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Szanowne Kole¿anki i Szanowni Koledzy
Po ponad pó³torarocznym okresie wdra¿ania systemowych rozwi¹zañ w kszta³ceniu
instruktorów i specjalistów terapii uzale¿nieñ
w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków nadesz³a pora na nowelizacjê obowi¹zuj¹cych
przepisów. Intensywne wdra¿anie systemu
szkoleñ sprzyja³o zebraniu licznych dowiadczeñ i wskaza³o kierunek zmian. W dniu 26 lutego br. podsekretarz stanu Ewa Kralkowska
podpisa³a nowy tekst Porozumienia i Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu
specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków, z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia br.
W nowym Regulaminie znajdziemy szerszy katalog kryteriów oceny specjalistycznego
szkolenia. Oprócz treci merytorycznych programu, dowiadczenia podmiotu szkol¹cego w
kszta³ceniu w obszarze terapii uzale¿nieñ czy
przygotowania merytorycznego kadry, ocenie
podlegaæ bêd¹ tak¿e takie kwestie, jak sposób
prowadzenia monitorowania szkolenia oraz
wyniki ewaluacji jakoci szkoleñ. Uwzglêdnienie tych dodatkowych kryteriów stanowi³o
usankcjonowanie stanu faktycznego. Od pocz¹tku wdra¿ania szkoleñ w trybie pe³nym prowadzona jest bowiem na zlecenie Krajowego Biura
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii ich ewaluacja
rozumiana jako ocena procesu kszta³cenia.
Wyniki badañ s¹ uwzglêdniane przy planowaniu kolejnych edycji szkolenia. W znowelizowanym Regulaminie zmniejszono tak¿e liczbê
obligatoryjnych postêpowañ zatwierdzaj¹cych

i certyfikuj¹cych program szkolenia z 2 do 1
w trakcie roku kalendarzowego. Dotychczasowa praktyka wskazuje, ¿e jeden konkurs w roku
zapewnia pe³n¹ dro¿noæ systemu szkoleñ. Wykrelono tak¿e dotychczasowy zapis mówi¹cy
o mo¿liwoci ukoñczenia szkolenia w trybie
skróconym. Obecnie przesta³y istnieæ przes³anki uzasadniaj¹ce taki tryb szkolenia. Osoby
z wieloletnim sta¿em pracy w terapii uzale¿nienia od narkotyków w trakcie ponad pó³torarocznego okresu obowi¹zywania Regulaminu objête zosta³y skróconym trybem szkolenia
i uzyska³y odpowiednie potwierdzenie swoich
zawodowych kompetencji. Zmienione przepisy odnosz¹ siê tak¿e do kwestii trybu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby,
które uzyska³y certyfikat instruktora terapii uzale¿nieñ (w trybie pe³nym lub skróconym). Zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu osoby, które ukoñczy³y specjalistyczne szkolenie w dziedzinie
uzale¿nienia od narkotyków w zakresie instruktora terapii uzale¿nieñ i równoczenie
w ci¹gu 3 lat od ukoñczenia szkolenia uzyska³y
tytu³ magistra w dziedzinie maj¹cej zastosowanie w ochronie zdrowia lub ukoñczy³y wy¿sz¹ szko³ê medyczn¹, mog¹ przyst¹piæ do
egzaminu w zakresie specjalisty terapii uzale¿nieñ bez koniecznoci uczestniczenia w dodatkowym szkoleniu.
Znowelizowany Regulamin odnosi siê tak¿e do zakresu kompetencji instruktora i specjalisty terapii uzale¿nieñ oraz zmienia nieco
minimaln¹ podstawê programow¹. Zmniejsza
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bowiem liczbê zajêæ teoretycznych i treningów
na korzyæ zajêæ warsztatowych, zwiêkszaj¹c
je o 40 godzin. Zmniejsza niestety tak¿e liczbê obowi¹zkowych godzin superwizji klinicznej z 70 do 50. Kwestia liczby godzin pracy
pod okiem superwizora bêdzie przedmiotem
dalszej dyskusji Rady ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii.
Na stronie internetowej Krajowego Biura:
www. narkomania.gov.pl w dziale Certyfikacja dostêpne s¹ bardziej szczegó³owe informacje na temat systemu szkoleñ, obejmuj¹ce wykaz rekomendowanych placówek do odbywania
sta¿y klinicznych, rekomendowanych superwizorów, zasady odbywania sta¿y i superwizji klinicznych oraz wykaz podmiotów szkol¹cych,
które uzyska³y zgodê ministra zdrowia na prowadzenie specjalistycznych szkoleñ. Od marca
br. na stronie internetowej Biura dostêpne s¹ informacje na temat przygotowywanego egzaminu koñcowego dla instruktorów i specjalistów
terapii uzale¿nieñ. Prace nad egzaminem prowadzone s¹ wspólnie przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdzia³ania Narkomanii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, podmioty szkol¹ce reprezentowane przez prof. D. Rybczyñsk¹,
prof. M. Kalinowskiego, mgr J. Koczurowsk¹,
mgr E. Rachowsk¹ oraz prof. Cz. Czaba³ê
(przedstawiciela Rady ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych).
Bogus³awa Bukowska
zastêpca dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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POROZUMIENIE
z dnia 26 lutego 2004 roku

zmieniaj¹ce Porozumienie zawarte miêdzy Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków
§ 1. W porozumieniu zawartym miêdzy Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu
specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków
(Dz. Urz. MZ. z 2002 r. Nr 4 poz. 18) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Postêpowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do porozumienia.;
2) za³¹cznik otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹cznikach do niniejszego porozumienia.
§ 2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
DYREKTOR KRAJOWEGO BIURA
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
Piotr Jab³oñski

z upowa¿nienia MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Ewa Kralkowska

Za³¹cznik nr 1

REGULAMIN

zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków
W zwi¹zku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122 poz. 1143)
ustala siê nastêpuj¹cy sposób zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia
w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków.
§ 1.
1. Postêpowanie zatwierdzaj¹ce i certyfikuj¹ce program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie

uzale¿nienia od narkotyków prowadzi Dyrektor
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania
Narkomanii zwany dalej ,,Dyrektorem Biura.
2. Postêpowanie zatwierdzaj¹ce, o którym mowa
w ust. 1 obejmuje ocenê specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków pod wzglêdem:
1) dowiadczenia podmiotu szkol¹cego w prowadzeniu szkoleñ z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzale¿nionych;
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2) kwalifikacji kadry wskazanej do realizacji
programu;
3) zawartoci merytorycznej i czasu trwania
programu;
4) bazy lokalowej i warunków technicznych
umo¿liwiaj¹cych realizacjê programu;
5) sposobu weryfikacji wiedzy i umiejêtnoci nabytych w trakcie szkolenia w tym zasad i trybu przeprowadzania egzaminu;
6) systemu wewnêtrznego monitorowania jakoci kszta³cenia;
7) wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wg procedury zatwierdzonej
przez Dyrektora Biura.
§ 2.
Organem opiniodawczo-doradczym Ministra
Zdrowia w sprawach dotycz¹cych postêpowania
zatwierdzaj¹cego i certyfikuj¹cego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od
narkotyków jest Rada do Spraw Certyfikacji Programów Szkoleniowych zwana dalej ,,Rad¹.
§ 3.
Siedzib¹ Rady jest Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii znajduj¹ce siê w
Warszawie.
§ 4.
1. W sk³ad Rady chodz¹:
1) przedstawiciel Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii w liczbie 1,
2) przedstawiciele Instytutu Psychiatrii i Neurologii w liczbie 2,
3) specjalici terapii uzale¿nieñ w liczbie 3.
2. Cz³onków Rady powo³uje minister w³aciwy
do spraw zdrowia na wniosek Dyrektora Biura
na okres 3 lat.
3. Minister w³aciwy do spraw zdrowia mo¿e odwo³aæ cz³onków Rady na wniosek Dyrektora Biura.
4 . Minister w³aciwy do spraw zdrowia odwo³uje cz³onka Rady je¿eli z wnioskiem o odwo³anie wyst¹pi cz³onek Rady.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 5.
Rada dzia³a na posiedzeniach.
Posiedzenia Rady zwo³uje przewodnicz¹cy
wybrany sporód cz³onków Rady.
Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej trzech
czwartych sk³adu Rady.
W razie równej liczby g³osów decyduje g³os
przewodnicz¹cego.
Szczegó³owy sposób dzia³ania Rady okrela
regulamin wewnêtrzny zatwierdzony przez
Dyrektora Biura.
Obs³ugê techniczno-organizacyjn¹ Rady zapewnia Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.

§ 6.
1. Postêpowanie zatwierdzaj¹ce i certyfikuj¹ce
program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków przeprowadzane jest co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym.
2. Terminy rozpoczêcia postêpowania zatwierdzaj¹cego i certyfikuj¹cego program, o którym mowa
w ust. 1 Dyrektor Biura og³asza do 31 marca ka¿dego roku na ³amach ,,Serwisu Informacyjnego.
Narkomania wydawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz stronie
internetowej Biura.
3. Og³oszenie o terminie rozpoczêcia postêpowania, o którym mowa w ust. 2 mo¿e byæ tak¿e
zamieszczane na ³amach innych specjalistycznych pism z dziedziny uzale¿nieñ, w uzgodnieniu z Krajowym Biurem ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii.
§ 7.
1. Podmiot ubiegaj¹cy siê o zatwierdzenie i certyfikacjê programu specjalistycznego szkolenia w
dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków, zwany
dalej ,,podmiotem ubiegaj¹cym siê przedk³ada
Dyrektorowi Biura szczegó³owe treci nauczania oraz informacjê o sposobach ich realizacji
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2.

3.

4.

5.

6.

w oparciu o podstawy programowe i organizacyjne okrelone:
1) dla instruktora terapii uzale¿nieñ w za³¹czniku nr 2,
2) dla specjalisty terapii uzale¿nieñ w za³¹czniku nr 3.
Podmiot ubiegaj¹cy siê mo¿e byæ zobowi¹zany w terminie wskazanym przez Dyrektora
Biura do uzupe³nienia dokumentacji, o której
mowa w ust. 1, niezbêdnej do przeprowadzenia postêpowania.
W ramach postêpowania zatwierdzaj¹cego i certyfikuj¹cego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków
Rada mo¿e kontrolowaæ podmiot ubiegaj¹cy siê
pod k¹tem spe³nienia kryteriów okrelonych w
§ 1 niniejszego regulaminu.
Podczas kontroli, podmiot ubiegaj¹cy siê,
przedstawia Radzie dokumentacjê oraz udostêpnia do kontroli pomieszczenia i urz¹dzenia niezbêdne w procesie nauczania.
Je¿eli podmiot ubiegaj¹cy siê nie spe³nia wymagañ okrelonych niniejszym regulaminem Rada
wyznacza mu termin niezbêdny do uzupe³nienia
stwierdzonych braków nie krótszy ni¿ 14 dni.
W trakcie realizacji programu zatwierdzonego
i certyfikowanego przez Ministra Zdrowia podmiot szkol¹cy zobowi¹zany jest poddaæ siê procedurze ewaluacji zewnêtrznej zatwierdzonej
przez Dyrektora Biura.

§ 8.
1. Szkolenie specjalistyczne koñczy siê egzaminem przeprowadzanym przez komisjê egzaminacyjn¹ powo³ywan¹ przez podmiot szkol¹cy,
w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele podmiotu szkol¹cego, przedstawiciel Rady ds.
Certyfikacji Programów Szkoleniowych oraz
przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.
2. Egzamin sk³ada siê z czêci ustnej i pisemnej.
3. Czêæ pisemna obejmuje sprawdzian testowy
obejmuj¹cy zagadnienia teoretyczne.

4. Czêæ ustna obejmuje sprawdzian umiejêtnoci nabytych przez uczestnika szkolenia niezbêdnych do prowadzenia rehabilitacji osób
uzale¿nionych. Egzamin ustny obejmuje przygotowanie studium przypadku i przedstawienie go przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹.
5. Warunkiem przyst¹pienia do egzaminu ustnego
jest uprzednie zdanie egzaminu pisemnego, zaliczenie sta¿u klinicznego i superwizji klinicznej.
6. Osoby, które ukoñczy³y specjalistyczne szkolenie
certyfikowane i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapii Uzale¿nieñ i równoczenie w ci¹gu 3 lat od ukoñczenia szkolenia uzyska³y
tytu³ magistra w dziedzinie maj¹cej zastosowanie
w ochronie zdrowia lub ukoñczy³y wy¿sz¹ szko³ê
medyczn¹ mog¹ przyst¹piæ do egzaminu w zakresie Specjalisty Terapii Uzale¿nieñ bez koniecznoci uczestniczenia w szkoleniu.
§ 9.
1. Rada przedstawia Dyrektorowi Biura ocenê
programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków.
2. Ocena programu, o której mowa w ust. 1, obejmuje wnioski, propozycje i uzasadnienie sporz¹dzone zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik nr 4.
§ 10.
W oparciu o ocenê programu specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków
sporz¹dzon¹ przez Radê, Dyrektor Biura przygotowuje rekomendacjê dotycz¹c¹ programu i przedstawia j¹ ministrowi w³aciwemu do spraw zdrowia.
§ 11.
Podmiot prowadz¹cy specjalistyczne szkolenie
w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków zatwierdzone i certyfikowane przez Ministra Zdrowia,
wydaje certyfikat ukoñczenia specjalistycznego
szkolenia absolwentom programu wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 5.
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Za³¹cznik nr 2
Zakres kompetencji zawodowych instruktora terapii uzale¿nieñ oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapii Uzale¿nieñ
I. KOMPETENCJE INSTRUKTORA TERAPII UZALE¯NIEÑ OBEJMUJ¥:
1. umiejêtnoæ realizacji zadañ wynikaj¹cych z procesu diagnozy i terapii;
2. umiejêtnoæ przygotowania i prowadzenia zajêæ edukacyjnych i profilaktycznych o ile pozostaj¹ one
w zwi¹zku z programem terapii pacjenta.
II. PROGRAM SZKOLENIOWY - minimalna podstawa programowa:
1. Zajêcia teoretyczne - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 30 godzin
1) Informacje ogólne
a) spo³eczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty u¿ywania substancji psychoaktywnych
b) przepisy, normy i uregulowania prawne dotycz¹ce narkotyków i narkomanii
c) charakterystyka rodków psychoaktywnych
d) medyczny aspekt uzale¿nienia i choroby wspó³wystêpuj¹ce
e) struktura systemu pomocy osobom uzale¿nionym w Polsce
2) Kwalifikacja i motywowanie do leczenia
a) nawi¹zywanie kontaktu terapeutycznego
b) motywowanie do zmiany i kontrakt terapeutyczny
c) wstêpna diagnoza i kwalifikacja
3) Przegl¹d teorii uzale¿nieñ
4) Diagnoza w uzale¿nieniach
a) diagnoza medyczna - ICD 10
b) diagnoza problemowa
5) Podstawowe formy leczenia i rehabilitacji uzale¿nieñ
a) oddzia³ywania psychoterapeutyczne
- terapia indywidualna
- terapia grupowa
- terapia rodzin
- interwencja kryzysowa
b) farmakoterapia w uzale¿nieniu
6) Minimalizacja szkód zdrowotnych
7) Podstawowe modele terapii osoby uzale¿nionej od rodków psychoaktywnych (model Spo³ecznoci Terapeutycznej, Model Minnesota)
8) Opracowywanie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapeutycznego)
9) Profilaktyka uzale¿nieñ
a) programy psychoedukacyjne (promocja zdrowia)
b) praca z grupami ryzyka
c) interwencje kryzysowe (np. kryzysy wieku dorastania)
10) Zespó³ wypalenia zawodowego
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11) Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty
12) Elementy psychopatologii.
2. Treningi psychologiczne - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 80 godzin
1) Trening interpersonalny
2) Trening intrapsychiczny.
3. Warsztaty - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 140 godzin
1) Umiejêtnoci interpersonalne niezbêdne w pracy terapeutycznej
2) Kontakt terapeutyczny
3) Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem
4) Podstawy pracy z grup¹
5) Podstawy pracy z rodzin¹
6) Pierwsza pomoc w kryzysie
7) Diagnoza problemowa
8) Formu³owanie i prowadzenie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapii)
9) Specyfika pracy terapeutycznej z tzw. grupami specyficznymi
10) Podstawy pracy metod¹ spo³ecznoci terapeutycznej.
4. Sta¿e kliniczne
- Sta¿e kliniczne obejmuj¹ nie mniej ni¿ 80 godzin w okresie nie krótszym ni¿ 14 dni roboczych
- Sta¿ kliniczny podejmuje siê po ukoñczeniu zajêæ teoretycznych, treningów psychologicznych oraz zajêæ
warsztatowych
- Szczegó³owe zasady odbywania sta¿y klinicznych okrela Dyrektor Biura
- Sta¿e kliniczne odbywaj¹ siê w zak³adach opieki zdrowotnej rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii w ni¿ej wskazanych typach placówek dla osób uzale¿nionych od narkotyków:
1) Stacjonarne placówki rehabilitacji osób doros³ych
2) Stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i m³odzie¿y
3) Poradnia terapii uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y
4) Poradnia terapii uzale¿nieñ dla doros³ych.
5. Superwizja kliniczna
- Superwizja kliniczna w wymiarze nie mniejszym ni¿ 50 godzin dydaktycznych obejmuj¹ca opracowanie
i udokumentowanie 100 godzin programu pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem
- Superwizjê kliniczn¹ podejmuje siê po ukoñczeniu zajêæ teoretycznych, treningów psychologicznych oraz
zajêæ warsztatowych,
- Superwizja kliniczna odbywa siê pod nadzorem superwizora z listy superwizorów rekomendowanych
przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii,
- Szczegó³owe zasady odbywania superwizji klinicznej okrela Dyrektor Biura.
6. Czasowy wymiar zajêæ
- Program specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora terapii uzale¿nieñ obejmuje nie mniej ni¿ 380
godzin zajêæ dydaktycznych oraz udokumentowany 100 godzinny program pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem.
III. O przyjêcie na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków w zakresie instruktora
terapii uzale¿nieñ mog¹ ubiegaæ siê osoby, które posiadaj¹ co najmniej wykszta³cenie rednie.
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Za³¹cznik nr 3
Zakres kompetencji zawodowych specjalisty terapii uzale¿nieñ oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków
w zakresie Specjalisty Terapii Uzale¿nieñ.
I. KOMPETENCJE SPECJALISTY TERAPII UZALE¯NIEÑ OBEJMUJ¥:
1. samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzebnej do przygotowania projektu planu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb pacjenta;
2. znajomoæ metod terapeutycznych i umiejêtnoæ ich zastosowania odpowiednio do planu terapeutycznego
i potrzeb pacjenta;
5. umiejêtnoæ przygotowania i prowadzenia zajêæ edukacyjnych i profilaktycznych o ile pozostaj¹ one
w zwi¹zku z programem terapii pacjenta.
II. PROGRAM SZKOLENIOWY - minimalna podstawa programowa:
1. Zajêcia teoretyczne - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 50 godzin
1) Informacje ogólne
a) spo³eczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty u¿ywania substancji psychoaktywnych
b) przepisy, normy i uregulowania prawne dotycz¹ce narkotyków i narkomanii
c) charakterystyka rodków psychoaktywnych
d) medyczny aspekt uzale¿nienia i choroby wspó³wystêpuj¹ce
e) struktura systemu pomocy osobom uzale¿nionym w Polsce
2) Kwalifikacja i motywowanie do leczenia
a) nawi¹zywanie kontaktu terapeutycznego
b) motywowanie do zmiany i kontrakt terapeutyczny
c) wstêpna diagnoza i kwalifikacja
3) Przegl¹d teorii uzale¿nieñ
4) Diagnoza w uzale¿nieniach
a) diagnoza medyczna - ICD 10
b) diagnoza problemowa
5) Podstawowe formy leczenia i rehabilitacji uzale¿nieñ
a) oddzia³ywania psychoterapeutyczne
- terapia indywidualna
- terapia grupowa
- terapia rodzin
- interwencja kryzysowa
b) farmakoterapia w uzale¿nieniu
6) Minimalizacja szkód zdrowotnych
7) Podstawowe modele terapii osoby uzale¿nionej od rodków psychoaktywnych (model Spo³ecznoci Terapeutycznej, Model Minnesota)
8) Opracowywanie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapeutycznego)
9) Profilaktyka uzale¿nieñ
a) programy psychoedukacyjne (promocja zdrowia)
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10)
11)
12)
13)
14)

b) praca z grupami ryzyka
c) interwencje kryzysowe (np. kryzysy wieku dorastania)
Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty
Zespó³ wypalenia zawodowego
Elementy psychopatologii
Zarz¹dzanie zespo³em terapeutycznym
Ewaluacja programów terapeutycznych

2. Treningi psychologiczne - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 80godzin
1. Trening interpersonalny
2. Trening intrapsychiczny
3. Warsztaty - w wymiarze nie mniejszym ni¿ 160 godzin
1) Umiejêtnoci interpersonalne niezbêdne w pracy terapeutycznej
2) Kontakt terapeutyczny
3) Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem
4) Podstawy pracy z grup¹
5) Podstawy pracy z rodzin¹
6) Pierwsza pomoc w kryzysie
7) Diagnoza problemowa
8) Formu³owanie i prowadzenie Indywidualnego Programu Zdrowienia
(Indywidualnego Programu Terapii)
9) Specyfika pracy terapeutycznej z tzw. grupami specyficznymi
10) Podstawy pracy metod¹ spo³ecznoci terapeutycznej
11) Procedury i badania ewaluacyjne
4. Sta¿e kliniczne
- Sta¿e kliniczne obejmuj¹ nie mniej ni¿ 80 godzin w okresie nie krótszym ni¿ 14 dni roboczych,
- Sta¿ kliniczny podejmuje siê po ukoñczeniu zajêæ teoretycznych, treningów psychologicznych oraz zajêæ
warsztatowych,
- Szczegó³owe zasady odbywania sta¿y klinicznych okrela Dyrektor Biura,
- Sta¿e kliniczne odbywaj¹ siê w zak³adach opieki zdrowotnej rekomendowanych przez Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii w ni¿ej wskazanych typach placówek dla osób uzale¿nionych
od narkotyków:
1) Stacjonarne placówki rehabilitacji osób doros³ych
2) Stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i m³odzie¿y
3) Poradnia terapii uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y
4) Poradnia terapii uzale¿nieñ dla doros³ych
5. Superwizja kliniczna
- Superwizja kliniczna w wymiarze nie mniejszym ni¿ 50 godzin dydaktycznych obejmuj¹ca opracowanie
i udokumentowanie 100 godzin programu pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem,
- Superwizjê kliniczn¹ podejmuje siê po ukoñczeniu zajêæ teoretycznych, treningów psychologicznych oraz
zajêæ warsztatowych,
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- Superwizja kliniczna odbywa siê pod nadzorem superwizora z listy superwizorów rekomendowanych
przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii,
- Szczegó³owe zasady odbywania superwizji klinicznej okrela Dyrektor Biura.
6. Czasowy wymiar zajêæ
- Program specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzale¿nieñ obejmuje nie mniej ni¿ 420 godzin
zajêæ dydaktycznych oraz udokumentowany 100 godzinny program pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem.
III. O przyjêcie na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków w zakresie specjalisty
terapii uzale¿nieñ mog¹ ubiegaæ siê osoby, które ukoñczy³y szko³ê wy¿sz¹ i uzyska³y tytu³ magistra na kierunku maj¹cym zastosowanie w ochronie zdrowia lub ukoñczy³y wy¿sz¹ szko³ê medyczn¹.

