
dla osób doświadczających przemocy).

Planowana kwota 1 dotacji: do 20 000 zł (5)

Planowana łączna kwota dotacji: 100 000 zł



„„Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji 
dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę 
twórczej pedagogiki”

Zadanie skierowane do osób oraz rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem 

alkoholowym, polegające na wdrożeniu w 6 gminach województwa mazowieckiego 

(1 gminie miejskiej, w 2 gminach miejsko-wiejskich i w 3 gminach wiejskich) działań 

z zakresu problematyki uzależnień i socjoterapii dla min. 120 osób z uwzględnieniem 

idei twórczej pedagogiki, jak również organizacji wyjazdów dla uczestników zadania 

(max. 3 dniowy wyjazd). 

Planowana kwota 1 dotacji: do 100 000 zł (3)

Planowana łączna kwota dotacji: 300 000 zł



„Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających 
z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 
a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić 
do uzależnienia”

Zadanie edukacyjne i profilaktyczne, polegające na przekazywaniu wiedzy o przyczynach, 
mechanizmach, szkodliwości zażywania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego 
stosowania produktów leczniczych oraz o konsekwencjach zdrowotnych, społecznych 
i prawnych związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań związanych z ich 
zażywaniem.

Planowana kwota 1 dotacji: do 30 000 zł (12)

Planowana łączna kwota dotacji: 360 000 zł



„Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 
adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza programów 
rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)”

Zadanie polegające na realizacji wybranych programów 
o naukowych podstawach i potwierdzonej skuteczności, 
skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i osób 
dorosłych.

Planowana kwota 1 dotacji: do 20 000 zł (5)

Planowana łączna kwota dotacji: 100 000 zł



„Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych 
do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających 
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 
w sposób okazjonalny, bądź szkodliwy”

Zadanie mające na celu ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych 

oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” oraz związanych z tym 

problemów społecznych i zdrowotnych wśród osób przejawiających zachowania 

ryzykowne, eksperymentujących z używkami, a także młodych osób, których 

zachowania ryzykowne wykraczają poza eksperymentowanie – np. używających 

szkodliwie.

Planowana kwota 1 dotacji: do 20 000 zł (12)

Planowana łączna kwota dotacji: 240 000 zł



„Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023), polegającego na realizacji programu 
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży podczas wakacyjnego wypoczynku, w formie 
obozów i kolonii integracyjnych wraz z zajęciami w zakresie promocji zdrowego stylu 
życia i profilaktyki uzależnień, z udziałem co najmniej 50% dzieci i młodzieży z rodzin, 
w których nie występuje problem alkoholowy, w oparciu o autorski program 
profilaktyczny.

Łączna kwota dotacji: 6 000 000 zł, z czego:
2 000 000 zł w 2021 r.
2 000 000 zł w 2022 r.
2 000 000 zł w 2023 r.

Przyznana liczba dotacji: 1 



„Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2020-2023), skierowanego do dzieci młodzieży 

z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Celem zadania jest 

wsparcie całorocznej pracy świetlic socjoterapeutycznych, świetlic środowiskowych 

i klubów młodzieżowych w prowadzeniu działań o charakterze terapeutycznym, 

profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym 

oraz kulturalnym.

Łączna kwota dotacji: 4 500 000 zł, z czego:
1 500 000 zł w 2020 r.
1 500 000 zł w 2021 r.
1 500 000 zł w 2022 r. Przyznana liczba dotacji: 22