Za³¹cznik nr 4
Kryteria oceny programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków
1. Nazwa i adres podmiotu ubiegaj¹cego siê o zatwierdzenie i certyfikacjê programu specjalistycznego szkolenia:
..................................................................................................................................................
2. Rodzaj przedk³adanego programu:
1) dla instruktora terapii uzale¿nieñ
2) dla specjalisty terapii uzale¿nieñ
3. Czy przedk³adany program spe³nia wymogi okrelone w § 1 Regulaminu pod wzglêdem:
1) dowiadczenia podmiotu szkol¹cego w prowadzeniu szkoleñ z zakresu terapii i rehabilitacji osób
uzale¿nionych
.........................................................................................................................................
2) kwalifikacji kadry wskazanej do realizacji programu
.........................................................................................................................................
3) zawartoci merytorycznej i czasu trwania programu
.........................................................................................................................................
4) bazy lokalowej i warunków technicznych umo¿liwiaj¹cych realizacjê programu
.........................................................................................................................................
5) sposobu weryfikacji wiedzy i umiejêtnoci nabytych w trakcie szkolenia w tym zasad i trybu przeprowadzenia egzaminu
.........................................................................................................................................
6) systemu wewnêtrznego monitorowania jakoci kszta³cenia
.........................................................................................................................................
7) wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wg procedury zatwierdzonej przez Dyrektora Biura
.........................................................................................................................................
4. Czy program wymaga uzupe³nienia w jakim zakresie? Je¿eli tak, to proszê dok³adanie okreliæ zakres
niezbêdnych uzupe³nieñ
.........................................................................................................................................
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Za³¹cznik nr 5

.................................................................................
(pieczêæ podmiotu prowadz¹cego szkolenie)

............................
(miejscowoæ)

.................
(data)

CERTYFIKAT
ukoñczenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia
od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia
Program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków
zatwierdzony i certyfikowany przez Ministra Zdrowia
w dniu ....................................................
.............................................................................................................................................
(imiê i nazwisko)
Rodzaj ukoñczonego szkolenia ...............................................................................................................
Liczba godzin objêtych szkoleniem ........................................................................................................
Nazwa podmiotu prowadz¹cego szkolenie .............................................................................................
Numer zawiadczenia ................................
............................................

.............................................

..........................................

Przewodnicz¹cy Komisji
Egzaminacyjnej

Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdzia³ania
Narkomanii

Przedstawiciel Rady
do Spraw Certyfikacji Programów
Szkoleniowych
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
POSTAWY I ZACHOWANIA
PROFILAKTYKA

Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002

WPROWADZENIE
Przedmiotem czwartej czêci prezentacji
wyników badania ankietowego zrealizowanego
w lecie 2002 r. wród mieszkañców naszego kraju
s¹ opinie w kwestii szeroko pojêtej profilaktyki
narkomanii. Poprzednie czêci zdaj¹ce sprawê
z rozmiarów zjawiska u¿ywania narkotyków,
z ocen ich dostêpnoci oraz postaw i opinii w sprawie narkotyków publikowane by³y w poprzednich
numerach Serwisu. W pierwszym z nich znaleæ mo¿na szczegó³y dotycz¹ce metody badania
oraz materia³u badawczego (Serwis Informacyjny. Narkomania nr 2 (21) 2003, dostêpny tak¿e na
stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii www.kbpn.gov.pl). Tu
przypomnijmy tylko, ¿e badanie zrealizowane
zosta³o w czerwcu 2002 r. na próbie losowej mieszkañców Polski w wieku 16 lat i wiêcej. Poza badaniem ogólnopolskim badaniu poddano tak¿e
próby z kilku województw i kilku miast, które to
próby po odpowiednim zwa¿eniu zasili³y próbê
ogólnopolsk¹. W efekcie liczy³a ona 3148 osób.
Opinie i przekonania mieszkañców naszego kraju co do sposobów zapobiegania narkomanii, wydaje siê, maj¹ istotne znaczenie jako czynnik
kszta³towania strategii zapobiegawczej. Oczekiwania spo³eczne stanowi¹ dla polityków punkt odniesienia w podejmowaniu decyzji o kszta³cie
polityki wobec narkomanii. Akceptacja spo³eczna przyjêtych rozwi¹zañ bywa te¿ czêsto istotnym
warunkiem sukcesu ich implementacji.

W tej czêci prezentacji wyników badania
analizie poddamy opinie i przekonania o roli
poszczególnych instytucji w profilaktyce narkomanii oraz zobaczymy, jakie strategie postêpowania z narkomanami mog¹ liczyæ na spo³eczn¹ aprobatê.

OCZEKIWANIA WOBEC
PROFILAKTYKI
Jak powszechnie wiadomo, najtañsz¹ i najbardziej efektywn¹ strategi¹ reagowania na takie
problemy spo³eczne jak narkomania jest profilaktyka. W naszym kraju dzia³ania z tego zakresu
próbuje podejmowaæ wiele ró¿nych instytucji ¿ycia spo³ecznego. Badanych proszono o wybranie
z listy dowolnej liczby instytucji, które powinny
Tabela 1. Instytucje powo³ane do profilaktyki
- rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kto
powinien zajmowaæ siê zapobieganiem narkomanii wród m³odzie¿y
(wszystkie wskazania)
Rodzice

96,6

Owiata - szko³y

93,5

Policja

80,2

Koció³

72,1

S³u¿ba zdrowia

90,2

Organizacje pozarz¹dowe (spo³eczne)

89,7

Inne - jakie?

16,6
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ich zdaniem tym siê zajmowaæ, a tak¿e wskazanie jednej instytucji, której dzia³ania bêd¹ najbardziej efektywne. Rozk³ady odpowiedzi zawieraj¹
tabele 1 i 2.
Gdy analizujemy wszystkie wskazania, na
pierwszym miejscu znajdujemy rodzinê (97%).
Niewiele mniejsze odsetki badanych odpowiedzialnoci¹ za profilaktykê obarczaj¹ szko³ê, s³u¿bê zdrowia i organizacje pozarz¹dowe (90-94%).
Tylko oko³o 80% badanych dostrzega tu pole do
dzia³ania dla policji i 72%  dla kocio³a.
Przy wyborze jednej instytucji, z której dzia³aniami mo¿na wi¹zaæ najwiêcej nadziei, wiêkszoæ badanych opowiada siê za rodzin¹  ponad
66%. Prawie 12% wskazuje na owiatê i 8% na
organizacje pozarz¹dowe. Wynik ten wart jest
szczególnego podkrelenia, bowiem w dotychczasowych dzia³aniach profilaktycznych nie k³adzie
siê odpowiedniego nacisku na rodzinê. Wydaje
siê, ¿e w profilaktycznej funkcji rodziny tkwi¹
niewykorzystane szanse, dostrzegane przez mieszkañców naszego kraju.
Zobaczmy teraz, w jakich segmentach struktury spo³ecznej lokuj¹ siê zwolennicy idei wiod¹cej roli rodziny w profilaktyce narkomanii.
Jako zmienne niezale¿ne do analiz w³¹czono te¿
trzy zmienne z zakresu postaw (stosunek do religii, udzia³ w wyborach i poczucie sta³oci zatrudnienia) oraz zmienn¹ charakteryzuj¹c¹ poczucie bezpieczeñstwa socjalnego badanych
(obawa przed utrat¹ pracy). Wyniki analiz zestawiono w tabelach 3 i 4.
P³eæ badanych nie ró¿nicuje w sposób istotny
statystycznie ich stosunku do rodziny jako najbardziej obiecuj¹cej instytucji w profilaktyce narkomanii. Istotne zró¿nicowania wprowadza natomiast wiek badanych. Wraz z przechodzeniem do
coraz starszych kategorii wiekowych ronie odsetek przekonanych o wiod¹cej roli rodziny w profilaktyce. Wród badanych w wieku 1624 lata

Tabela 2. Instytucje powo³ane do profilaktyki
- rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kto
powinien zajmowaæ siê zapobieganiem narkomanii wród m³odzie¿y
(wybór jednej instytucji, której dzia³ania bêd¹ najbardziej skuteczne)
Rodzice

66,1

Owiata - szko³y

11,9

Policja

4,8

Koció³

0,9

S³u¿ba zdrowia

7,3

Organizacje pozarz¹dowe (spo³eczne)

8,2

Inne - jakie?

0,9

odsetek ten wynosi 59%, wród najstarszych, tj.
powy¿ej piêædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia  68%.
Zale¿noæ analizowanej cechy od stanu cywilnego jest po czêci pochodn¹ ró¿nic zwi¹zanych z wiekiem. Warto zauwa¿yæ, ¿e odsetek badanych pok³adaj¹cych szczególn¹ nadziejê
w profilaktycznej roli rodziny jest najwy¿szy
wród osób zamê¿nych i ¿onatych, najni¿szy za
w grupie kawalerów i panien.
Istotne zró¿nicowania wi¹¿¹ siê z wielkoci¹
miejscowoci zamieszkania, istotnie wy¿sze proporcje wi¹¿¹cych najwiêksze nadzieje z rodzin¹
pojawiaj¹ siê wród mieszkañców wsi i miast
redniej wielkoci (pow. 50 tys. do 100 tys. mieszkañców).
Wykszta³cenie badanych, a tak¿e ich status
zawodowy i stanowisko nie maj¹ wp³ywu na pogl¹dy badanych w analizowanej tu kwestii.
Istotne zró¿nicowania wynikaj¹ natomiast ze
statusu zawodowego badanych. Zwolenników
wiod¹cej roli rodziny w profilaktyce narkomanii
spotykamy najczêciej wród kobiet zajmuj¹cych
siê domem (70%), a najrzadziej w grupie uczniów
i studentów (59%).
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Tabela 3. Rodzina jako najwa¿niejsza instytucja powo³ana do profilaktyki (wskazywanie na rodziców jako najwa¿niejszych w odpowiedzi na pytanie, kto powinien zajmowaæ siê
zapobieganiem narkomanii wród m³odzie¿y) wg cech spo³eczno-demograficznych
P³eæ

Dla pracuj¹cych - stanowisko

Mê¿czyzna

64,8

Szeregowe

66,9

Kobieta

67,2

Kierownicze

68,1

Samodzielne

66,2

Wiek *
16-24

58,9

Przynale¿noæ spo³eczno-zawodowa

25-34

68,8

Rolnik

67,3

35-44

66,7

Pracownik fizyczny niewykwalifikowany

68,7

45-50

68,0

Pracownik fizyczny wykwalifikowany

65,9

55 i wiêcej

67,9

Pracownik umys³owy bez

Stan cywilny *

wy¿szego wykszta³cenia

66,0

Kawaler/panna

61,9

Pracownik umys³owy

¯onaty/zamê¿na

68,5

z wy¿szym wykszta³cenia

68,3

Rozwiedziony/rozwódka

67,4

Przedsiêbiorca, rzemielnik, kupiec

61,1

Wdowiec/wdowa

65,4

Pozostali

61,0

Wielkoæ miejscowoci *

Posiadanie dzieci *

Wie

69,4

Posiadaj¹cy dziecko

67,4

Miasto do 50 tys. mieszkañców

61,5

Bezdzietni

63,9

Miasto pow. 50 tys. do 200 tys.

69,5

Gdzie siê P. wychowywa³, w miecie czy na wsi*

Miasto pow. 200 tys. mieszkañców

62,5

Na wsi

69,5

W miecie

59,1

Wykszta³cenie
Podstawowe lub ni¿sze

65,0

Dochody na osobê w rodzinie

Zasadnicze zawodowe

66,2

do 499 z³

70,2

rednie

66,1

500-999 z³

68,8

Wy¿sze

68,9

1000-1499 z³

63,8

1500 z³ i wiêcej

65,4

Status zawodowy *
Praca zawodowa

66,8

Ocena sytuacji materialnej*

Rencista, emeryt

68,3

Dochody nie s¹ wystarczaj¹ce

69,0

Uczeñ, student

58,8

Dochody s¹ wystarczaj¹ce

65,2

Gospodyni domowa

69,6

Dochody s¹ wiêcej ni¿ wystarczaj¹ce

62,3

Bezrobotny

64,6

* Ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotnoci p <0,05
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Tabela 4.

Rodzina jako najwa¿niejsza instytucja
powo³ana do profilaktyki (wskazywanie
na rodzinê jako najwa¿niejsz¹ w odpowiedzi na pytanie, kto powinien zajmowaæ siê zapobieganiem narkomanii
wród m³odzie¿y) wg stosunku do religii,
obawy przed utrat¹ pracy i udzia³u
w ostatnich wyborach parlamentarnych

Stosunek do religii *
Wierz¹cy i praktykuj¹cy

67,6

Pozostali

61,9

Obawa przed utrat¹ pracy
Zdecydowanie tak

66,1

Raczej tak

64,1

Raczej nie

67,7

Zdecydowanie nie

65,9

Rodzina bez pracy

66,2

Udzia³ w ostatnich wyborach parlamentarnych
Tak

66,6

Nie

64,9

* Ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotnoci p <0,05

Dwie kolejne cechy ró¿nicuj¹ce pogl¹dy badanych to posiadanie dzieci oraz miejsce wychowania. Osoby posiadaj¹ce dzieci w istotnie wy¿szym odsetku opowiadaj¹ siê za rodzin¹ jako
najbardziej obiecuj¹c¹ instytucj¹ (67%) ni¿ osoby bezdzietne (64%). Wychowywani w miecie
s¹ w wiêkszym odsetku przekonani o potencjale
profilaktycznym rodziny ni¿ wychowani na wsi.
Istotne zró¿nicowanie badanej cechy wi¹¿e
siê z ocen¹ poziomu w³asnych dochodów. Stawiaj¹cy przede wszystkim na profilaktyczn¹
funkcjê rodzin rekrutuj¹ siê w wiêkszym stopniu sporód osób oceniaj¹cych swoje dochody
jako niewystarczaj¹ce na zaspokojenie potrzeb
rodziny. Osoby oceniaj¹ce swoje dochody jako

wiêcej ni¿ wystarczaj¹ce s¹ w mniejszym stopniu sk³onne uznawaæ rodzinê za najbardziej obiecuj¹ce ogniwo profilaktyki narkomanii.
Wbrew oczekiwaniom, ani stopieñ pewnoci
zatrudnienia, ani aktywnoæ obywatelska nie wi¹¿¹ siê z preferowaniem rodziny jako najlepszej
instytucji w formu³owaniu odpowiedzi na problem
narkomanii. Istotne zró¿nicowanie wprowadza
natomiast stosunek do religii. Osoby deklaruj¹ce
siê jako wierz¹ce i praktykuj¹ce w wiêkszym odsetku ni¿ pozostali dostrzegaj¹ w rodzinie najwiêksz¹ szansê skutecznej profilaktyki. Podsumowuj¹c spo³eczno-demograficzne zró¿nicowania
pogl¹dów co do rodziny jako najskuteczniejszego agenta profilaktyki trzeba wskazaæ na wspólny rys kategorii, w których rodzinie czêciej przypisuje siê wiod¹c¹ rolê w profilaktyce narkomanii.
Rysem tym wydaje siê przywi¹zanie do tradycyjnych wartoci, którego w wiêkszym stopniu mo¿na oczekiwaæ w³anie wród osób starszych, kobiet zajmuj¹cych siê domem, osób wychowanych
na wsi, mieszkañców wsi czy osób wierz¹cych
i praktykuj¹cych. Mo¿na s¹dziæ, ¿e silna pozycja
rodziny w tradycyjnym systemie wartoci przek³ada siê na du¿e oczekiwania wzglêdem niej tak¿e
na polu profilaktyki narkomanii.
Warunkiem koniecznym w³¹czenia rodziny,
a w szczególnoci rodziców, w proces profilaktyczny jest adekwatne rozpoznanie skali zagro¿enia. Min¹³ czas, gdy po narkotyki siêga³a tylko
tzw. m³odzie¿ problemowa. Obecnie narkotyki,
przynajmniej niektóre, staj¹ siê elementem m³odzie¿owej kultury i ryzyko siêgania po nie dotyczy wiêkszoci m³odzie¿y. Zobaczmy zatem, jak
rodzice postrzegaj¹ ryzyko eksperymentowania
ich dzieci z najmniej niebezpiecznym i jednoczenie najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem, jakim jest marihuana (tabela 5).
A¿ ponad 48% rodziców uczestnicz¹cych
w badaniu ¿yje w przekonaniu, ¿e w przypadku
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Tabela 5. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy
Pana(i) dziecko mog³oby spróbowaæ
marihuany, gdyby kto mu co takiego zaproponowa³?
To jest niemo¿liwe, ¿eby moje
dziecko spróbowa³o marihuany

48,1

To jest ma³o prawdopodobne, ¿eby
moje dziecko spróbowa³o marihuany

36,8

To jest bardzo prawdopodobne, ¿eby
moje dziecko spróbowa³o marihuany

10,2

Moje dziecko na pewno
spróbowa³oby marihuany

4,9

ich pociech eksperymentowanie z marihuan¹ nie
jest mo¿liwe. Dalsze prawie 37% uzna³o to za
ma³o prawdopodobne. To optymistyczne podejcie do zagro¿enia siêganiem po ten narkotyk przez
dzieci respondentów wydaje siê nie stwarzaæ
sprzyjaj¹cych warunków do podjêcia dzia³añ profilaktycznych. Trudno oczekiwaæ, by przedmiotem troski rodziców sta³y siê zagro¿enia uznawane za zupe³nie lub prawie nierealne. Teoretycznie
rodzice zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿enia, jakie dla
m³odzie¿y stanowi¹ narkotyki, zdaj¹ siê jednak
nie przyjmowaæ do wiadomoci, ¿e zagro¿enie to
mog³oby dotyczyæ bezporednio ich dzieci. Wydaje siê, ¿e warto podj¹æ dzia³anie edukacyjne
wobec szerokiej rzeszy rodziców, uwiadamiaj¹ce im ryzyko zwi¹zane z kierunkami rozwoju m³odzie¿owej kultury.

POSTÊPOWANIE
Z NARKOMANAMI
Pytanie o najw³aciwszy zdaniem badanych
sposób postêpowania z narkomanami poprzedzone zosta³o prób¹ odtworzenia spo³ecznego wizerunku narkomana. Zak³adano, ¿e sposób postrzegania osób u¿ywaj¹cych problemowo narkotyków

wyznacza poziom aprobaty dla ró¿nych strategii
reagowania na problem narkomanii. Stosunek
mieszkañców Polski do narkomanów badano poprzez pytanie o wizerunek narkomana. Respondenci otrzymali listê 11 okreleñ i z niej mieli
wybraæ te, które odnosz¹ siê ich zdaniem do narkomana. Ponadto proszono badanych o wybranie
jednego okrelenia, które najlepiej charakteryzuje narkomana. Dane przedstawiono w tabeli 6.
Niemal wszyscy badani zgodzili siê z medyczn¹ definicj¹ zjawiska narkomanii, ponad 95%
uzna³o, ¿e narkoman to cz³owiek chory. Na drugim miejscu pod wzglêdem odsetka potwierdzeñ
znalaz³o siê okrelenie cz³owiek nieszczêliwy.
To okrelenie potwierdzi³o prawie 88% badanych.
W mniejszoci byli ci, którzy narkomaniê postrzegali w kategoriach przestêpstwa: awanturnik,
chuligan niespe³na 33% badanych i przestêpTabela 6. Sposób postrzegania narkomanów rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kim
jest przede wszystkim narkoman?
(wszystkie wskazania)
Cz³owiekiem chorym

95,1

Przestêpc¹

22,5

Cz³owiekiem nieszczêliwym

87,5

Osob¹ maj¹c¹ z³y wp³yw na innych

76,5

Osob¹ o du¿ej wra¿liwoci

31,8

Dziwakiem, cz³owiekiem, który
wyró¿nia siê wygl¹dem, zachowaniem

62,9

Niebieskim ptakiem,
paso¿ytem spo³ecznym

55,7

Awanturnikiem, chuliganem

32,6

Cz³owiekiem, którego otoczenie
nie rozumie

67,7

Cz³owiekiem, któremu nie powiod³o siê
w ¿yciu

66,5

Kim innym

13,8
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ca  22,5% badanych. Trzeba jednak dodaæ, ¿e
nieznaczna wiêkszoæ badanych dostrzega³a z³y
wp³yw narkomanów na innych ludzi  77%.
W sumie, narkomani postrzegani s¹ przede
wszystkim jako ludzie chorzy i nieszczêliwi,
o czym szczególnie dobitnie przekonuj¹ dane z tabeli 7 prezentuj¹ce wybór jednej cechy, tej najlepiej charakteryzuj¹cej narkomana. Dla 70% narkoman to przede wszystkim cz³owiek chory, dla
prawie 13%  nieszczêliwy, dla niespe³na 4%
cz³owiek, któremu nie powiod³o siê w ¿yciu. Warto
zauwa¿yæ, ¿e przestêpczoæ jako najwa¿niejsza
cecha narkomana wystêpuje tylko u 1% badanych.
Z odpowiedziami na pytanie o sposób postrzegania narkomana koresponduj¹ odpowiedzi na pytanie o najlepszy, zdaniem badanych, sposób postêpowania z narkomanami. Zobaczmy zatem, jakie
strategie postêpowania wobec narkomanów zyskuj¹
Tabela 7. Sposób postrzegania narkomanów rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kim
jest przede wszystkim narkoman?
(wybór najwa¿niejszego)
Cz³owiekiem chorym
Przestêpc¹
Cz³owiekiem nieszczêliwym

70,0
1,0
12,5

Osob¹ maj¹c¹ z³y wp³yw na innych

3,8

Osob¹ o du¿ej wra¿liwoci

0,6

Dziwakiem, cz³owiekiem, który
wyró¿nia siê wygl¹dem, zachowaniem

1,8

Niebieskim ptakiem,
paso¿ytem spo³ecznym

2,8

Awanturnikiem, chuliganem

0,5

Cz³owiekiem, którego otoczenie
nie rozumie

2,0

Cz³owiekiem, któremu nie powiod³o siê
w ¿yciu

3,9

Kim innym

1,1

Tabela 8. Preferowana strategia postêpowania
wobec narkomanów - rozk³ad odpowiedzi na pytanie jak postêpowaæ z
narkomanami (wszystkie wskazania)
Leczyæ

97,5

Izolowaæ od spo³eczeñstwa

43,5

Karaæ

20,9

Pomagaæ, otoczyæ opiek¹

89,8

Pozostawiæ samym sobie

5,0

Dawaæ narkotyki

3,4

aprobatê mieszkañców naszego kraju. Dane na ten
temat zawiera tabela 8.
Zgodnie z dominuj¹cym w spo³ecznoci wizerunkiem narkomana najwiêkszy stopieñ aprobaty zyska³y leczenie oraz pomoc, otoczenie opiek¹. Izolowaæ narkomanów od spo³eczeñstwa
chcia³oby niewiele ponad 43% badanych, za karaniem opowiada siê tylko 21%. Nie znalaz³a uznania w oczach badanych idea pozostawienia narkomanów samym sobie, prawie powszechnie
odrzucony zosta³ pomys³ dawania im narkotyków.
Przy wyborze jednej, zdaniem badanych, najlepszej strategii postêpowania z narkomanami respondenci w zdecydowanej wiêkszoci opowiedzieli siê za leczeniem (tabela 9). Odpowiedzi
takiej udzieli³o ponad 80% badanych. Nastêpny,
kolejny wed³ug stopnia spo³ecznej popularnoci,
sposób postêpowania z narkomanami (pomoc,
otoczenie opiek¹) zosta³ wybrany przez 12% respondentów. Za strategi¹ izolacji od spo³eczeñstwa jako najlepsz¹ odpowiedzi¹ na problem narkomanii opowiedzia³o siê tylko 5% badanych.
W karaniu narkomanów pok³ada najwiêksze nadzieje tylko niewiele ponad 1% badanych.
Podsumowuj¹c warto zauwa¿yæ, ¿e dominuj¹cym rysem postaw Polaków wobec narkomanów jest spolegliwoæ. Narkomani postrzegani s¹
przede wszystkim jako ludzie chorzy, nieszczê-
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Tabela 9. Preferowana strategia postêpowania
wobec narkomanów - rozk³ad odpowiedzi na pytanie, jak postêpowaæ z
narkomanami (wybór jednej, najbardziej obiecuj¹cej, strategii)
Leczyæ

80,1

Izolowaæ od spo³eczeñstwa

5,3

Karaæ

1,3

Pomagaæ, otoczyæ opiek¹

12,0

Pozostawiæ samym sobie

0,5

Dawaæ narkotyki

0,1

liwi, których nale¿y leczyæ i otoczyæ opiek¹.
Wyniki badania zdaj¹ siê przekonywaæ, ¿e taka
w³anie strategia postêpowania z narkomanami zyskuje aprobatê ze strony zdecydowanej
wiêkszoci polskiego spo³eczeñstwa.
Potwierdzeniem powy¿szych konstatacji
jest rozk³ad odpowiedzi na pytanie o to, czy
badani w narkomanie dostrzegaj¹ bardziej pacjenta czy bardziej kryminalistê (tabela 10).
Zgodnie z oczekiwaniami, mieszkañcy naszego kraju patrz¹ na narkomana bardziej jako na
pacjenta ni¿ kryminalistê. Tak¹ odpowied
wybra³o blisko 70% respondentów. Tylko dla

niespe³na 6% respondentów narkoman jest bardziej kryminalist¹ ni¿ cz³owiekiem chorym.

DYNAMIKA OPINII
I POGL¥DÓW W LATACH 1997-2002
Badanie ogólnopolskie z 2002 r. by³o pierwszym przeprowadzonym w naszym kraju na reprezentatywnej próbie obejmuj¹cej tak¿e doros³ych
mieszkañców. Nie mo¿emy zatem na jego podstawie nic powiedzieæ na temat dynamiki wiadomoci spo³ecznej w przedmiocie profilaktyki narkomanii. Mo¿emy natomiast przeledziæ zmiany, jakie
zasz³y w czasie ostatnich czterech lat w Warszawie, bowiem w stolicy podobne badanie zosta³o
Tabela 10. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy
dostrzega P. w narkomanie bardziej
kryminalistê czy pacjenta?
Bardziej kryminalistê

5,5

Bardziej pacjenta

69,1

Ani kryminalistê, ani pacjenta
I kryminalistê, i pacjenta

6,9
11,2

Trudno powiedzieæ

7,3

Tabela 11. Instytucje powo³ane do profilaktyki - rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kto powinien
zajmowaæ siê zapobieganiem narkomanii wród m³odzie¿y
Wszystkie wskazania

Wybór najwa¿niejszego

1997

2002

1997

2002

Rodzice

96,4

96,7

59,4

58,8

Owiata - szko³y

92,8

90,0

19,7

17,2

Policja

54,8

70,4

2,9

4,5

Koció³

47,6

63,3

1,1

0,8

S³u¿ba zdrowia

89,1

87,5

9,1

8,0

Organizacje pozarz¹dowe (spo³eczne)

86,5

87,8

6,4

8,5

Inne - jakie?

54,8

39,8

1,3

2,2
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zrealizowane w 1997 r. Wyniki obu badañ mog¹
byæ porównywane, bowiem zastosowano w nich
takie same procedury badawcze, tj. narzêdzia badawcze i sposób doboru próby. Jedyna znacz¹ca
ró¿nica miêdzy tymi badaniami sprowadza siê do
odmiennego zdefiniowania populacji objêtych badaniem. W 1997 r. by³y to tylko osoby w wieku 1850 lat, w 2002 r. osoby w wieku 16 lat i wiêcej.
Dlatego porównania wyników musz¹ siê ograniczyæ tylko do grupy w wieku 1850 lat.
W tabeli 11 zestawiono wyniki badañ z lat
1997 i 2002 odnosz¹ce siê do pogl¹dów na temat
instytucji powo³anych do realizacji profilaktyki
narkomanii.
W Warszawie w czasie ostatnich piêciu lat pogl¹dy w analizowanej kwestii uleg³y pewnej ewolucji. Najistotniejsza zmiana to wzrost odsetka zwo-

lenników uwik³ania policji w dzia³ania z zakresu
zapobiegania narkomanii. Przy nieograniczonej
liczbie wyborów 55% badanych w 1997 r. uwa¿a³o, ¿e profilaktyk¹ narkomanii powinna zajmowaæ
siê policja, w 2002 r. takiego zdania by³o ju¿ ponad
70%. Przy wyborze instytucji, która mo¿e byæ, zdaniem badanych, najskuteczniejsza w profilaktyce,
odsetek wskazuj¹cych policjê wzrós³ z niespe³na
3% do 4,5%. Wydaje siê, ¿e wzrost oczekiwañ
wobec policji w zapobieganiu narkomanii, jaki
dokona³ siê w wiadomoci spo³ecznej w ostatnich
latach wi¹zaæ mo¿na ze zmianami legislacyjnymi
z 2000 r. wprowadzaj¹cymi sankcje karne za posiadanie nawet niewielkich iloci narkotyków
z przeznaczeniem na w³asny u¿ytek. Zaostrzenie
sankcji karnych i rozszerzenie zakresu represji karnej mog³o zostaæ odebrane przez spo³eczeñstwo

Tabela 12. Sposób postrzegania narkomanów - rozk³ad odpowiedzi na pytanie, kim jest przede
wszystkim narkoman
Wszystkie wskazania

Wybór najwa¿niejszego

1997

2002

1997

2002

Cz³owiekiem chorym

95,5

92,3

62,9

65,2

Przestêpc¹

11,3

22,3

0,3

0,9

Cz³owiekiem nieszczêliwym

79,4

83,2

17,9

14,6

Osob¹ maj¹c¹ z³y wp³yw na innych

51,8

71,9

2,4

3,5

Osob¹ o du¿ej wra¿liwoci

42,9

34,0

1,5

0,9

Dziwakiem, cz³owiekiem,
który wyró¿nia siê wygl¹dem,
zachowaniem

49,5

52,8

2,0

1,8

Niebieskim ptakiem,
paso¿ytem spo³ecznym

31,7

48,6

1,8

4,6

9,7

23,0

0,2

2,5

Cz³owiekiem, którego otoczenie
nie rozumie

68,9

59,7

3,7

4,4

Cz³owiekiem, któremu
nie powiod³o siê w ¿yciu

76,3

64,2

5,8

1,8

Kim innym

65,2

25,2

1,5

65,2

Awanturnikiem, chuliganem
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Tabela 13. Preferowana strategia postêpowania wobec narkomanów - rozk³ad odpowiedzi na
pytanie, jak postêpowaæ z narkomanami
Wszystkie wskazania

Wybór najwa¿niejszego

1997

2002

1997

2002

Leczyæ

98,2

96,0

69,8

74,2

Izolowaæ od spo³eczeñstwa

23,2

48,4

2,9

5,6

Karaæ

12,4

19,9

0,3

1,7

Pomagaæ, otoczyæ opiek¹

95,0

89,9

24,4

15,1

Pozostawiæ samym sobie

4,3

6,1

1,2

1,3

Dawaæ narkotyki

10,4

6,0

0,2

,3

Inne

58,5

30,5

1,1

1,8

jako sygna³ przesuniêcia priorytetów w polityce
wobec narkotyków i narkomanii.
lady takich tendencji obserwujemy równie¿
analizuj¹c zmiany w sposobie postrzegania narkomanów i preferowanych strategiach postêpowania z nimi. Dane zawarte w tabelach 12 i 13
pokazuj¹ na znaczny wzrost odsetków badanych
dostrzegaj¹cych w narkomanie przestêpcê. Zwiêkszy³y siê tak¿e frakcje respondentów traktuj¹cych
narkomanów jak awanturników i chuliganów.
Chocia¿ badani nadal w narkomanie widz¹ przede
wszystkim cz³owieka chorego i nieszczêliwego,
to jednak w danych mo¿na odczytaæ pocz¹tek procesu przeorientowania postaw w kierunku prawno-karnej definicji zjawiska.
W lad za zmianami w sposobie postrzegania
narkomanów przeorientowaniu podlegaj¹ te¿ oceny ró¿nych sposobów postêpowania z narkomanami. Wprawdzie nadal, zdaniem niemal wszystkich
badanych, narkomanów nale¿y przede wszystkim
leczyæ, to jednak rosn¹ odsetki zwolenników karania oraz izolacji od spo³eczeñstwa. Spadek frakcji
badanych opowiadaj¹cych siê za niesieniem pomocy narkomanom jako najlepszej strategii reagowania na problem potwierdza proces przeorientowania postaw w kierunku bardziej represyjnych.

Jeli stwierdzone na próbach warszawskich
prawid³owoci znajduj¹ odzwierciedlenie w skali
kraju, to mo¿e oznaczaæ zapocz¹tkowanie procesu odchodzenia od postaw spolegliwych, stanowi¹cych konieczn¹ podstawê pomagania narkomanom.

PODSUMOWANIE
Wyniki badania ankietowego zrealizowanego
w 2002 r. na próbie losowej mieszkañców naszego
kraju w wieku 16 lat i wiêcej wskazuj¹ na niewykorzystane szanse profilaktyczne tkwi¹ce w rodzinie. Istotn¹ barier¹ jest brak dostrzeganie przez rodziców realnego niebezpieczeñstwa siêgniêcia
przez ich dzieci po narkotyki.
Narkomani w odczuciach spo³ecznych postrzegani s¹ przede wszystkim jako ludzie chorzy, potrzebuj¹cy leczenia. Porównanie wyników
warszawskich z wynikami analogicznych badañ
sprzed piêciu lat sugeruje zapocz¹tkowanie procesu wzrostu postaw represyjnych wobec narkomanów.
Janusz Sieros³awski
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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PRZEGL¥D JAKOCIOWYCH BADAÑ ZJAWISKA
NARKOMANII W KRAJACH KANDYDUJ¥CYCH
DO UNII EUROPEJSKIEJ
seminarium Reitox Academy
W dniach 910 padziernika 2003 r. w Hotelu Europejskim w Warszawie odby³o siê seminarium szkoleniowe zorganizowane przez
Reitox Academy.
Reitox jest koordynowan¹ przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (EMCDDA), sieci¹ wspó³pracy
krajowych centrów informacji o narkotykach
i narkomanii (National Focal Points) z Komisj¹ Europejsk¹. W ramach sieci zbierane s¹
i wymieniane informacje na temat narkotyków
i uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych
w Europie. Poprzez tworzenie rekomendacji
i zaleceñ do pozyskiwania wysokiej jakoci danych, Reitox d¹¿y do wypracowania wspólnych dla krajów europejskich standardów zbierania informacji. Organizowanie spotkañ
szkoleniowych powiêconych zbieraniu danych w obszarze piêciu kluczowych wskaników EMCDDA jest jednym z priorytetowych
obszarów dzia³añ Europejskiego Centrum. Sieæ
wspó³pracy, umo¿liwiaj¹c porównywanie danych oraz ³¹czenie systemów informacyjnych
poszczególnych krajów, stanowi ponadto praktyczne narzêdzie zbierania i wymiany danych
na poziomie europejskim.
Dwudniowa konferencja w Warszawie powiêcona by³a jakociowym metodom badania
zjawiska narkomanii. Spotkanie zainaugurowali
panowie Piotr Jab³oñski, dyrektor Krajowego

Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii
oraz Roumen Sedefov z EMCDDA.
Pierwsz¹ prezentacjê, powiêcon¹ podstawowym dla EMCDDA zagadnieniom z zakresu badañ jakociowych, przedstawi³a pani
Debarah Olszewski z Departamentu Epidemiologii Europejskiego Centrum. Obecnie
g³ówne za³o¿enie zwi¹zane z badaniami jakociowymi dotyczy uzupe³nienia danych na
poziomie europejskim. Natomiast celem d³ugoterminowym jest ustalenie wspólnej dla krajów europejskich strategii przeciwdzia³ania
narkomanii. Bêdzie on mo¿liwy do osi¹gniêcia po dok³adnym poznaniu i zrozumieniu ró¿nych aspektów u¿ywania narkotyków. Aby dokonaæ dok³adnej i rzetelnej oceny sytuacji w
Europie, analizowane s¹ dostêpne dane epidemiologiczne, m.in. liczba osób u¿ywaj¹cych
narkotyków i uzale¿nionych oraz konsekwencje zdrowotne przyjmowania substancji psychoaktywnych. Ponadto EMCDDA czerpie informacje z National Focal Points, od grup
eksperckich Europejskiego Centrum oraz pozosta³ych realizatorów projektów badawczych.
Nastêpnie pani Olszewski omówi³a rolê, jak¹
odgrywaj¹ badania jakociowe w oszacowaniu sytuacji w Europie. Badania te pozwalaj¹
znaleæ i poznaæ populacje ukryte, zrozumieæ
prze¿ycia i dowiadczenia towarzysz¹ce przyjmowaniu narkotyków oraz poznaæ spo³eczne
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pod³o¿e siêgania po substancje psychoaktywne.
Ponadto uzupe³niaj¹ rezultaty badañ ilociowych
oraz wyjaniaj¹ pojawiaj¹ce siê w trakcie ich realizacji w¹tpliwoci. W koñcu badania jakociowe umo¿liwiaj¹ rozwój efektywnych lokalnych
dzia³añ i ogólnoeuropejskich strategii przeciwdzia³ania problemowi narkomanii. Pani Olszewski omówi³a europejsk¹ sieæ wspó³pracy w zakresie jakociowych badañ nad narkotykami
(QED). System QED tworz¹ dwa elementy: strona internetowa http://qed.emcdda.eu.int, zawieraj¹ca wiele cennych informacji na temat europejskich projektów badawczych oraz sieæ
wspó³pracy miêdzy badaczami. QED utworzono, aby rozszerzyæ zakres prowadzonych w Europie badañ jakociowych, jako konieczne
i wartociowe uzupe³nienie ilociowych badañ
epidemiologicznych, a tak¿e by popieraæ
wspó³pracê miedzy realizatorami badañ, oferuj¹c im pomoc oraz umo¿liwiaj¹c wymianê
dowiadczeñ. Na stronie QED istnieje mo¿liwoæ zarejestrowania projektu badañ jakociowych on-line. Pani Olszewski przedstawi³a statystyki dotycz¹ce strony QED. Od maja 2001 r.
do kwietnia 2002 r. zarejestrowano na niej 205
realizatorów badañ, 124 projekty badawcze,
zamieszczono informacje o 113 pozycjach
wydawniczych. W sierpniu 2003 r. stronê QED
ogl¹dano 15 659 razy, czyli rednio 505 razy
dziennie. 17% wizytuj¹cych stronê odwiedza³o j¹ kilkakrotnie, a jedna wizyta trwa³a rednio 28 minut.
Nastêpna prezentacja stanowi³a przegl¹d informacji na temat zjawiska narkomanii w krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej. Pani
Jennifer Hillebrand (Projekt PHARE, sieæ Reitox) omówi³a rolê badañ jakociowych w procesie analizy danych ilociowych. Obecnie porównywalne dane epidemiologiczne z krajów
kandyduj¹cych, które posiada EMCDDA, do-

tycz¹ u¿ywania narkotyków przez m³odzie¿
szkoln¹, uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych, zachowañ ryzykownych zwi¹zanych
z narkotykami, zg³aszalnoci do leczenia z powodu narkomanii oraz profilaktyki zjawiska.
Z badañ nad m³odzie¿¹ ESPAD (Europejski Program Badañ Ankietowych w Szko³ach
na Temat U¿ywania Alkoholu i Narkotyków)
prowadzonych w latach 1995 i 1999 wynika,
¿e liczba m³odych ludzi siêgaj¹cych po narkotyki najgwa³towniej wzros³a na Litwie  z 2 do
16% m³odzie¿y, na £otwie  z 5 do 21% oraz
na Wêgrzech  z 4 do 13%. Przypomnijmy,
¿e w Polsce odsetek m³odzie¿y, która przyznaje siê do przyjêcia narkotyku chocia¿ raz
w ¿yciu, wzrós³ w latach 19951999 dwukrotnie, z 9 do 18%. We wszystkich krajach objêtych badaniem najczêciej przyjmowanym
narkotykiem by³a marihuana. Z kolei w³aciwie nieobecne w 1995 r. na rynkach krajów
kandyduj¹cych ecstasy osi¹gnê³o w 1999 r. kilkuprocentowy poziom rozpowszechnienia (od
2% na S³owacji do 6% na £otwie, Polska  3%).
Regularnie prowadzone badania epidemiologiczne pozwalaj¹ obserwowaæ dynamikê zjawiska narkomanii. Jednak na podstawie badania ilociowego nie jestemy w stanie okreliæ
przyczyn pojawiania siê nowych trendów w zjawisku lub opisaæ specyficznego dzia³ania substancji psychoaktywnych. Trudno tak¿e scharakteryzowaæ u¿ytkowników i miejsca, w których
spêdzaj¹ oni czas wolny. W³anie odnalezieniu
szerokiego kontekstu zjawiska narkomanii s³u¿¹ badania jakociowe, pozwalaj¹ odpowiedzieæ
na pytania, na które nie daj¹ odpowiedzi badania ilociowe.
Na przyk³ad badania ilociowe prowadzone na Wêgrzech pokaza³y, ¿e narkomani do¿ylnie przyjmuj¹cy rodki odurzaj¹ce, mimo ¿e
wiedz¹ o niebezpieczeñstwie zaka¿enia HIV,
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¿ó³taczk¹ i innymi chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, dziel¹ siê sprzêtem do iniekcji i rzadko u¿ywaj¹ prezerwatyw podczas
kontaktów seksualnych. Podobne wyniki uzyskano w Rumunii  chocia¿ wiêkszoæ osób
przyjmuj¹cych do¿ylnie narkotyki ma dostateczn¹ wiedzê na temat chorób przenoszonych
w trakcie kontaktów seksualnych oraz zdaje
sobie sprawê z ryzyka, jakie niesie u¿ywanie
wspólnych igie³ i strzykawek, tylko niewiele
z nich zachowuje siê w sposób bezpieczny.
Powy¿sze informacje pozwalaj¹ sformu³owaæ
pytanie badawcze: Czy podstawowe w grupie narkomanów do¿ylnych ryzykowne zachowanie, jakim jest dzielenie siê sprzêtem
do iniekcji, ma specyficzne znaczenie w rodowisku narkomanów, które to znaczenie
powinno byæ zbadane, aby stworzyæ efektywniejsz¹ strategiê profilaktyki chorób zakanych w tej grupie? Na pytanie to pozwoli odpowiedzieæ badanie jakociowe, wskazuj¹c
przyczyny opisywanego zjawiska. Nie mo¿na wykluczyæ doæ oczywistych powodów:
ma³ego zasiêgu programów wymiany igie³ i
strzykawek czy braku wiedzy na temat zaka¿eñ. Jednak na zagadnienie mo¿e mieæ wp³yw
tak¿e specyficzna sytuacja w grupie, hierarchia relacji miêdzy narkomanami lub obowi¹zuj¹ce wród nich spo³eczne normy wzajemnoci czy zobowi¹zania towarzyskie.
Inny przyk³ad zaprezentowany przez pani¹ Hillebrand dotyczy³ nowych wzorów u¿ywania narkotyków. Dane z ilociowych badañ
zg³aszalnoci do leczenia z powodu narkotyków pokaza³y, ¿e w Czechach u¿ytkownicy
pervitinu (metamfetaminy produkowanej
w Czechach) coraz czêciej siêgaj¹ po heroinê, w Estonii coraz wiêcej pacjentów stanowi¹ osoby u¿ywaj¹ce stymulantów, z kolei na
Wêgrzech do placówek leczniczych od 2000 r.

zg³asza siê coraz wiêcej iniekcyjnych u¿ytkowników kokainy. Jednak z przytoczonych
badañ ilociowych nie wynika, jak odbierane
s¹ wród uzale¿nionych skierowane do nich
dzia³ania, czy oferowane programy spe³niaj¹
oczekiwania pacjentów ani jaki wp³yw na decyzjê o podjêciu leczenia maj¹ opinie uzale¿nionych, którzy skorzystali z us³ug wiadczonych przez placówki leczenia uzale¿nieñ.
Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹ dwie podstawowe funkcje badañ jakociowych: uzupe³nianie o aspekt spo³eczny danych ilociowych
i socjodemograficznych oraz opisanie specyficznych parametrów jakociowych, takich jak
motywy siêgania po narkotyki, wzory u¿ywania narkotyków czy postawy wobec substancji
psychoaktywnych, czynników ryzyka i niebezpiecznych zachowañ.
Podczas sesji popo³udniowej omówiono
dzia³ania podejmowane w obszarze badañ jakociowych przez pañstwa kandyduj¹ce do Unii
Europejskiej.
Jako pierwszy sytuacjê w swoim kraju
przedstawi³ pan Momtchil Vassilev, koordynator Departamentu Informacji i Badañ Naukowych Krajowego Centrum dla Uzale¿nionych
oraz szef National Focal Point w Bu³garii.
Specyficzne badania nad zjawiskiem narkomanii nie maj¹ w Bu³garii d³ugiej tradycji.
Do tej pory realizowano przede wszystkim badania ilociowe, dlatego te¿ aspekt jakociowy
pozostaje na razie niedostatecznie rozwiniêty.
Przeprowadzone projekty jakociowe to: badania wród u¿ytkowników heroiny metod¹ kuli
niegowej (snowball) w latach 1995, 1997
i 1999, jakociowe badania wród narkomanów
w wiêzieniach w 1999 r., jakociowe badania
uczniów w Sofii w 2001 r. Ponadto kilkakrotnie
organizowano grupy focusowe, a w kwestionariuszu do epidemiologicznych badañ populacji
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ogólnej umieszczono bloki pytañ otwartych (odpowiedzi na pytania otwarte nie by³y przetwarzane ilociowo, lecz ich treæ zosta³a poddana
szczegó³owej analizie).
Pan Vassilev omówi³ badania wród u¿ytkowników heroiny w Sofii. W pocz¹tkowej fazie projektu realizatorzy zdefiniowali metodê
doboru próby i miejsc realizacji wywiadów.
Ustalili, ¿e przebadaj¹ grupê u¿ytkowników
heroiny, którzy za¿yli narkotyk przynajmniej
10-krotnie w ¿yciu i co najmniej raz w ci¹gu
ostatniego miesi¹ca. Badanie prowadzono w 11
miejscach spotkañ narkomanów. W ka¿dym
miejscu odszukano osobê spe³niaj¹c¹ ustalone
kryteria, co da³o pocz¹tek 11 ³añcuchom.
Ka¿dego respondenta poproszono o nominacjê
kolejnych osób kwalifikuj¹cych siê do badania.
Sporód nominowanych wybrano ponownie po
jednej osobie z ka¿dego ³añcucha do wskazania nastêpnych respondentów. Badanie kontynuowano do momentu wyczerpania siê ³añcuchów, jednak nie d³u¿ej ni¿ do czwartego
poziomu narkomanów. W sumie przebadano 49
osób. Respondentów badano za pomoc¹ kwestionariusza obejmuj¹cego 38 wskaników
i charakterystykê socjodemograficzn¹ (tzw. metryczkê). Uzyskane dane ilociowe okreli³y
wiek pierwszego kontaktu z heroin¹: ponad
po³owa respondentów mieci siê przedziale
1618 lat, prawie 2/3 z nich ju¿ za pierwszym
razem wstrzyknê³o sobie narkotyk. Badani
przed siêgniêciem po heroinê zwykle u¿ywali
marihuany  65%, rodków uspokajaj¹cych
47% i barbituranów  31%. 1/3 respondentów
deklarowa³o, ¿e w ci¹gu ostatniego miesi¹ca
bra³o narkotyk na ulicy, 18% w domu, a 43% 
w ró¿nych miejscach. Wyjcie z heroinowego
na³ogu po³owa narkomanów uzna³a za doæ
trudne, 44% za bardzo trudne, 4% za niemo¿liwe i tylko 2% za ³atwe.

Ze wzglêdu na zidentyfikowanie w trakcie
realizacji badania nowych miejsc spotkañ narkomanów, projekt okaza³ siê szczególnie wa¿ny dla rodowiskowych programów redukcji
szkód. Uzyskane wyniki s¹ niezwykle istotne
przy uzupe³nianiu obrazu zjawiska narkomanii
i problemów osób uzale¿nionych w Bu³garii
oraz Europie. Maj¹ te¿ nieocenion¹ wartoæ dla
kszta³towania strategii w obszarach leczenia,
redukcji szkód, a tak¿e prewencji.
Nastêpnie pan Michal Miovski, psycholog,
terapeuta, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Czeskiej Akademii Nauk przedstawi³
historiê rozwoju czeskich badañ jakociowych
w obszarze uzale¿nieñ. Pan Miovsky podkreli³, ¿e ustrój komunistyczny znacz¹co zahamowa³ rozwój wielu dyscyplin naukowych,
jednak studia humanistyczne zosta³y szczególnie pokrzywdzone przez politykê totalitarn¹.
W Czechach pierwszymi krytykami tradycyjnych metod badawczych (tzn. badañ ilociowych) byli lekarze: patofizjolog Ivo Lát (1953 r.)
oraz psychiatra Jiøi Smec (1962 r.). W dziedzinie psychologii jakociowe badania z zakresu
motywacji, wyobrani i zachowañ samobójczych rozpocz¹³ w latach siedemdziesi¹tych
Josef Viewegh. Mimo ¿e aparat w³adzy w Czechos³owacji oficjalnie nie odradza³ stosowania jakociowych metod badawczych, to nie
by³y one akceptowane i traktowano je jako nienaukow¹, alternatywn¹ drogê mylenia. Sytuacja zmieni³a siê dopiero po roku 1989. Wtedy to rodowisko socjologów zainicjowa³o
wydawanie powiêconego badaniom jakociowym czasopisma Biograph. W zakresie psychologii przyjê³a siê tradycja regularnego organizowania konferencji powiêconych podejciu
jakociowemu. Jednak najwiêkszy rozwój jakociowych badañ uzale¿nieñ nast¹pi³ w dyscyplinie stricte medycznej  epidemiologii.
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W³anie epidemiolodzy maj¹ w Republice
Czech najwiêksze dowiadczenie w stosowaniu omawianych metod.
W Czechach kamieniem milowym w rozwoju jakociowych badañ uzale¿nienia okaza³a siê
metoda szybkiej oceny i reakcji  RAR (Rapid
Assessment and Response). Metodê tê charakteryzuje wysoka u¿ytecznoæ, ³atwoæ przystosowania i adaptacji do ró¿nych potrzeb badawczych, krótki termin realizacji oraz stosunkowo
niskie koszty. Z tych wzglêdów popularna jest
g³ównie w badaniach prowadzonych na skalê lokaln¹ i ukierunkowanych na konkretny problem.
W Czechach pojawi³a siê ju¿ w latach siedemdziesi¹tych, jako odpowied na badania, które
dawa³y ma³o precyzyjne wyniki, a mo¿liwoæ
wykorzystania w praktyce p³yn¹cych z nich zaleceñ i rekomendacji by³a zbyt odleg³a w czasie.
Jednak pierwszy projekt badawczy RAR z obszaru narkomanii przeprowadzono w 1996 r.,
w celu stworzenia psychospo³ecznej charakterystyki narkomanów w Republice Czech. Badanie
finansowa³o UNDP. Kolejne badanie, przeprowadzone w 2001 r. przez pana Miovskiego, porusza³o kontrowersyjne ze wzglêdów politycznych zagadnienie postaw spo³ecznych wobec
zmian prawa antynarkotykowego.
Ponadto w 2002 r. pan Miovski rozpocz¹³
studia ewaluacyjne nad metod¹ RAR. Projekt
obejmuje przegl¹d dotychczasowych badañ oraz
analizê metodologiczn¹ mo¿liwoci i ograniczeñ metody szybkiej oceny i reakcji na podstawie dwóch programów badawczych. Pierwszy program odtwarza³ historie u¿ywania
narkotyków przez 52 heroinistów z Pragi, drugi by³ prób¹ przeledzenia biografii 49 narkomanów i zidentyfikowania na ich podstawie
czynników wzrostu podatnoci m³odzie¿y na
u¿ywanie substancji psychoaktywnych. Drugie
badanie stanowi³o czêæ miêdzynarodowego

projektu Copernicus: Global Approach of
Drugs, zainicjowanego przez prof. Rogera
Palm z Belgii.
W 2002 r. rozpoczêto tak¿e pierwszy d³ugoterminowy projekt ewaluacyjny z obszaru profilaktyki pierwszorzêdowej. Badanie prowadzone
bêdzie przez 5 lat, metodami jakociowymi oraz
eksperymentalnymi, tzn. obejmuj¹cymi rednioustrukturalizowany wywiad, obserwacjê uczestnicz¹c¹ oraz grupowe wywiady pog³êbione (u³atwiaj¹ce interpretacjê wyników i pe³ni¹ce funkcjê
kontroln¹ danych ilociowych uzyskanych we
wstêpnym etapie badania).
Ostatni omawiany przez pana Miovskiego
projekt dotyczy³ wieloletnich palaczy marihuany. Prób¹ objêto 100 u¿ytkowników konopi
indyjskich, a zaplanowane na 3 lata badanie
realizowano zarazem metodami tradycyjnymi
i jakociowymi. W pierwszym roku badania
zdiagnozowano respondentów na podstawie
wywiadów indywidualnych, przeprowadzono
testy pamiêci Wechslera, testy funkcji organicznych Grassiego oraz test koncentracji uwagi D2.
W drugim roku u¿ytkowników konopi poddano testowi osobowoci MMPI, poproszono
o wype³nienie kwestionariusza NEO (który
bada 5 cech charakteru: nerwowoæ, szczeroæ,
otwartoæ, uleg³oæ i dok³adnoæ), przeprowadzono ponownie wywiady indywidualne oraz
dodano grupowe. Trzeci rok badania obejmowa³ te same metody co pierwszy.
Po 1989 r. w czeskiej nauce zaobserwowaæ
mo¿na ci¹g³y wzrost zainteresowania podejciem jakociowym, a korzystanie z opisanych
metod pozwoli³o zbadaæ uznawane do tej pory
za wyj¹tkowo trudne do zdiagnozowania zjawiska spo³eczne, nie le¿¹ce jedynie w obszarze
zainteresowania naukowców, ale przede wszystkim pozwalaj¹ce odpowiedzieæ na pytania zadawane przez polityków.
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Ostatni¹ tego dnia prezentacjê przedstawi³a
pani Ave Talu, dyrektor Estoñskiego Instytutu
Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej oraz
koordynatorka Estoñskiego Focal Point. Pani
Talu omówi³a projekt Ecstasy i m³odzie¿.
Podobnie jak poprzednicy rozpoczê³a od wskazania korzyci p³yn¹cych z badañ jakociowych, a nastêpnie omówi³a aktualn¹ sytuacjê
w swoim kraju.
W Estonii u¿ywanie narkotyków jest rozpowszechnione nie tylko wród m³odzie¿y
szkolnej, po nielegalne rodki psychoaktywne
czêsto siêgaj¹ inne grupy spo³eczne. W opinii
publicznej u¿ywanie ecstasy nie stanowi szczególnego problemu, znacznie wiêkszy niepokój
budzi wzrost liczby osób siêgaj¹cych po heroinê. W Estonii stopniowo wzrasta przemyt narkotyków, szczególnie stymulantów z grupy
amfetamin  ATS (Amphetamine Type Stimulants). Od 1995 r. na nielegalnym rynku pojawia siê coraz wiêcej nowych narkotyków i równolegle prê¿nie rozwija siê muzyczna scena
klubowa. Powi¹zania kultury m³odzie¿owej
z u¿ywaniem narkotyków wci¹¿ pozostaj¹ niedostatecznie zbadane.
W³anie ze wzglêdu na niepokoj¹c¹ sytuacjê w kraju zdecydowano siê na przeprowadzenie badania Ecstasy i m³odzie¿. Projekt
zak³ada³ zbadanie konsekwencji u¿ywania ecstasy przez m³odych ludzi. Postawiono sobie
3 g³ówne cele: okrelenie zdrowotnych, spo³ecznych i psychologicznych problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem ecstasy, rozpoznanie nowych substancji u¿ywanych przez m³odzie¿,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na ATS
oraz wyznaczenie skutecznych strategii
zmniejszania szkód zwi¹zanych z u¿ywaniem
ecstasy. Badaniem objêto 100 osób w wieku
1625 lat, które zrekrutowano metod¹ kuli
niegowej. Projekt realizowano w ramach

ogólnowiatowego programu badawczego nad
stymulantami z grupy ATS, prowadzonego
przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO),
Ecstasy and Young People. Dokonano analizy dostêpnych danych, prowadzono grupy
focusowe oraz wywiady indywidualne ze specjalistami i u¿ytkownikami ecstasy, a ponadto
ustrukturyzowane wywiady pog³êbione z u¿ytkownikami ecstasy.
Wyniki badania wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e
u¿ywanie narkotyków stanowi integraln¹ czêæ
kultury m³odzie¿owej. To cis³e powi¹zanie
nasili³o siê w latach dziewiêædziesi¹tych, kiedy to Estonia otworzy³a siê na wp³ywy miêdzynarodowe. Opieraj¹c siê na analizie obserwacji uczestnicz¹cej oraz danych z wywiadów,
grupowych i indywidualnych, opisano postawy
bywalców klubów wobec narkotyków. Podstawow¹ wartoæ w tym rodowisku stanowi
niezale¿noæ oraz wynikaj¹ce poniek¹d z tej
niezale¿noci kontrolowane u¿ywanie esctasy.
Samo przyjmowanie narkotyków jest akceptowane, natomiast uzale¿nienie traktowane jest
negatywnie i zdecydowanie potêpiane. Estoñska m³odzie¿ wyrane rozró¿nia okazjonalnych
u¿ytkowników narkotyków syntetycznych od
narkomanów, stanowi¹cych margines spo³eczny nie tylko w opiniach innych grup spo³ecznych, ale jak wynika z badania, tak¿e w oczach
w³asnego pokolenia.
Drugiego dnia sesjê rozpocz¹³ pan Janusz
Sieros³awski prezentuj¹c polskie dowiadczenia w zakresie jakociowych badañ zjawiska
narkomanii. Pan Sieros³awski jest koordynatorem polskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (NFP), wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie IPiN), a przede
wszystkim dowiadczonym badaczem zjawiska narkomanii. Rozpocz¹³ od zaznaczenia
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ró¿nic miêdzy badaniami ilociowymi i jakociowymi. Pierwsze pytaj¹ o zasiêg zjawiska
i statystycznie weryfikuj¹ hipotezy badacza.
Drugie stawiaj¹ pytania o istotê problemu,
pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ zjawisko i wyjaniæ jego przyczyny. Podobnie jak inne kraje
kandyduj¹ce, Polska ma stosunkowo krótk¹
tradycjê prowadzenia jakociowych badañ problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem substancji
psychoaktywnych. Pan Sieros³awski zaprezentowa³ wybrane projekty badawcze z tego obszaru.
W latach 1997 i 1998, Instytut Psychiatrii
i Neurologii zrealizowa³ projekt badawczy
wród m³odzie¿y ze szkó³ rednich (1517 lat)
na temat wzorów i konsekwencji picia alkoholu. Zastosowano metody wywiadu pog³êbionego i grupowego, obserwacjê oraz obserwacjê uczestnicz¹c¹.
W 1999 r. Instytut Spraw Publicznych przeprowadzi³ wród uczniów szkó³ podstawowych
(1415 lat), ponadpodstawowych (1516) oraz
ich nauczycieli badanie jakociowe dotycz¹ce
u¿ywania narkotyków. Badanie realizowano w
dwóch miastach Polski: Warszawie i miecie G.
Celem projektu by³o zdefiniowanie u¿ywania
narkotyków w kontekcie kultury m³odzie¿owej. Prowadzono wywiady pog³êbione, grupowe i obserwacje.
Pan Sieros³awski przedstawi³ tak¿e wyniki
badania ESPAD w wietle studiów jakociowych. Prowadzone co 4 lata (1995, 1999, 2003)
metodami ilociowymi badanie ESPAD obejmuje losow¹ próbê uczniów w wieku 1516 oraz
1718 lat. Uczniowie wylosowanych klas wype³niaj¹ kwestionariusze, zachowana jest pe³na anonimowoæ, tak¿e na poziomie szkó³.
Pytania badawcze projektu jakociowego
prowadzonego równolegle do badania ESPAD
brzmia³y: Dlaczego stale ronie wskanik u¿y-

wania wiêkszoci substancji psychoaktywnych?
Czy istnieje mo¿liwoæ ograniczenia tempa
wzrostu tego trendu? Co powinno byæ zrobione, aby zahamowaæ wskanik wzrostu u¿ywania substancji psychoaktywnych?
W wyniku badania jakociowego stwierdzono, ¿e m³odzie¿ nie uwiadamia sobie przyczyn
siêgania po narkotyki, zwykle ³¹cz¹c je z rozrywk¹ i luzem oraz ¿e istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój zjawiska siêgania po narkotyki jest moda. Ponadto ¿e m³odzie¿ cechuje
powierzchowny indywidualizm oraz ujawniaj¹ce siê w sytuacjach spo³ecznych, np. w szkole
czy podczas zabawy, p³ytkie poczucie wspólnoty. Generalnie, oddawanie siê ró¿nego rodzaju
rozrywkom stanowi dla m³odzie¿y bardzo wa¿n¹, jeli nie najwa¿niejsz¹ wartoæ w ¿yciu. Badani nie maj¹ sprecyzowanego systemu norm,
skupiaj¹ siê na tym, co dzieje siê tu i teraz. W odniesieniu do substancji psychoaktywnych zaobserwowano zró¿nicowany poziom dowiadczeñ
z narkotykami, nawet na poziomie tej samej klasy. Wród uczniów s¹ zarówno tacy, którzy nigdy nie u¿ywali i nie maj¹ zamiaru siêgaæ po
narkotyki, jak i tacy, którzy chcieliby spróbowaæ,
ale siê boj¹. Kolejne grupy to osoby, które inicjacjê maj¹ ju¿ za sob¹, ale nie chc¹ kontynuowaæ, dalej osoby, które spróbowa³y i nadal s¹
zainteresowane u¿ywaniem, oraz osoby u¿ywaj¹ce narkotyków wzglêdnie regularnie, ale na
razie bez wiêkszych problemów. I w koñcu s¹
te¿ uczniowie, którzy u¿ywaj¹ problemowo oraz
u¿ywaj¹, bo s¹ uzale¿nieni.
Dziêki jakociowemu podejciu uzyskano
ponadto materia³ opisuj¹cy postawy m³odzie¿y
wobec narkotyków. M³odzi ludzie zdecydowanie
ró¿nicuj¹ substancje. Konopie wed³ug nich to element codziennoci, niegrone zió³ko, którego
u¿ywanie nie stygmatyzuje. Narkotyki syntetyczne, m.in. amfetamina i ecstasy, traktowane
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s¹ przez m³odzie¿ jako niebezpieczne, przeznaczone tylko dla specjalnie zainteresowanych,
jednak wci¹¿ pozostaj¹ niestygmatyzuj¹ce. Inaczej wygl¹da kwestia narkotyków przyjmowanych do¿ylnie, szczególnie kompotu (heroiny produkowanej z maku); m³odzi ludzie
uwa¿aj¹ taki narkotyk za przeznaczony dla zdegenerowanych ludzi, bardzo niebezpieczny i silnie stygmatyzuj¹cy.
Program badawczy pokaza³ tak¿e ró¿nice
w podejciu do substancji psychoaktywnych
m³odzie¿y i wychowawców. Dla m³odzie¿y tytoñ, alkohol i narkotyki s¹ tym samym i tak nale¿y je traktowaæ, natomiast wychowawcy wyranie oddzielaj¹ tytoñ i alkohol od narkotyków.
M³odzi ludzie ró¿nicuj¹ narkotyki w zale¿noci od typu rodka, z kolei wychowawcy traktuj¹ narkotyki jako jedn¹ kategoriê. Wed³ug
m³odzie¿y niektóre narkotyki to co normalnego, po co ka¿dy mo¿e siêgn¹æ, wychowawcy
kojarz¹ je z m³odzie¿¹ zaniedban¹, z problemami, a siêganie po nie  z patologi¹. Ponadto
m³odzie¿ uznaje narkotyki za z³e ze wzglêdu
na szkody, które powoduj¹, a wychowawcy
uwa¿aj¹, ¿e narkotyki s¹ z³e same w sobie.
W wyniku badania okrelono równie¿ postawy m³odzie¿y wobec alkoholu. Picie, w szczególnoci piwa, jest sta³ym elementem kultury
m³odzie¿owej, jest postrzegane jako normalne zachowanie, do którego nastolatki maj¹ prawo. Ponadto m³odzie¿ zauwa¿a reklamê i du¿¹
dostêpnoæ alkoholu z jednej strony, a s³ab¹
kontrolê ze strony czêci doros³ych z drugiej.
Z kolei z perspektywy wychowawców alkohol w porównaniu do narkotyków jest postrzegany jako mniejsze z³o, które musi byæ zaakceptowane albo przynajmniej tolerowane.
Podczas realizacji badañ pytano tak¿e o oddzia³ywania profilaktyczne, z którymi spotkali
siê respondenci. Prawie wszyscy przebadani

uczniowie zostali poddani takim dzia³aniom w
szko³ach. Programy profilaktyki uzale¿nieñ to
przede wszystkim: zajêcia prowadzone przez
nauczycieli, pogadanki ze specjalistami spoza
szko³y (organizacje pozarz¹dowe, policja, byli
narkomani). Zwykle dzia³ania prowadzone by³y
na poziomie klasy, co spowodowa³o, ¿e ten sam
przekaz by³ kierowany do uczniów o bardzo
zró¿nicowanych dowiadczeniach z alkoholem
i narkotykami. Ponadto dzia³ania nie by³y oparte
na zasadach partnerstwa, w czym upatruje siê
g³ównej przyczyny ich niskiej skutecznoci.
Podsumowuj¹c, polska m³odzie¿ u¿ywanie
narkotyków ,miêkkich oraz picie alkoholu,
a w szczególnoci piwa, traktuje jako normaln¹ czynnoæ, zwyczaj. Doroli wywieraj¹ niewielki wp³yw na postawy i zachowania m³odzie¿y, co w du¿ej mierze spowodowane jest sytuacj¹
gospodarczo-polityczn¹ w kraju, wzrostem znaczenia technologii komunikacyjnej (telewizja satelitarna, komputery, internet, telefony komórkowe) oraz ró¿nicami miêdzypokoleniowymi:
innymi systemami wartoci i norm oraz ró¿nymi stylami ¿ycia.
Nastêpnie pani Jane Fountain z Centrum
Etnologii i Zdrowia Uniwersytetu Centralnego Lancashire w Londynie, wspó³pracuj¹ca
z EMCDDA, dokona³a prezentacji podrêcznika UNODC  GAP toolkit module V1: Focus
Assessment Studies: a qualitative approach to
data collection. Podrêcznik powsta³ w ramach
programu oceny skali nadu¿ywania narkotyków na wiecie UNODC (Global Assessment
Programme on Drug Abuse  GAP), jako efekt
przeprowadzenia ewaluacji licznych badañ jakociowych. Omówione s¹ w nim jakociowe
metody badañ oraz rola tych badañ w zbieraniu danych dotycz¹cych zjawiska narkomanii
w Europie. Podrêcznik przedstawia szerokie
spektrum zagadnieñ z obszaru badawczego oraz

30
wyjania specyficzne dla badañ jakociowych
wyzwania oraz trudnoci zwi¹zane z prowadzeniem tego typu badañ. Porusza zagadnienia definiowania problemów i formu³owania pytañ
badawczych, selekcji metod, procedury doboru próby, projektowania instrumentów badawczych oraz zbierania, analizy i interpretacji danych, a tak¿e przestrzegania przez badaczy
norm etycznych oraz tworzenia raportów i rozpowszechniania wyników badañ. Ze wzglêdu
na kompleksowe podejcie do kwestii badañ jakociowych opracowanie stanowi praktyczne
narzêdzie planowania, realizacji i upowszechniania rezultatów studiów jakociowych.
Podrêcznik dostêpny jest na stronie internetowej http://www.unodc.org/unodc/en/
drug_demand_gap.html.
Seminarium zakoñczy³a dyskusja plenarna
na temat roli badañ jakociowych w procesie
pozyskiwania informacji o zjawisku narkomanii w Europie oraz krótka ankieta ewaluacyjna
dotycz¹ca spotkania przeprowadzona przez or-

ganizatorów (Reitox Academy  EMCDDA)
wród uczestników. Oto jej wyniki:
W skali od 1 do 5 szkolenie oceniono na
4,6 pod wzglêdem spe³nienia zawodowych potrzeb uczestników, na 4,5 w zakresie przydatnoci i zrozumia³oci przedstawianych prezentacji oraz na 4,4 pod wzglêdem zgodnoci z
oczekiwaniami zwi¹zanymi z tym spotkaniem.
Za najbardziej przydatn¹ uczestnicy uznali
prezentacjê podrêcznika GAP toolkit, omówienie kwestii planowania projektu i przegl¹d metod
stosowanych przy realizacji badañ jakociowych.
Ponadto uczestnicy zwrócili uwagê na zagadnienia wspó³pracy na poziomie miêdzynarodowym,
poszerzenie wiedzy o studiach jakociowych prowadzonych w krajach europejskich oraz na praktyczn¹ stronê szkolenia  omówienie trudnoci
zwi¹zanych z realizacj¹ badañ i upowszechnianiem ich wyników.
Agnieszka Marchel
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ
W ANGLII
W dniach 224 padziernika 2003 roku przebywa³em w Anglii dziêki uprzejmoci Grupy
Pompidou (Co-operation Group to Combat Drug
Abuse and Illicit Trafficking in Drugs of The Council of Europe), która przyzna³a mi grant w ramach European Fellowships for Studies and Research in Drug Abuse. Celem mojej wizyty by³o
przyjrzenie siê metodom pracy z osobami uzale¿nionymi w Wielkiej Brytanii oraz sposobom

dzia³ania organizacji, które tej pomocy udzielaj¹. W Polsce pracowa³em w stacjonarnym orodku rehabilitacyjnym dla m³odych ludzi w wieku
1419 lat opieraj¹cym siê na metodzie spo³ecznoci terapeutycznej, jestem te¿ wspó³autorem
programów profilaktyki uzale¿nieñ. Dlatego
te¿ g³ównie interesowa³em siê prac¹ z m³odzie¿¹, zarówno w aspekcie leczenia, jak i pracy
profilaktycznej. Chcia³em tak¿e przyjrzeæ siê
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wykorzystaniu metody spo³ecznoci terapeutycznej w nieco innej kulturze.
Pani Emmy Drury z Home Office pomog³a skonstruowaæ program mojej wizyty oraz
kontaktowa³a siê z organizacjami gotowymi
mnie gociæ. W ci¹gu 3 tygodni odwiedzi³em
cztery niezwykle ciekawe organizacje pracuj¹ce z m³odzie¿¹ i osobami uzale¿nionymi:
 Kaleidoscope Project w Kingston
 Surrey Young People Service w Redhill
 Merton Young Awareness Programme
w Mitchum
 Phoenix House w Bexhill.
KALEIDOSCOPE PROJECT to niezale¿na, charytatywna organizacja chrzecijañska dzia³aj¹ca
w Kingston pod Londynem. Zosta³a za³o¿ona w
1968 roku przez baptyjskiego pastora Erica Blakebrougha, który zauwa¿y³, ¿e w jego parafii
Johna Bunyana m³odzi ludzie pij¹cy alkohol
i bior¹cy narkotyki szybko staj¹ siê bezdomni,
s¹ odrzucani przez resztê spo³ecznoci i nikt nie
udziela im pomocy. W ci¹gu 30 lat nieregularne
spotkania w piwnicy kocio³a rozros³y siê w du¿y
projekt prowadzony przez organizacjê zatrudniaj¹c¹ ponad 50 osób i pracuj¹c¹ na wielu obszarach z ludmi potrzebuj¹cymi pomocy.
Kaleidoscope Project nastawiony jest przede
wszystkim na dzia³ania ograniczenia szkód
zwi¹zanych z uzale¿nieniem i bezdomnoci¹.
W zwi¹zku z tym abstynencja narkotyków nie
mo¿e byæ warunkiem wstêpnym uczestnictwa
w tym programie. Nie uwa¿amy, pisa³ Eric Blakebrough, ¿e nale¿y zaczynaæ od ¿¹dania zerwania z na³ogiem. Stawianie tego jako podstawowego warunku to jak wrzucanie osoby nie
potrafi¹cej p³ywaæ do basenu w miejscu, gdzie
woda jest najg³êbsza. Wiemy z dowiadczenia,
¿e je¿eli jaka osoba zaczyna anga¿owaæ siê w inne dzia³ania i znajduje nowe zainteresowania,

uzale¿nienie od narkotyków znacznie siê zmniejsza. Wiemy tak¿e, ¿e jeli ta osoba nie znajdzie
nowego sposobu ¿ycia, a tylko odstawi narkotyki, w dalszym ci¹gu ³atwo bêdzie nadu¿ywa³a narkotyków, alkoholu czy szuka³a innych, destrukcyjnych form ucieczki. Dlatego dzia³ania
tej organizacji tworz¹ przestrzeñ pozytywnej
aktywnoci, dziêki której ograniczone jest pole
oddzia³ywania uzale¿nienia, co ma powodowaæ
³atwiejsze uniezale¿nienie siê od na³ogu i rzadsze nawroty.
G³ówne ród³a uzale¿nienia pracownicy
Kaleidoscope widz¹ w poczuciu wyobcowania,
niedawania sobie rady z w³asn¹ z³oci¹, braku
pozytywnego obrazu siebie oraz braku poczucia bezpieczeñstwa. St¹d g³ównym sposobem
na zwiêkszenie szacunku do siebie osoby uzale¿nionej jest pomoc jej w odnalezieniu szacunku spo³ecznoci lokalnej.
Choæ organizacja ta nastawiona jest przede
wszystkim na rodowiskow¹ pracê ze wszystkimi, którzy zwróc¹ siê do niej, jej g³ównymi klientami s¹ osoby uzale¿nione przez wiele lat, czêsto
krzy¿owo, najczêciej te¿ bezdomne. Dzia³ania
Kaleidoscope skierowane do nich s¹ nastêpuj¹ce:
 Klub (Drop In)  serce organizacji  codziennie w godzinach popo³udniowych otwarta jest
kawiarnia, do której ka¿dy ma wstêp. Mo¿na tam piæ alkohol, nie mo¿na braæ ani byæ
pod wp³ywem narkotyków, choæ ta zasada
czêsto nie jest przestrzegana. Przychodzi
tam codziennie oko³o 50 osób. Pracownicy
Kaleidoscope, pracownicy socjalni i pielêgniarki nawi¹zuj¹ tu nowe kontakty, monitoruj¹ swych podopiecznych czy po prostu
wspieraj¹ ich udzielaj¹c porad w sprawach
medycznych, narkotyków, schronienia, problemów prawnych albo pomagaj¹ znaleæ
inne instytucje mog¹ce udzieliæ odpowiedniej pomocy.
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 Kliniczny Program Uzale¿nieñ od Narkotyków (Drug Dependency Clinic)  to kliniczny program skierowany przede wszystkim do osób uzale¿nionych od opiatów,
oparty na podejciu minimalizacji szkód.
Bierze w nim udzia³ ok. 700 osób rocznie,
regularnie przyjmuj¹cych metadon, buprenorfinê b¹d lofexidinê. Prawo w Anglii pozwala na udzia³ w programie metadonowym
osobom od 16 roku ¿ycia, lecz najczêciej
uczestnicz¹ w nim starsze osoby. Osoby
uczestnicz¹ce w tym programie musz¹ co
trzy miesi¹ce wzi¹æ udzia³ w tzw. Clinics,
podczas których udzielaj¹ wywiadów rodowiskowych, przechodz¹ testy sprawdzaj¹ce,
czy bior¹ zarazem heroinê (nie ma to z reszt¹ wp³ywu na udzia³ w programie, bardzo
³atwo jest oszukaæ), s¹ wreszcie konsultowani przez lekarza. Prowadzi siê tu tak¿e program wymiany igie³.
 Sesje counsellingu  dla chêtnych i potrzebuj¹cych osób mo¿liwe s¹ specjalistyczne sesje profesjonalnej pomocy psychologicznej.
 Praca uliczna  pracownicy Kaleidoscope
regularnie odwiedzaj¹ miejsca publiczne, takie jak parki, dzielnice biedy, itd., gdzie mog¹
spotkaæ swoich potencjalnych klientów. Celem tych dzia³añ jest dotarcie do tych ludzi i
wspieranie tych, którzy nie decyduj¹ siê odwiedzaæ siedziby organizacji. W ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy nawi¹zano w ten sposób
kontakty ze 172 osobami (w tym 123 przed
25 rokiem ¿ycia). Podczas mojego pobytu
pracowano nad programem pracy z grup¹
m³odych osób spotykaj¹cych siê w jednym
z parków i przeszkadzaj¹cych spacerowiczom i mieszkañcom pobliskich domów
wieloma antysocjalnymi zachowaniami
(co po polsku znaczy burdami, krzykami,
g³onymi wyzwiskami i zaczepianiem).

Pracownicy Kaleidoscope, poproszeni o
pomoc przez w³adze lokalne, nawi¹zali
kontakt z tymi ludmi, zidentyfikowali ich
niezaspokojone potrzeby i wspólnie z policj¹
i pracownikami socjalnymi pracuj¹cymi z
m³odzie¿¹ przygotowali plan dzia³añ obejmuj¹cy g³ównie powtórne otwarcie klubów, w których m³odzi ludzie mog¹ spêdzaæ czas nie przeszkadzaj¹c innym.
Kaleidoscope realizuje tak¿e bardzo interesuj¹ce propozycje edukacyjne których celem jest zaciekawienie, rozwój zainteresowañ
uczestników a tak¿e nauczenie ich umiejêtnoci umo¿liwiaj¹cych znalezienie pracy.
 Program Create to centrum nauki oferuj¹ce
ró¿norodne kursy, g³ównie artystyczne. Podczas mojego pobytu oferta ta obejmowa³a:
- wspó³czesn¹ muzykê popularn¹ i jazz 
uczestnicy mogli nauczyæ siê gry na instrumentach, indywidualnie i w zespole. Próby
oraz naukê nagrywania studyjnego muzyki;
- produkcje filmów video  bardzo interesuj¹cy projekt EPISODES. Przez nieco ponad dwa
miesi¹ce uczestnicy projektu ucz¹ siê obs³ugi
cyfrowej kamery video oraz obróbki komputerowej obrazu i dwiêku. Równoczenie pracuj¹ nad scenariuszem krótkiego filmu, który
pokazuje ich punkt widzenia lub prezentuje
jak¹ wa¿n¹ dla nich sprawê. Efektem tych
dzia³añ s¹ krótkie, 6-9minutowe filmiki, czêsto osobiste i budz¹ce wiele emocji, np. film
ucznia pokazuj¹cy, jak naprawdê czu³ siê
w szkole czy film pacjenta oddzia³u detoksykacyjnego ukazuj¹cy sposób traktowania go
przez personel medyczny;
- warsztaty sztuki  zajêcia artystyczne ³¹cz¹ce
wiedzê teoretyczn¹ i mo¿liwoæ tworzenia
w³asnych dzie³ za pomoc¹ ró¿nych mediów;
- tworzenie mo¿liwoci nabywania podstawowych umiejêtnoci (basic skills)  pisania,
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czytania i liczenia, a tak¿e mo¿liwoci nauki jêzyka angielskiego dla imigrantów;
- SURFSHACK  3 miesiêczny kurs komputerowy obejmuj¹cy tak¿e umiejêtnoci
tworzenia stron www i miesiêczn¹ praktykê w jednej z lokalnych firm zajmuj¹cych
siê tworzeniem takich stron. Kurs ten przeznaczony jest zarówno dla ludzi szukaj¹cych pracy, jak i traktuj¹cych komputer jako
swoje hobby. Niektórzy absolwenci tych
kursów znajduj¹ pracê w SIMPLYWORKS,
profesjonalnej firmie internetowej prowadzonej przez Kaleidoscope Project.
Inne obszary dzia³añ Kaleidoscope Project obejmuj¹:
 Street-wise  tygodniowe szkolenia dotycz¹ce narkotyków i uzale¿nieñ dla profesjonalistów pracuj¹cych z m³odymi ludmi,
 Cairn House  hostel ca³odobowej opieki
dla 10 osób cierpi¹cych na ró¿ne formy chorób psychicznych,
 Asylums Seekers Hostel  oferuj¹cy 18 miejsc
osobom szukaj¹cym schronienia i azylu, przeladowanych w ojczystych krajach.
W Kaleidoscope pracuje siê tak¿e z m³odymi ludmi w wieku od 11 do 25 lat, g³ównie
z grup ryzyka, maj¹cymi problemy z alkoholem i narkotykami i niekorzystaj¹cymi z pomocy innych instytucji i organizacji. Dzia³ania te to:
 Pomoc tym, którzy trafiaj¹ do drop-in, pocz¹tkowo polegaj¹ca na oddzieleniu ich od innych
uczestników, odpowiedzeniu na ich potrzeby
i skierowanie ich do innych projektów skupionych na pomocy m³odym ludziom.
 Uczestnictwo w programie substytucyjnym
(b¹d szukanie sposobów na pomoc im poza
tym programem).

 Praca uliczna  cotygodniowe dy¿ury uliczne w miejscach szczególnie czêsto odwiedzanych przez m³odych ludzi  i w ramach
niej  edukacja dotycz¹ca g³ównie mechanizmów uzale¿nienia, oddzia³ywania narkotyków na organizm, oraz sfery seksualnej,
sprowadzona przede wszystkim do informowania o bezpiecznym seksie. By³em zadziwiony zarówno eleganckim autobusem specjalnie przystosowanym do pracy ulicznej
(znajdowa³ siê tam ma³y salonik wyposa¿ony w wideo oraz komputer i szereg ulotek), a tak¿e skoncentrowaniem siê prowadz¹cych na za³o¿onym celu: edukacji
dotycz¹cej oddzia³ywania narkotyków  bez
budowania g³êbszych relacji z dzieæmi.
 Grupa edukacji rówieniczej  po 8-godzinnych warsztatach 14 cz³onków grupy staje siê ekspertami w dziedzinie uzale¿nienia i mo¿e udzielaæ rówienikom
informacji dotycz¹cej narkotyków, maj¹c
wsparcie pracownika specjalizuj¹cego siê
w pracy z m³odzie¿¹ ze szko³y oraz pomoc
dziêki comiesiêcznymi sesjom konsultacyjnym.
 Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych  oko³o 7 takich uczniów
otrzymuje edukacyjn¹ pomoc w wymiarze
ok. 8 godzin tygodniowo; mog¹ oni korzystaæ tak¿e z pozosta³ej oferty edukacyjnej.
 Udzia³ we wszystkich dzia³aniach edukacyjnych, artystycznych i komputerowych
opisanych wczeniej.
Najwiêksze wra¿enie zrobi³y na mnie:
- ogólny szacunek dla ludzi i ich wyborów,
nawet powodowanych uzale¿nieniem;
- traktowanie uzale¿nienia nie jako choroby,
z³oliwej naroli, ale jako nieudanego wyboru, który niesie negatywne konsekwencje;
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- kultura organizacji znacznie przewy¿szaj¹ca kulturê organizacji pozarz¹dowych w Polsce, przede wszystkim polegaj¹ca na jasnym
podziale obowi¹zków i odpowiedzialnoci,
jasno okrelone procedury postêpowania
w poszczególnych przypadkach;
- bardzo wyrane dostosowanie dzia³alnoci
do otrzymywanych rodków  mimo wyranie okrelonych potrzeb poszczególnych
grup klientów Kaleidoscope lub osób z nimi
zwi¹zanych. Pracownicy tej organizacji nie
d¹¿¹ do rozszerzenia dzia³alnoci, jeli nie
maj¹ zagwarantowanych róde³ jej finansowania (jedna z rozmówczyñ okreli³a to
w nastêpuj¹cy sposób:  Jestem idealistk¹
w sercu, ale w dzia³aniu ograniczam siê do
tego, na co mam rodki);
- w profilaktyce uzale¿nieñ  nastawienie na
realistyczn¹ informacjê dotycz¹c¹ narkotyków, sposobów ich oddzia³ywania na organizm. Gdy pod koniec lat osiemdziesi¹tych
przetoczy³a siê w Anglii dyskusja dotycz¹ca filozofii dzia³añ profilaktycznych zaczêto
podwa¿aæ dotychczas stosowan¹ formu³ê
Just say no  jako nierealistyczn¹ i nieefektywn¹. Opiera³a siê ona na za³o¿eniu,
¿e narkotyki s¹ z³e same w sobie i nie ma
sensu informowaæ o nich, a praca z m³odymi ludmi powinna polegaæ na uczeniu ich
odmawiania sobie wszelkich kontaktów z
nielegalnymi substancjami. Skupiano siê
wiêc na wartociowaniu i odmowie. Prze³om przynios³y spostrze¿enia, ¿e za¿ywanie narkotyków gwa³townie wzrasta, m³odzi ludzie i tak du¿o wiedz¹ o narkotykach,
a pocz¹tkowe próby z nimi pokazuj¹, ¿e nie
s¹ takie grone i z³e. Czêæ osób zdecydowa³a siê na realistyczne informowanie o
u¿ywkach i skutkach ich za¿ywania, a sam
wybór zostawiono m³odym ludziom. Kale-

idoscope wyranie opowiedzia³ siê po tej
stronie. Stosunek ten pokazuje wydana tak¿e w Polsce ksi¹¿ka Melanii McFadyean
Narkotyki. Wiedzieæ wiêcej pisana w³anie
we wspó³pracy z Kaleidoscope Project.
Wiêcej informacji na temat tego projektu
mo¿na znaleæ pod adresem; www.kaleidoscopeproject.org.uk.
Odwiedzi³em tak¿e dwie organizacje specjalizuj¹ce siê w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹
maj¹cymi problemy w zwi¹zku z u¿ywaniem
substancji psychoaktywnych.
SURREY YOUNG PEOPLE SERVICE (SYPS) maj¹cy swoja siedzibê w Redhill to nowa instytucja, dzia³aj¹ca zaledwie od 3 miesiêcy. Powsta³a, gdy lokalne w³adze w okrêgu Surrey zda³y
sobie sprawê z tego, i¿ na ich terenie brakuje miejsca, w którym mo¿na pracowaæ z m³odymi ludmi (do 19 roku ¿ycia), którzy za¿ywaj¹ narkotyki i maj¹ w zwi¹zku z tym problemy (w Anglii
nie ma orodków stacjonarnych dla m³odych ludzi poni¿ej 18 roku ¿ycia). Ciekawa by³a dla
mnie obserwacja nowo powstaj¹cej instytucji,
która w ci¹gu swego krótkiego istnienia objê³a
swoj¹ opiek¹ ju¿ ponad 30 osób. Dzia³ania
SYPS obejmuj¹:
 Poradnictwo w sprawach narkotyków i problemów medycznych zwi¹zanych z nimi oraz
wspieranie m³odych ludzi maj¹cych problemy z u¿ywaniem narkotyków i ich rodzin.
Dzia³ania te obejmuj¹ zarówno konsultacje,
jak i pomoc osobom z problemem narkotykowym, terapiê (czasem tak¿e na poziomie minimalizacji szkód), zajêcia alternatywne, detoks itd. Programy te nastawione s¹ na
indywidualn¹ terapiê, bez pomys³u na grupowe spotkania (nie mówi¹c ju¿ o pracy metod¹ spo³ecznoci terapeutycznej) oraz bez
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nacisku (jaki jest u nas w Polsce w podobnych sytuacjach) do pracy z rodzin¹ pacjenta.
 Leczenie substytucyjne. W uzasadnionych
przypadkach i po decyzji lekarza m³ode osoby znajduj¹ce siê pod opiek¹ tej instytucji
mog¹ stosowaæ substytuty heroiny (trudne
do zrozumienia dla osoby pochodz¹cej z
kraju, gdzie wielka dyskusja toczy³a siê nad
propozycj¹ wprowadzania programów metadonowych dla m³odych ludzi powy¿ej 21
roku ¿ycia po trzech nieudanych próbach
leczenia innymi metodami).
 Terapie komplementarne  niezwykle ciekawe dla mnie zastosowanie terapii alternatywnych jako rodków wspomagaj¹cych
przy leczeniu uzale¿nieñ. Jedna z metod stosowanych przez zespó³ z Surrey to akupunktura uszna - maj¹ca szczególne zastosowanie przy terapii osób przyjmuj¹cych rodki
stymuluj¹ce. Godzinne sesje, w czasie których pacjenci maj¹ nak³uwane piêæ punktów
w ma³¿owinie usznej, daj¹ podobno du¿e
efekty zwi¹zane z harmonizacj¹ przep³ywu
energii i stabilizacjê nastroju oraz uspokojenie. Podobna terapia jest ponoæ niezwykle
skuteczna przy pracy z dzieæmi z ADHD, co
mo¿e pozwoliæ na wyeliminowanie ubocznych skutków zwi¹zanych z przyjmowaniem
przez dzieci Ritalinu lub innych, podobnie
dzia³aj¹cych lekarstw o nie do koñca znanych skutkach ubocznych. Inn¹ niezwykle
interesuj¹c¹ spraw¹ jest coraz wiêksze ró¿nicowanie terapii wobec osób przyjmuj¹cych
opiaty i przyjmuj¹cych stymulanty. Poniewa¿
w efekcie brania tych rodków ci pierwsi s¹
zbyt pobudzeni i potrzebuj¹ wyciszenia, a ci
drudzy nadmiernie ospali, stosuje siê coraz
wiêksz¹ dyferencjacjê metod pracy z nimi,
a tak¿e zauwa¿a siê tendencjê do oddzielania ich w terapii.

 Detoksykacje. Pracownicy SYPS pomagaj¹ znaleæ miejsce i u³atwiaj¹ zdobywanie rodków osobom potrzebuj¹cym detoksykacji przed przyst¹pieniem do leczenia
zarówno indywidualnego, jak i rezydencjalnego. W Anglii, podobnie jak w Polsce, zdobycie miejsca w orodku detoksykacyjnym nie jest proste ze wzglêdu na
du¿¹ liczbê ludzi potrzebuj¹cych tej terapii, w zwi¹zku z czym znalezienie takiego
miejsca nie jest ³atwe, a czas oczekiwania
na wolne miejsce wynosi nawet kilka miesiêcy. W przypadku pacjentów nieobjêtych
ubezpieczeniem zdrowotnym trzeba jeszcze znaleæ instytucjê, która op³aci ich leczenie. Opiek¹ zostaj¹ objête tak¿e osoby
po detoksykacji, którym u³atwia siê znalezienie odpowiedniego orodka b¹d te¿
sposobu terapii.
 Alternatywne sposoby spêdzania wolnego
czasu. Pracownicy SYPS rozumiej¹, i¿
szczególnie dla m³odych ludzi maj¹cych problemy z narkotykami bardzo wa¿ne jest nauczenie siê spêdzania wolnego czasu bez
u¿ywek oraz znalezienie pasji, która dodaje
¿yciu energii i ukierunkowuje dzia³ania w
konstruktywn¹ stronê. Szukaj¹c takich zajêæ,
które s¹ atrakcyjne dla m³odych ludzi, wybrali muzykê, graffiti i warsztaty plastyczne. Mo¿na te¿ tam produkowaæ i nagrywaæ
muzykê, co przyci¹ga szereg m³odych ludzi.
 Szkolenie dotycz¹ce narkotyków  Trzymiesiêczny kurs dotycz¹cy narkotyków realizowany dla osób chêtnych, chc¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê na ten temat. Na ogó³
s¹ to osoby, których bliscy maj¹ k³opoty z
narkotykami b¹d te¿ chc¹ pracowaæ w tym
faktorze. W kilkunastotysiêcznym Redhill
17 osób zdecydowa³o siê spêdzaæ dwa popo³udnia w tygodniu, by dowiadywaæ siê
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wiêcej na temat narkotyków. W Polsce by³oby to chyba niemo¿liwe. Program kursu
(w sumie 75 godzin) komplementarnie obejmuje wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane z problemem narkotyków oraz
terapiê. Kursy te s¹ w du¿ej mierze nastawione na przekazanie wiedzy, i to ró¿ni je
od podobnych w Polsce, które poza wiedz¹
nastawione s¹ na ogó³ tak¿e na rozwój umiejêtnoci kontaktu z osobami nadu¿ywaj¹cymi narkotyków. Absolwenci takich kursów czêsto pracuj¹ w organizacjach
podobnych do w³anie opisywanej.
Drug¹, któr¹ odwiedzi³em, organizacj¹ pracuj¹c¹ z m³odzie¿¹ maj¹c¹ problem z narkotykami by³ MERTON YOUTH AWARENESS PROGRAMME (MYAP) w Mitchum, w Londynie.
Najnowsze badania pokaza³y, ¿e w okrêgu Merton jest najmniejsza w ca³ym UK liczba m³odych ludzi bior¹cych narkotyki. Wskazuj¹ one,
i¿ liczba 14- i 15-latków u¿ywaj¹cych nielegalnych substancji w ostatnich miesi¹cach pozosta³a niezmieniona od 2000 r. i wynosi 16%.
Odpowiednia liczba dla ogólnonarodowej populacji 14- i 15-latków wynosi 21% . Jednym
z elementów tego sukcesu jest w³anie dzia³alnoæ MYAP i jej menagera, Nigela Ecclestona.
Jest ona nastawiona na budowanie spo³ecznoci, w której ka¿da osoba ma mo¿liwoci i rodki
potrzebne do rozwoju tych aspektów siebie, które pozwalaj¹ na zrozumienie tego, kim siê jest
i co siê chce w ¿yciu osi¹gn¹æ  I w ten sposób
stworzyæ podstawy, dziêki którym mo¿e realizowaæ swój potencja³ jako jednostka i cz¹stka
swojej spo³ecznoci. Pracownicy MYAP zaczynali od ma³ego projektu, który w ci¹gu kilku lat
rozrós³ siê do du¿ego przedsiêwziêcia zatrudniaj¹cego kilkadziesi¹t osób i obejmuj¹cego teren
ca³ego hrabstwa, a ostatnio rozszerza siê na inne

okoliczne regiony. Dzia³ania te s¹ obecnie bardzo szerokie i nastawione na dotarcie do ka¿dego m³odego cz³owieka w hrabstwie Merton
mog¹cego mieæ problemy z narkotykami:
 praca uliczna  grupy pracowników ulicznych rozsianych po ca³ym hrabstwie. Docieraj¹ oni do m³odych ludzi w publicznych
miejscach, w których spêdzaj¹ czas: na ulicy, podwórkach, pubach  w ich naturalnym
rodowisku, w którym czuj¹ siê bezpieczniej
i wygodniej im rozmawiaæ ni¿ np. w szkole.
Celem tych dzia³añ jest nawi¹zanie kontaktów i zbudowanie relacji z m³odymi ludmi
bêd¹cymi tam i zdobycie zaufania, dziêki
któremu ³atwiej bêd¹ s³uchaæ informacji b¹d
zwracaæ siê o pomoc, gdy uznaj¹, ¿e jej potrzebuj¹. Nieformalny charakter spotkañ podczas tych dy¿urów prowokuje tak¹ atmosferê rozmów, któr¹ trudno jest osi¹gn¹æ
w bardziej formalnych miejscach. Przedstawiciele MYAP wzmacniaj¹ m³odych ludzi
w podejmowaniu przez nich pozytywnych,
konstruktywnych decyzji i oferuj¹ pomoc
w znalezieniu odpowiednich programów leczenia czy odpowiednich instytucji i organizacji. Regularnie pojawiaj¹ siê w tych samych miejscach, nawi¹zuj¹c bardziej trwa³e
relacje i jednoczenie bêd¹c ³atwiej dostêpni dla osób, które potrzebuj¹ z nimi kontaktu. Uwa¿nie s³uchaj¹c i oferuj¹c swoj¹ pomoc przekazuj¹ równie¿ w razie potrzeby
informacje dotycz¹ce narkotyków i problemów zwi¹zanych ze zdrowiem (zarówno
seksualnym, jak i psychicznym).
Z uwag¹ obserwowa³em procedury zwi¹zane z zapewnieniem pracownikom bezpieczeñstwa podczas dy¿urów: prace w parach,
wspieranie siebie nawzajem, sta³a mo¿liwoæ
konsultacji z osobami z zewn¹trz. Du¿¹ wagê
przywi¹zuje siê te¿ do zapewnienia zachowania
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tajemnicy przeprowadzanych rozmów. Skutecznoæ tych dzia³añ zwiêksza fakt, i¿ wiêkszoæ
m³odych ludzi s³ysza³a o dzia³aniach tej organizacji dziêki:
 warsztatom edukacyjnym prowadzonym
w ka¿dej szkole hrabstwa. Pracownicy
MYAP docieraj¹ do ka¿dej szko³y ponadpodstawowej i do ka¿dej klasy przeprowadzaj¹c w nich godzinne warsztaty dotycz¹ce narkotyków i efektów ich u¿ywania.
Uczestniczy³em w takich spotkaniach odbywaj¹cych siê w jednej ze szkó³ rednich
w Wimbledonie. Podobnie jak w szkolnych
projektach Kaleidoscope uderzy³ mnie ich
czysto edukacyjny aspekt. Istot¹ tych warsztatów by³o przekazanie, mo¿liwie rzetelnie
i bezstronnie, informacji dotycz¹cych u¿ywek i sposobów ich oddzia³ywania na wiadomoæ i organizm m³odych ludzi, sposobów u¿ywania narkotyków oraz procesu
uzale¿nienia i znaków pozwalaj¹cych na
okrelenie swojego miejsca w tym procesie. Przekazywano tak¿e informacje o celach i dzia³aniach MYAP oraz o legalnym
statusie poszczególnych u¿ywek (z pocz¹tkiem roku 2004 cannabis zostanie reklasyfikoawana jako narkotyk z klasy B do klasy C, co jest zwi¹zane m.in. z mniejszymi
karami za jej posiadanie. Kampania informacyjna s³u¿y przekazaniu informacji, i¿
dalej jest ona nielegalnym rodkiem).
Jeszcze raz zwróci³a moj¹ uwagê ró¿nica
pomiêdzy Polsk¹ a Angli¹ w sposobie przekazywania m³odym ludziom przez osoby doros³e
informacji dotycz¹cych narkotyków. W Wielkiej
Brytanii zwraca siê uwagê g³ównie na bezstronny przekaz informacji, pozostawiaj¹c ca³kowicie decyzje dotycz¹c¹ u¿ywania narkotyków
m³odym ludziom. W Polsce, oprócz rzetelnej
wiedzy, du¿o wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê tak-

¿e do prezentowania w³asnej, najczêciej negatywnej postawy wobec u¿ywek i uzale¿nieñ.
Byæ mo¿e to negatywne wobec u¿ywek nastawienie wp³ywa na to, i¿ przekaz ten jest przez
m³odych ludzi odbierany jako stronniczy i negatywny. Z drugiej jednak strony, przekazywanie samych jedynie informacji, bez prezentacji
postawy prowadz¹cego, mo¿e jedynie przypominaæ uczestnikom o tym, ¿e narkotyki istniej¹, s¹ dostêpne, a ryzyko uzale¿nienia nie takie
znowu du¿e  i w efekcie zachêcaæ do siêgania
po u¿ywki.
W ka¿dej ze szkó³ tego regionu, poza warsztatami w klasach, MYAP proponuje tak¿e:
 szkolne konsultacje. Przedstawiciele wizytowanej przeze mnie organizacji maj¹ regularne dy¿ury we wszystkich szko³ach hrabstwa. Mog¹ zg³osiæ siê do nich o pomoc
wszyscy m³odzi ludzie w wieku od 12 do 25
lat, którzy poszukuj¹ wsparcia, rzetelnej informacji czy porady w sprawach zwi¹zanych
z u¿ywaniem substancji b¹d innych, maj¹cych wp³yw na ich ¿ycie. Celem pracy konsultantów jest stworzenie przestrzeni, w której m³ody cz³owiek poczuje siê na tyle
bezpiecznie i swobodnie, by móc podzieliæ
siê swoimi problemami z osobami godnymi
zaufania i nie odrzucaj¹c ich.
 doradztwo rodowiskowe. Podobnie jak
w szko³ach, mo¿na zwróciæ siê o pomoc
w siedzibie MYAP w Merton. Zg³aszaj¹ siê
tam m³odzi ludzie (do 25 roku ¿ycia) z w³asnej inicjatywy b¹d z czyjego polecenia,
g³ównie z problemami zwi¹zanymi z za¿ywaniem substancji psychoaktywnych.
 klub dla m³odych ludzi afrykañskiego pochodzenia  grupa kilkunastu m³odych ludzi
regularnie spotykaj¹ca siê, ucz¹ca siê wspólnych dzia³añ i przygotowuj¹ca spektakl teatralny dotycz¹cy zdrowia psychicznego.
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 szkolenia dotycz¹ce narkotyków  zajêcia edukacyjne dla osób chc¹cych pracowaæ
w tej dziedzinie lub po prostu chc¹cych poszerzyæ sw¹ wiedzê o narkotykach. Trwa on
trzy miesi¹ce i obejmuje trzygodzinne spotkania dwa razy w tygodniu.
PHOENIX HOUSE w Bexhill to jeden z domów rezydencjalnej rehabilitacji dla osób uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków prowadzony przez brytyjsk¹ ga³¹ ogólnowiatowej
organizacji. W Wielkiej Brytanii dzia³a ona od
1970 r. i prowadzi obecnie 8 orodków.
Wizyta tam by³a dla mnie szczególnie interesuj¹ca ze wzglêdu na d³ugoletnie dowiadczenia w pracy w podobnym orodku, pracuj¹cym
jednak g³ównie z m³odymi ludmi (do 18 roku
¿ycia). By³em bardzo ciekawy tego, jak pracuje
spo³ecznoæ terapeutyczna w kraju o nieco innej
kulturze, w jednej z najbardziej znanych sieci
orodków. Niestety, w Anglii istniej¹ tylko orodki dla doros³ych, nie ma miejsc stacjonarnego
leczenia dla osób uzale¿nionych poni¿ej 18 roku
¿ycia, choæ wiele osób by³o zainteresowanych
naszymi dowiadczeniami.
Orodek w Bexhill on See, niewielkiej, nadmorskiej miejscowoci wypoczynkowej na po³udniu Anglii, zosta³ za³o¿ony w 1991 r. Przebywa w nim oko³o 30 doros³ych osób lecz¹cych
siê z uzale¿nienia od narkotyków i alkoholu.
W wiêkszoci s¹ to mê¿czyni (zaledwie 10%
pacjentów przebywaj¹cych tam w czasie mojej
wizyty stanowi³y kobiety), u¿ywaj¹cy cracku lub
heroiny. rednia wieku osób lecz¹cych siê wynosi oko³o 25 lat, a rednia d³ugoæ brania przez
nich narkotyków to oko³o 7 lat. Du¿a czêæ z pacjentów przebywa³a w orodku w ramach rz¹dowego programu, umo¿liwiaj¹cego osobom skazanym za przestêpstwa zwi¹zane z posiadaniem
i u¿ywaniem narkotyków zamianê wiêzienia na

pobyt w orodku rehabilitacyjnym z równoczesnym czêstym przeprowadzaniem testów na
obecnoæ substancji odurzaj¹cych w organizmie
(nawet 2 lub 3 razy w tygodniu). Po zakoñczeniu programu i przy utrzymywaniu abstynencji
w czasie jego trwania osoba taka zostaje warunkowo zwolniona z wiêzienia. W orodku
przebywaj¹ ludzie mieszkaj¹cy w ca³ej Wielkiej Brytanii, czêsto z dalekich okolic, czuj¹cy
siê bezpiecznie daleko od domu (zarówno od
w³asnych pokus, jak i wspó³towarzyszy uzale¿nionego ¿ycia). Du¿a czêæ z nich po zakoñczeniu programu w orodku ¿yje w pobliskim
miasteczku stanowi¹c ju¿ kilkusetosobow¹ spo³ecznoæ.
Tutaj te¿ dowiadczy³em tego, jak miêdzynarodowe jest uzale¿nienie. Osoby uzale¿nione
od alkoholu czy narkotyków w Polsce i Anglii
wydaj¹ siê bardzo podobne, ich twarze podobnie s¹ sztywne, ich cia³a podobnie nie lubi¹ wysi³ku i u¿ywaj¹ podobnych sposobów, by unikn¹æ pracy, nawet grymasy ich twarzy s¹ podobne.
Tak jakby si³a narkotyków i si³a uzale¿nienia
przebija³a wierzchni¹ warstwê kultury i dociera³a tam, gdzie cz³owieczeñstwo w poszczególnych
ludziach niewiele ró¿ni siê od siebie.
Pobyt w orodku trwa oko³o dwunastu miesiêcy i dzieli siê na etapy, ró¿ni¹ce siê nie tylko
zadaniami i celami terapeutycznymi, ale tak¿e
metodami pracy.
Etap wstêpny (induction) - trwaj¹cy pierwsze cztery tygodnie. Jego celem jest wejcie do
spo³ecznoci i zrozumienie struktury dzia³añ
orodka, przyzwyczajenie siê do ¿ycia na trzewo, a tak¿e okrelenie w³asnych specyficznych
potrzeb i stworzenie dalszego, indywidualnego
planu pracy terapeutycznej. Osoba bêd¹ca na
tym etapie du¿o pracuje fizycznie  ok. 3 godzin (to znacznie mniej ni¿ w polskich orodkach). Co najmniej raz na tydzieñ spotyka siê
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ze swoim terapeut¹, omawiaj¹c swoje prze¿ycia
i przemylenia. Pisze te¿ krótki (oko³o 5-stronicowy ¿yciorys) i prezentuje go przed spo³ecznoci¹ pacjentów, otrzymuj¹c informacje zwrotne.
W tym czasie w wyniku wspólnej pracy pacjenta i prowadz¹cego go terapeuty (key-workera)
powstaje indywidualny plan pracy terapeutycznej, okrelaj¹cy g³ówne problemy pacjenta oraz
cele jego pobytu w orodku, zawieraj¹cy równie¿ sposoby pracy nad tymi trudnociami i sposoby osi¹gania za³o¿onych celów. Osoba bêd¹ca na tym etapie ma te¿ najmniej swobód  nie
mo¿e samodzielnie wychodziæ poza teren orodka, nie ma w³asnych pieniêdzy, nie mo¿e przyjmowaæ goci, itd. Ten etap jest najtrudniejszy dla
pacjentów  najwiêksza ich liczba rezygnuje
z programu w³anie w tym czasie.
Gdy po czterech tygodniach pacjent prawid³owo odpowie na pytania dotycz¹ce struktury
orodka, celów zmian podczas pobytu oraz zapobiegania nawrotów, decyzj¹ kadry zostaje
przeniesiony na etap drugi, zwany etapem
g³ównym (main stage), trwaj¹cy 34 miesi¹ce.
Jest to najd³u¿szy etap pracy nad sob¹ w orodku, nastawiony na zrozumienie siebie, mechanizmów w³asnego uzale¿nienia i na wewnêtrzn¹ zmianê. Osoba bêd¹ca na tym etapie spotyka
siê co najmniej przez godzinê raz na dwa tygodnie ze swoim terapeut¹, realizuj¹c w³asny plan
pracy terapeutycznej. Uczestniczy w obowi¹zkowych (lub fakultatywnych  wybranych wraz
ze swym opiekunem) grupach edukacyjnych
(spotykaj¹cych siê raz w tygodniu). Tematyka
tych grup dotyczy podstawowych zagadnieñ,
wa¿nych dla osób, które zdecydowa³y siê wyjæ
z uzale¿nienia: zapobiegania nawrotom, poczucia winy i straty, panowania nad w³asn¹ z³oci¹,
dowiadczeñ kryminalnych. S¹ prowadzone tak¿e grupy dotycz¹ce rodziny i partnerstwa oraz
pracy nad w³asn¹ to¿samoci¹ jako kobiety czy

mê¿czyzny. O ile spotkania te (prowadzone
przez cz³onków personelu) maj¹ charakter
g³ównie edukacyjny, to wieczorne grupy wsparcia z³o¿one z tych samych osób maj¹ za zadanie poradzenie sobie z emocjami pojawiaj¹cymi siê przy omawianiu tych zagadnieñ. Podczas
tego etapu opracowuje siê pisemnie i omawia
ze swoim prowadz¹cym specjalnie ustalone zagadnienia zwi¹zane z potrzebami okrelonymi
w indywidualnym planie terapeutycznym (mog¹
dotyczyæ na przyk³ad to¿samoci osoby bior¹cej narkotyki i wolnej od narkotyków, stosunku
do zmian, wp³ywu narkotyków na ¿ycie rodzinne, uczciwoci, itd.).
W spo³ecznoci pacjentów osoba bêd¹ca na
tym etapie pe³ni bardziej odpowiedzialne funkcje, np. szefa dzia³u (praca w orodku podzielona jest na dzia³y: ogrodu, ¿ycia domu, kuchni
i porz¹dku). Mo¿e ona tak¿e braæ udzia³ w kursach odbywanych w orodku a realizowanych
w ramach zajêæ miejscowego collegeu (np. asertywnoci, gotowania, higieny ¿ywnoci itd.) oraz
w sportowych zajêciach realizowanych poza
orodkiem.
Pomiêdzy trzecim a czwartym miesi¹cem
osoba ta przechodzi okres tzw. kontraktu. Jest
to czas oko³o trzech tygodni, podczas których
jest siê zachêcanym do ca³kowitego skupienia
siê na sobie, swojej historii i swoich problemach. Celem tej czêci pobytu jest okrelenie
powodów, z których pacjent zacz¹³ braæ narkotyki oraz ograniczaj¹cych przekonañ (beliefs)
na temat samego siebie. W tym celu pisze siê
d³ug¹ i dok³adn¹, oko³o trzydziestostronicow¹
historiê swojego ¿ycia, uwzglêdniaj¹c¹ bardzo
szczegó³owo relacje z wa¿nymi ludmi. Wype³nia siê tak¿e kwestionariusz s³u¿¹cy okreleniu w³asnego skryptu ¿yciowego oraz okrela
ograniczaj¹ce w³asny potencja³ przekonania
dotycz¹ce siebie samego i wiata, przekonania,
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które ograniczaj¹ potencja³ tej osoby w sferze
uczuæ, myli i zachowañ oraz ¿ycie tej osoby
poprzez brak zaufania do siebie samego, zwi¹zki z innymi ludmi, zachowania kryminalne
i branie narkotyków. Uwiadamiaj¹c sobie te
przekonania oraz ród³a ich powstania pacjent
decyduje siê na ich zmianê i ustanowienie nowych, konstruktywnych i zgodnych z rzeczywistoci¹, a nastêpnie dok³adnie opisuje ich
wp³yw na swoje przysz³e ¿ycie (w jaki sposób
nowe myli, odczucia i zachowania bêd¹ wp³ywa³y na zaufanie do siebie samego, zwi¹zki z innymi ludmi, zachowania kryminalne i branie
narkotyków).
W tym czasie nie mo¿na kontaktowaæ siê
z nikim z zewn¹trz, oraz jest siê zachêcanym
do codziennego korzystania z grup wsparcia.
Nie ma siê te¿ ¿adnej funkcji w spo³ecznoci.
Po opracowaniu powy¿szych materia³ów i omówieniu ich z terapeut¹, nastêpuje stosunkowo
wolny tydzieñ, po którym przechodzi siê na etap
senior residency, trwaj¹cy 6 do 8 tygodni, którego celem jest z jednej strony dalsze uczenie
siê pomagania innym i brania odpowiedzialnoci za ca³oæ spo³ecznoci, a z drugiej powolne
przygotowywanie siê do trzewego ¿ycia na
zewn¹trz. Przez co najmniej dwa dni w tygodniu osoba bêd¹ca na tym etapie pracuje jako
wolontariusz w okolicznych instytucjach b¹d
te¿ uczy siê w szkole. Uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach dotycz¹cych szukania
pracy lub szko³y oraz dobrego w nich funkcjonowania. W dalszym ci¹gu pacjent regularnie
spotyka siê ze swoim terapeut¹ i pracuje nad
wejciem w wiat na zewn¹trz. Oczekuje siê od
niego tak¿e, by pe³ni³ funkcje opiekuñcze oraz
udziela³ wsparcia osobom, które lecz¹ siê na
ni¿szych etapach, a w razie potrzeby bra³ na siebie odpowiedzialnoæ za funkcjonowanie spo³ecznoci. Teraz nastêpuj¹ tak¿e wizyty w domu,

pierwsza wraz z innym mieszkañcem orodka,
druga, jeli wszystko idzie dobrze, samodzielna. Po tych tygodniach, nastêpuje przejcie do
ostatniego ju¿ etapu powrotu do spo³eczeñstwa
(re-entry), w czasie którego mieszka siê najczêciej w specjalnie przystosowanym do tego
mieszkaniu w Hastings, wiêkszego miasta
w okolicy. Jest to poredni etap miedzy orodkiem a samodzielnym ¿yciem. Osoby przebywaj¹ce na tym etapie obowi¹zuj¹ takie same podstawowe normy jak w orodku, uczestnicz¹ one
dalej w swoich wolontaryjnych pracach (lub zajêciach szkolnych) oraz cotygodniowych, etapowych grupach wsparcia. Koñczy siê relacja z poprzednim terapeuta, zaczyna siê nowa, z osob¹
pracuj¹c¹ z pacjentami tylko na tym etapie. Osoba bêd¹ca na etapie re-entry jest w du¿o wiêkszym stopniu samodzielna i odpowiedzialna za
siebie, decyduje o sposobie spêdzania czasu,
z którymi ludmi siê spotyka, samodzielnie wydaje swoje pieni¹dze, robi zakupy, gotuje itd.
Po zakoñczeniu programu wiêkszoæ absolwentów pozostaje w Hastings (g³ównie nie
chc¹c wracaæ do miejsc i spo³ecznoci, w których brali narkotyki), otrzymuje szereg pomocy od s³u¿b spo³ecznych, ³¹cznie z op³aconym
mieszkaniem komunalnym i niewielk¹ iloci¹
pieniêdzy (wystarczaj¹c¹ jednak¿e do skromnego ¿ycia). Tak du¿a opieka (zw³aszcza w porównaniu z warunkami w Polsce) nie motywuje absolwentów programu do podejmowania
pracy i samowystarczalnego ¿ycia. Absolwentów programu orodka w Bexhill wspiera specjalnie oddelegowany do tego pracownik, regularnie spotykaj¹cy siê z nimi i udzielaj¹cy
konsultacji w razie potrzeby.
Ca³oæ programu koñczy oko³o 30% osób,
które go rozpoczynaj¹. Oczywicie, czêæ
z osób, które rezygnuj¹ z programu przed jego
ukoñczeniem, tak¿e nie wraca do narkotyków,
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jednak¿e dalsza trajektoria ¿ycia tych osób nie
jest monitorowana przez orodek ani ¿adne instytucje. Podobnie jest niestety tak¿e z absolwentami programu. Ani zespó³ orodka, ani nikt
z zewn¹trz nie sprawdza dalszych losów absolwentów, zw³aszcza tych, którzy wyjechali z
Hastings. Trudno wiêc powiedzieæ, ilu z nich
pozostaje w trzewoci, ilu wraca do narkotyków, a ilu nie bior¹c narkotyków nadu¿ywa innych substancji, np. alkoholu.
Zespó³ terapeutyczny orodka w Bexhill
³¹czy leczenie indywidualne ze wsparciem pacjentów ze strony spo³ecznoci terapeutycznej,
wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹c do relacji terapeutycznej oraz pracy edukacyjnej. Ze zdziwieniem odkry³em, ¿e ¿ycie kadry i ¿ycie spo³ecznoci terapeutycznej to dwa wiaty, które tylko
czasem stykaj¹ siê ze sob¹ (najczêciej podczas spotkañ indywidualnych lub grup edukacyjnych), lecz g³ównie ¿yj¹ obok siebie. Zespó³ terapeutów podejmuje wszystkie wa¿ne
decyzje dotycz¹ce procesu leczenia pacjenta
(np. wybór terapeuty prowadz¹cego, przejcia
z jednego etapu na drugi, decyzji o zakoñczeniu programu).
Relacja pomiêdzy terapeut¹ i pacjentem to
typowa relacja terapeutyczna, z okrelonym
momentem jej zakoñczenia i zakazem przed³u¿ania jakichkolwiek kontaktów po zakoñczeniu programu. Z kolei wp³yw spo³ecznoci terapeutycznej jest wyranie ograniczony,
dotyczy wsparcia emocjonalnego oraz uczenia codziennego ¿ycia na trzewo  funkcjonowania w sytuacji ograniczeñ, pracy, odpowiedzialnoci za powierzone dzia³ania itd.
Kadra dba, by te wiaty by³y oddzielone, nie ma
wspólnych spotkañ, podczas zebrañ spo³ecznoci terapeuci wiadomie w nich nie uczestnicz¹,
nawet jeli pe³ni¹c popo³udniowe czy nocne
dy¿ury maj¹ na to czas. W Polsce pracownicy

orodków s¹ du¿o bli¿ej spo³ecznoci pacjentów, te dwie grupy s¹ po prostu cz³onkami spo³ecznoci orodka, wspólnie podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce ¿ycia orodka oraz leczenia
poszczególnych pacjentów, czasem kontakty
miêdzy terapeut¹ i pacjentem trwaj¹ po zakoñczeniu programu. W wielu orodkach pacjenci
musza wyraziæ zgodê na zatrudnienie nowej osoby do kadry oraz maj¹ wp³yw na wybór swego
terapeuty. O ile wiêc w Anglii istota zmiany
w orodku leczenia uzale¿nieñ opiera siê na relacji terapeutycznej miêdzy pacjentem a terapeut¹ ze wsparciem ze strony spo³ecznoci terapeutycznej, o tyle w Polsce istotê leczenia
stanowi¹ relacje pomiêdzy cz³onkami spo³ecznoci oraz jej spotkania z ich rozbuchanymi emocjami, krzykami, ³zami, ci¹g³ymi g³osowaniami
itd. przy wsparciu indywidualnej relacji z jednym z terapeutów.
Ró¿nice te, o których du¿o myla³em, wynikaj¹ moim zdaniem z dwóch powodów. Jeden to nieco inne tradycje, z których wywodz¹
siê spo³ecznoci terapeutyczne w Anglii i w Polsce. Angielska tradycja wywodzi siê w du¿ej
mierze z leczenia chorych w oddzia³ach psychiatrycznych  ze sformalizowanymi relacjami miêdzy personelem i pacjentami, g³ównym
naciskiem nastawionym na relacjê terapeutyczn¹ i niewielkim wp³ywem spo³ecznoci pacjentów na proces leczenia. Krokiem w kierunku
stworzenia spo³ecznoci terapeutycznej by³o
wiêc wyodrêbnienie niewielkiego zakresu (dotycz¹cego g³ównie pracy, obowi¹zków domowych i wsparcia emocjonalnego), w którym
g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ pacjenci, a kadra zachowuje wobec nich dystans. Zakres podejmowania decyzji przez zespó³ terapeutyczny jest
wyranie okrelony, ale równoczenie bierze
on ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ za proces terapeutyczny.
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Polska tradycja spo³ecznoci terapeutycznych (zbudowana przez Marka Kotañskiego
i jego wspó³pracowników) wywodzi siê bardziej
z Synanonu i, poprzez Dedericha, z ruchu AA .
G³ówny nacisk k³adzie siê tutaj na pracê spo³ecznoci terapeutycznej i relacje pomiêdzy jej
cz³onkami  wszyscy podejmuj¹ najwa¿niejsze
decyzje w sprawach ¿ycia orodka i procesu zdrowienia. Druga hipoteza t³umacz¹ca te ró¿nice
opiera siê na fakcie, i¿ relacja terapeuta - pacjent,
a w tym przypadku relacja pomiêdzy kadr¹ orodka a spo³ecznoci¹ pacjentów jest odbiciem relacji rodzinnej, pomiêdzy rodzicami a dzieæmi.
Wydaje siê, ¿e w tradycyjnych domach angielskiej klasy redniej (ze szko³ami z internatem na
przyk³ad) wiaty rodziców i dzieci by³y raczej
osobne, spotyka³y siê tylko w cile okrelonych
miejscach i czasie, a stosunki by³y raczej ch³odne. W Polskich rodzinach (nie tak dawno jeszcze w wiêkszoci wiejskich) relacje miêdzy rodzicami a dzieæmi by³y du¿o bli¿sze, choæ
równoczenie nacechowane wiêkszym ³adunkiem emocjonalnym. Moim dowiadczeniem
by³o spotkanie siê z inaczej funkcjonuj¹c¹ spo³ecznoci¹, opart¹ na nieco innych zasadach,
a równoczenie dobrze i skutecznie pracuj¹c¹.
Jako goæ z zewn¹trz, nie b¹d¹c ani cz³onkiem
kadry, ani cz³onkiem spo³ecznoci  uczestniczy³em w ¿yciu obydwu spo³ecznoci orodka.
Relacje miêdzy cz³onkami spo³ecznoci pacjentów otworzy³y moje serce. Bez bezporedniego
wp³ywu cz³onków kadry pacjenci odnajdywali
w sobie du¿o odpowiedzialnoci za siebie nawzajem  wspierali siê, dbali o siebie nawzajem
i byli blisko. Byli te¿ ca³kowicie otwarci na mnie,
chêtnie mi pomagali i t³umaczyli zawi³oci ich
systemu. Te obserwacje zainspirowa³y mnie do
mylenia o naszej nadodpowiedzialnoci za codzienne ¿ycie pacjentów i funkcjonowanie spo³ecznoci.

Oczywicie, rezultatem osobnego ¿ycia pacjentów s¹ wypaczenia zwyczajów i tradycyjnych rytua³ów spo³ecznoci terapeutycznej,
czasem szcz¹tkowe pozosta³oci z nich. Nie rozumiej¹c do koñca czemu one s³u¿¹ (zarówno
w sferze ¿ycia spo³ecznoci, jak i pracy nad indywidualn¹ zmian¹) pacjenci wykonuj¹ je bardziej si³¹ nawyku ni¿ zaanga¿owania.
Metoda leczenia w orodku w Bexhill to
proces terapeutyczny odbywaj¹cy siê g³ównie
w relacji indywidualnej pomiêdzy pacjentem i
jego terapeut¹. Cz³onkowie zespo³u deklaruj¹
u¿ywanie ró¿nych podejæ terapii indywidualnej, od terapii nastawionej na klienta czy terapii Gestalt, a¿ po terapiê skoncentrowan¹ na
rozwi¹zaniach (focus centered therapy), wybieraj¹c z ka¿dej z nich elementy daj¹ce siê wykorzystaæ na danym etapie pracy. Zdaje siê, ¿e
rozdwiêk pomiêdzy sposobami widzenia cz³owieka, który wystêpuje w ka¿dej z teorii stoj¹cych za tymi terapiami, nie pozwala zbudowaæ
cz³onkom zespo³u jasnej w³asnej wizji zarówno funkcjonowania cz³owieka, jak i procesu
uzale¿nienia.
Pocz¹tkowo, buduj¹c motywacjê do zmiany, u¿ywa siê metod wywiadu motywuj¹cego
(motivational inwestigation). Potem, by uwiadomiæ pacjentom ród³a ich sk³onnoci do uzale¿nieñ, u¿ywa siê metody PICT ³¹cz¹cej analizê
transakcyjn¹ z metod¹ kognitywno-behawioraln¹.
Pacjenci pisz¹ d³ug¹ (oko³o 30-stronicow¹) historiê swojego ¿ycia, a nastêpnie odnajduj¹ swój
skrypt ¿yciowy odnajduj¹c g³ównie negatywne
przekonania na temat w³asnej osoby, swoich mo¿liwoci, relacji z ludmi i wiata. Identyfikuj¹c je
i rozumiej¹c ich ród³a mog¹ podejmowaæ decyzjê o ich zmianie, obserwuj¹ je kiedy siê pojawiaj¹ i zmieniaj¹ w pozytywne myli.
Relacjê terapeutyczn¹ uzupe³nia udzia³ w grupach edukacyjnych, podczas których poznaj¹
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zagadnienia to¿samoci p³ciowej, pracuj¹ nad
swoimi stosunkami z rodzinami oraz dawaniem
sobie rady z trudnymi uczuciami (takimi jak
poczucie winy czy straty) ewentualnie opanowywaniem w³asnego gniewu.
Spo³ecznoæ terapeutyczna jest ród³em
wsparcia emocjonalnego dla jej cz³onków (czêsto spotykaj¹ siê oni podczas grup wsparcia dla
osób bêd¹cych na tym samym etapie lub uczestników grup edukacyjnych). Spo³ecznoæ wspiera tak¿e w uczeniu samodyscypliny, pracy i odpowiedzialnoci, pocz¹tkowo za proste, a potem
coraz bardziej skomplikowane sprawy domu
oraz innych pacjentów na ni¿szych etapach.
Chcia³bym podkreliæ niezwykle ciep³e
przyjêcie, z jakim spotka³em siê w ka¿dym
z tych miejsc, które odwiedzi³em. Z uwag¹ i szacunkiem traktowano moje proby i potrzeby,
które sta³y za nimi. Powiêcano mi czas, odpowiadano na szereg moich pytañ, mimo ¿e odrywa³y one wiele osób od codziennych obowi¹zków. Spontanicznie oferowano mi pomoc. Ze
zrozumieniem traktowano moje problemy jêzykowe, powtarzano wiele kwestii, mówiono powoli i wyranie. I wreszcie, traktowano mnie
jako kolegê profesjonalistê, a nie gorszego gocia z zacofanej Polski. Szczególnie chcia³bym
podziêkowaæ tutaj szefom tych organizacji,
z których ka¿dy znajdowa³ du¿o czasu na spotkania ze mn¹. Nie zapomnê tak¿e wielkiej
otwartoci i serdecznoci, z jak¹ przyjê³a mnie
spo³ecznoæ pacjentów orodka w Bexhill.
Jestem bardzo zadowolony z tej wizyty. Przygl¹danie siê osobom i organizacjom, które pracuj¹ nad podobnymi zagadnieniami w nieco innej kulturze, s³u¿y jako lustro, dziêki któremu
mog³em lepiej zobaczyæ siebie i nasz sposób pracy z osobami uzale¿nionymi. Wizyta ta zainspirowa³a mnie tak¿e do wielu przemyleñ, zmian
w pracy oraz do rozpoczêcia nowych projektów:

 G³êboko zastanawiam siê nad tym, czy dochodzi do przemocy w polskich orodkach
rehabilitacyjnych. Obwinianie pacjentów,
punitywne nastawienie, stosowana agresja
s³owna, ma swoja tradycje zarówno w historii spo³ecznoci terapeutycznych wywodz¹cych siê z Synanonu, jak i pañstwa totalitarnego w Polsce. Postawa taka równoczenie
jest wygodna dla osób pracuj¹cych tam i daje
im du¿o w³adzy.
 Odkryciem dla mnie by³o stosowanie terapii komplementarnych w leczeniu osób uzale¿nionych i nadpobudliwych. Chcia³bym
sprowadziæ do Polski osoby mog¹ce uczyæ
stosowania akupunktury usznej zarówno
u osób, które przyjmowa³y stymulanty, jak
i u dzieci cierpi¹cych na syndrom ADHD.
 Uwa¿nie przygl¹dam siê postawie profilaktyków w Polsce. W jakim stopniu wyrane
zaznaczanie swojego negatywnego stosunku do brania u¿ywek oddala nas od m³odych ludzi i czyni nasz przekaz nieprawdziwym i nieskutecznym.
 Chcia³bym sprawdziæ ile poszczególnych
metod stosowanych w orodku w Bexhill
mo¿na skutecznie zastosowaæ w naszym
orodku w £odzi.
Tomasz Ko³odziejczyk
d³ugoletni pracownik orodka MONAR
dla dzieci i m³odzie¿y w £odzi,
cz³onek zarz¹du Polskiej Federacji
Spo³ecznosci Terapeutycznej
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MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
DLA OSÓB ¯YJ¥CYCH Z HIV/AIDS
XI Miêdzynarodowa Konferencja dla Osób
¯yj¹cych z HIV/AIDS mia³a miejsce w Ugandzie
(26  30 padziernika 2003 roku). Po raz drugi
konferencja tego typu odbywa³a siê w Afryce 
miejscu powszechnie uwa¿anym za kolebkê epidemii. Wczeniejsza afrykañska konferencja mia³a
miejsce w Capetown w 1995 roku (przypomnijmy ¿e w 1999 roku miejscem konferencji by³a
Warszawa). W tym roku has³em przewodnim by³o
kreowanie nowych wiatowych liderów w walce
z HIV/AIDS The Dawn of New Positive Leadership. G³ównym organizatorem tegorocznego
spotkania by³o GNP+ (The Global Network of People Living with HIV/AIDS) oraz NGEN+ (National Guidance and Empowerment Network
of People Living with HIV/AIDS in Uganda). Honory mistrza ceremonii pe³ni³ genera³ Rubaramira Ruranga  ugandyjski genera³, który otwarcie
dzieli³ siê informacj¹ o swoim zaka¿eniu HIV i pozytywnym statusie serologicznym. U jego boku
uroczystoci otwarcia i zamkniêcia prowadzi³a
ugandyjska dzia³aczka zaanga¿owana czynnie
w walkê z HIV/AIDS  Milly Katana. Miêdzynarodowym koordynatorem konfrencji by³ Stu
Flavell (GNP +). Celem konferencji by³o podkrelenie roli, jak¹ odgrywaj¹ osoby zaka¿one
wirusem HIV w walce z epidemi¹. Podkrelano
nowe zadanie osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS na
ca³ym wiecie jako liderów w tej walce. Cele
szczegó³owe dotyczy³y wykreowania nowych
przywódców w aktywnej dzia³alnoci prewencyjnej i terapeutycznej w krajach rozwijaj¹cych
siê, wzmocnienia miêdzynarodowej wspó³pracy

miêdzy osobami ¿yj¹cymi z HIV/AIDS na wiecie, w strukturach formalnych i nieformalnych
oraz refleksji nad dowiadczeniem spo³ecznoci afrykañskich.
Konferencja odbywa³a siê w przepiêknym
kurorcie nad brzegiem najwiêkszego w Afryce
jeziora Wiktorii, w the Speke Resort, niedaleko
stolicy Ugandy Kampali. Uganda, gospodarz
konferencji, jest krajem o ogólnej liczbie 23 mln
mieszkañców (2002 r.), w tym 50% poni¿ej
15 roku ¿ycia. Przewidywana d³ugoæ ¿ycia
mieszkañca Ugandy wynosi 42 lata. G³ówn¹
przyczyn¹ zgonów jest AIDS. Uganda nale¿y
do pañstw bardzo zad³u¿onych. Leczenie antyretrowirusowe w tym kraju praktycznie nie istnieje. Nie przypadkowo wybrano w³anie Ugandê na miejsce tegorocznego spotkania osób
¿yj¹cych z HIV/AIDS z ca³ego wiata. Da³o to
sposobnoæ zwrócenia oczu wiata na Afrykê
w kontekcie epidemii AIDS.
Tematy poruszane na konferencji dotyczy³y
przede wszystkim zagadnieñ zwi¹zanych
z kszta³towaniem umiejêtnoci lidera zaanga¿owanego w dzia³alnoæ prewencji i terapii HIV/
AIDS, jak równie¿ zagadnieñ zwi¹zanych szeroko z leczeniem, opiek¹ i wsparciem oraz dotycz¹cych rodzin z problemem AIDS, a zw³aszcza
sytuacji dzieci i m³odzie¿y ¿yj¹cej z HIV/AIDS.
Dyskutowane by³y równie¿ wci¹¿ obecne zjawiska stygmy i dyskryminacji wokó³ HIV/AIDS.
Dowiadczenia pañstw Europy Zachodniej
i Ameryki Pó³nocnej w dzia³aniach dotycz¹cych
zatrzymania epidemii AIDS oraz maj¹cych na celu
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terapiê, opiekê i wsparcie dla osób ¿yj¹cych z diagnoz¹ HIV/AIDS wskazuj¹, ¿e najlepsze rezultaty przynosz¹ te dzia³ania, które anga¿uj¹ osoby
zaka¿one HIV. To ci ludzie maj¹ codzienne dowiadczenia ¿ycia z HIV/AIDS. Okazuj¹ siê ekspertami w dziedzinie wiedzy o HIV/AIDS. S¹
najmocniej zaanga¿owani w walkê przeciw epidemii, poniewa¿ ona najbardziej bezporednio ich
dotyka. Wychodz¹c z takich za³o¿eñ miêdzynarodowe organizacje ³¹cz¹ siê we wspólnej sprawie tworz¹c skuteczne siatki pomocy i wsparcia.
Podobne przes³anie przywieca³o tegorocznej konferencji w Ugandzie.
W konferencji wziê³o udzia³ 800 uczestników z ca³ego wiata. By³y to przede wszystkim
osoby ¿yj¹ce z HIV/AIDS oraz niewielka grupa
profesjonalistów zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Po³owê (oko³o 400 uczestników) stanowili
obywatele Ugandy. Liczn¹ grupê reprezentowali
obywatele innych krajów Afryki. Nie zabrak³o
równie¿ goci z krajów Ameryki £aciñskiej, Azji
i Pacyfiku, wreszcie krajów Europy Wschodniej
(w tym jedna reprezentantka Polski w osobie autorki niniejszego artyku³u), Europy Zachodniej,
Australii oraz Ameryki Pó³nocnej. Oficjalnym
jêzykiem konferencji by³ angielski. Na niektórych sesjach obecni byli t³umacze hiszpañscy
i francuscy. W programie konferencji by³a uroczystoæ otwarcia, ceremonia zamkniêcia oraz
cztery dni wyk³adów, sesji dyskusyjnych, warsztatów i prezentacji. Nie zabrak³o równie¿ afrykañskich akcentów w formie regionalnych
ugandyjskich tañców, teatru i piewu. Ceremoniê otwarcia zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ prezydent Ugandy. Jego powitalne przemówienie zrobi³o du¿e wra¿enie na obywatelach Ugandy oraz
pozosta³ych uczestnikach konferencji.
Tematy sesji wyk³adowych:
 wiedza o samym wirusie, terapii antyretrowirusowej i opiece nad osobami ¿yj¹cymi

z HIV/AIDS  o charakterze edukacyjnym,
pocz¹wszy od bardzo podstawowych zagadnieñ a¿ po bardzo z³o¿one,
 struktury miêdzynarodowych organizacji
aktywnie zaanga¿owanych w walkê z epidemi¹ (The Global Fund, Red Cross, UNICEF, GIPA, etc.),
 wzmacnianie instniej¹cych struktur wspó³pracy osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS na wiecie
(ICW, GNP+ etc.).
Warsztaty dotyczy³y kszta³towania konkretnych umiejêtnoci przydatnych w dzia³aniach
prewencji, terapii i wsparcia (np. Publiczne wyst¹pienia osób HIV pozytywnych  jak byæ dobrym mówc¹, Sex i bycie pozytywnym, ¯al
po stracie, Religia, kultura, stygma i dyskryminacja, HIV w miejscu pracy, Rola osób
HIV pozytywnych w prewencji, mieræ i umieranie, Mówiæ czy nie o swoim HIV pozytywnym statusie? etc.).
Jeden z warsztatów dotyczy³ zagadnienia
IDU w kontekcie zaka¿eñ wirusem HIV. Obecni byli przedstawiciele Azji. W krajach Azjatyckich g³ówn¹ drog¹ zaka¿enia jest droga do¿ylna.
Osoby u¿ywaj¹ce narkotyków drog¹ do¿yln¹ s¹
tam najliczniejsz¹ grup¹ wród osób zaka¿onych.
Podobnie wygl¹da sytuacja w Europie Wschodniej (w Polsce IDU stanowi¹ 62,5% zarejestrowanych przypadków HIV/AIDS  dane z maja
2002 roku). W krajach takich jak Litwa (72,3%),
Estonia (85,0%), £otwa (76,3%), Ukraina
(69,4%), Bia³oru (78,0%), Mo³dawia (83,0%),
i Rosja (88,0%) wci¹¿ najczêstsz¹ drog¹ zaka¿enia HIV jest droga do¿ylna. Nieco inaczej sytuacja wygl¹da w Afryce. Przedstawiciel Ugandy
informowa³, ¿e w jego kraju jedynym popularnym narkotykiem jest marihuana. Problem przyjmowania narkotyków drog¹ do¿yln¹ jest tutaj
nieznany. Wiod¹c¹ drog¹ zaka¿enia HIV jest
w Ugandzie droga kontaktów heteroseksualnych.
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Nieco inaczej sytuacja wygl¹da w krajach Afryki
pó³nocnej. Tam obecne jest zjawisko przyjmowania narkotyków drog¹ do¿yln¹, chocia¿ g³ówn¹
drog¹ zaka¿enia HIV s¹ stosunki heteroseksualne. Przedstawiciele krajów Ameryki Pó³nocnej
podzielili siê swoimi dowiadczeniami w zakresie harm reduction wród IDU. Podkrelili rolê
opieki i wsparcia dla IDU, którzy opuszczaj¹
orodki odwykowe w kontekcie prewencji nowych zaka¿eñ HIV. Poruszono temat rodzin, partnerów i dzieci HIV pozytywnych IDU  jako grup
nara¿onych na mo¿liwoæ zaka¿enia HIV. Zg³oszono wniosek utworzenia miêdzynarodowego
networku HIV + IDU (do tej pory rodowisko
HIV+IDU by³o stosunkowo biern¹ grup¹ w perspektywie miêdzynarodowej wspó³pracy, aczkolwiek istniej¹ lokalne organizacje wspó³pracy takie jak CEE - HRN  Central and Eastern
European Harm Reduction Network). Dyskutowano potrzebê poruszenia istotnych problemów
zwi¹zanych z HIV+IDU na kolejnej konferencji
 The XV International AIDS Conference, która
odbêdzie siê w Bangkoku latem przysz³ego roku.
Konferencja w Ugandzie stworzy³a unikaln¹ mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS z ca³ego wiata. Uderzaj¹ca
ró¿norodnoæ kulturowych odniesieñ zmusza³a
do refleksji. Na tym miêdzynarodowym spotkaniu osób o odmiennych dowiadczeniach, pochodz¹cych z ró¿norodnych kulturowo, wiatopogl¹dowo, religijnie rodowisk wspólna by³a jedna
sprawa  sprzeciw wobec biernoci i bezradnoci wobec HIV/AIDS. By³o to realne dowiadczenie wspólnego, solidarnego zjednoczenia si³.
Znajdywanie tego co wspólne i podobne, wzajemna wymiana dowiadczeñ, wiedzy i energii
by³y istot¹ konferencji w Ugandzie.
Dla mnie osobicie wa¿ne by³o zobaczenie realnej, ludzkiej twarzy AIDS w postaci prawdziwych ludzi, osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS. Intere-

suj¹ce by³o us³yszeæ wiadectwa ludzi z ró¿nych
rodowisk: osób homoseksualnych z krajów hiszpañskojêzycznych, heteroseksualnych kobiet
z Wielkiej Brytanii, osób zaka¿onych HIV z krajów o wiod¹cej religii Islamu czy zaka¿onych
¯ydów. Ogromne wra¿enie zrobi³ na mnie równie¿ bezporedni kontakt z osobami HIV pozytywnymi z samej Ugandy i innych czêci Afryki.
Spacery po Kampali ze wiadomoci¹, ¿e wielu
ze spotkanych przechodniów jest zaka¿onych HIV
mia³o dla mnie szczególne znaczenie. Wiêkszoæ
tych ludzi nigdy nie ujawnia swojego zaka¿enia.
Wiêkszoæ ludzi nie chce nawet znaæ swojego
statusu serologicznego w obliczu stygmatyzacji i braku jakiejkolwiek nadziei na otrzymanie
adekwatnego leczenia. Paradoksalnie wobec jego
powszechnoci, zaka¿enie HIV jest w Afryce spraw¹ tabu, czym nieczystym, grzechem, win¹. S¹dzê, ¿e sam fakt, i¿ prezydent tego kraju publicznie potwierdzi³ obecnoæ HIV w Ugandzie, ¿e
g³ono wymówi³ s³owo AIDS  mia³ du¿e znaczenie. Pokazanie osób zaka¿onych HIV jako aktywnych liderów w wiadomej walce z epidemi¹
by³o aktem symbolicznym, stawiaj¹cym ludzi ¿yj¹cych z HIV/AIDS jako w pe³ni wartociowych
cz³onków spo³ecznoci ludzkiej.
Dla mnie, jako Polki, spotkanie w Ugandzie
mia³o jeszcze jeden wymiar. Dowiadczy³am realnie tego, ¿e mogê wiele daæ. Moje osobiste dowiadczenia zwi¹zane ze specyfik¹ sytuacji osób zaka¿onych w moim kraju okaza³y siê cenne dla innych.
Uwiadomi³am sobie równie¿ lepsz¹ sytuacjê osób
zaka¿onych HIV w Polsce wobec tego, co dzieje
siê w Afryce. Mimo wielu braków i niezaspokojonych potrzeb, póki co, terapia antyretrowirusowa
w Polsce jest dostêpna i bezp³atna dla osób ubezpieczonych i miejmy nadziejê, ¿e tak zostanie.
Anna Konefa³
terapeuta w M³odzie¿owym Orodku Rehabilitacyjnym
WTD w Kazuniu-Bielanach
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OG£OSZENIE
w sprawie konkursu na program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii
i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków zatwierdzany i certyfikowany
przez Ministra Zdrowia
Dyrektor
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, tel. (0 22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl
na podstawie art. 14 ust 2a Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity
Dz. U. Nr 24, poz. 198 z 2003 roku) oraz Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia
w dniu 26.02.2004 r (Dz. Urz. MZ Nr 2 z 2004 r).
Zaprasza
zainteresowane podmioty do sk³adania ofert i uczestniczenia w konkursie na program specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków zatwierdzany i certyfikowany przez
Ministra Zdrowia w zakresie:




instruktora terapii uzale¿nieñ

specjalisty terapii uzale¿nieñ
W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty nie bêd¹ce osobami fizycznymi i nie zaliczane do sektora finansów
publicznych, które na mocy postanowieñ statutowych s¹ uprawnione do prowadzenia szkoleñ, a oferowany program spe³nia wymagania okrelone w Regulaminie zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Oferta powinna zawieraæ:
szczegó³owe informacje na temat dowiadczenia podmiotu szkol¹cego w prowadzeniu szkoleñ z zakresu
terapii i rehabilitacji osób uzale¿nionych od narkotyków,
szczegó³owe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu,
szczegó³owe informacje na temat zawartoci merytorycznej i czasu trwania programu, planowany termin
rozpoczêcia i zakoñczenia szkolenia,
informacje na temat miejsca realizacji programu, bazy lokalowej i warunków technicznych umo¿liwiaj¹cych
realizacjê programu,
kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowan¹ liczbê uczestników,
opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejêtnoci nabytych w trakcie szkolenia, w tym opis zasad i trybu
prowadzenia egzaminu,
opis systemu wewnêtrznego monitorowania jakoci kszta³cenia,
ca³kowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem.

Podmiot szkol¹cy bêdzie zobowi¹zany do podjêcia wspó³pracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii w zakresie kwalifikacji osób do programu specjalistycznego szkolenia, ustalania terminu rozpoczêcia i zakoñczenia szkolenia oraz terminów i trybu egzaminów
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Oceny ofert dokonuje Rada do Spraw Certyfikacji Programów Szkoleniowych zgodnie z zasadami i trybem
okrelonym w Regulaminie zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie
uzale¿nienia od narkotyków dostêpnym na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania
Narkomanii www.kbpn.gov.pl
Zatwierdzenia i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia dokona Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii przygotowanej w oparciu
o ocenê programu sporz¹dzon¹ przez Radê do Spraw Certyfikacji Programów Szkoleniowych.
Oferty prosimy sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostêpnym na stronie internetowej Biura lub w siedzibie Krajowego Biura w godz. 9.00  16.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku).
Oferty prosimy kierowaæ na adres:
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii,
02776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 do dnia 14.05.2004 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
Oferty z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ bra³y udzia³u w konkursie
Informacje telefoniczne udzielane s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku pod numerem telefonu:
(0 22) 641 15 01 w godzinach od 10.00 do 14.00
Og³oszenie o rozstrzygniêciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii do dnia 30.06.2004 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygniêcia konkursu.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii zastrzega sobie równie¿ prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.
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