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Badania przeprowadzone w 2004 roku na ogólnopolskiej próbie studentów1 wskaza³y na potrzebê prowadzenia w rodowisku akademickim dzia³añ profilaktycznych, które uczyni³yby ze szkó³ wy¿szych miejsca skutecznej polityki antynarkotykowej. Z tego powodu, z inicjatywy
Pani Minister Barbary Labudy, sekretarza stanu w Kancelarii RP, w roku
akademickim 2004/2005 powsta³a Ogólnopolska Sieæ Uczelni Wolnych
od Uzale¿nieñ (OSUWU). W padzierniku 2005 roku w Sieci uczestniczy³o 115 szkó³ wy¿szych. Tak liczna reprezentacja rodowiska akademickiego dowodzi, ¿e w³adze uczelni coraz bardziej dostrzegaj¹ powagê problemu uzale¿nieñ i s¹ sk³onne solidarnie w³¹czyæ siê w przeciwdzia³anie temu zagro¿eniu.
Na pocz¹tku istnienia Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych od Uzale¿nieñ powsta³
zespó³ ds. opracowania standardów profilaktycznych, który tworzyli: prof. dr hab. Krystyna Gabryjelska (Uniwersytet Wroc³awski),
Jolanta Koczurowska (prezes Monar; Uniwersytet Gdañski), dr Robert Porzak (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej). W posiedzeniach zespo³u uczestniczyli tak¿e:
prof. dr hab. Jerzy Wonicki (prezes Fundacji Rektorów Polskich), El¿bieta Lipska (dyrektor Polskiej Misji Medycznej, AM w Warszawie) i dr Maria Moneta Malewska (psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie profilaktyki uzale¿nieñ).
Rektorzy i inni przedstawiciele rodowisk
akademickich, podczas specjalnego posiedzenia w Belwederze w lutym 2005 roku powo³ali
Komitet Steruj¹cy Ogólnopolskiej Sieci
Uczelni Wolnych od Uzale¿nieñ, sk³adaj¹cy
siê z reprezentantów siedmiu krajowych uczelni
najbardziej zaawansowanych w dzia³aniach
profilaktycznych. W sk³ad Komitetu wchodz¹:
prof. dr hab. Miros³aw Kalinowski  Przewodnicz¹cy Komitetu (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Janusz Pach, (Uniwersytet Jagielloñski), prof. dr hab. Witold Kosiñski
(Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik
Komputerowych), prof. dr hab. Andrzej Jakubiak (Politechnika Wroc³awska), insp. dr Janusz Fiebig (Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie), prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika), prof. dr
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hab. Krystyna Gabryjelska (Uniwersytet Wroc³awski).
Do zadañ Komitetu, z jednej strony nale¿y koordynowanie prac nad sformu³owaniem
merytorycznych, finansowych i organizacyjnych
standardów pracy profilaktycznej na uczelniach,
a z drugiej  pomoc szko³om wy¿szym w inicjowaniu i prowadzeniu przedsiêwziêæ ograniczaj¹cych problem uzale¿nieñ w lokalnych rodowiskach akademickich. W wyniku powo³ania
Sekretariatu Merytorycznego w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim i stworzenia portalu
internetowego (www.uwu.pl), pojawi³a siê niepowtarzalna mo¿liwoæ wymiany informacji
na temat rozwi¹zañ profilaktycznych w poszczególnych orodkach akademickich uczestnicz¹cych w Sieci oraz szansa wykorzystania osi¹gniêæ ró¿nych szkó³ wy¿szych dla
wspólnego dobra. Ze wzglêdu na istotê realizowanego projektu patronat nad dzia³aniami
Sieci zosta³ objêty przez Konferencjê Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

Za³o¿enia ogólne
W populacji studentów znajduj¹ siê osoby
w ró¿nym stopniu nara¿one na ryzyko uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych. Z tego
powodu dzia³ania Sieci zosta³y skierowane
na realizacjê celów pierwszo- i drugorzêdowej
profilaktyki. W stosunkowo krótkim czasie
uda³o siê stworzyæ regu³y funkcjonowania
Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych od

Uzale¿nieñ. W kwietniu 2005 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby³o siê
pierwsze spotkanie Komitetu OSUWU powiêcone inicjowaniu systemowych rozwi¹zañ w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniom
w rodowiskach akademickich. Uniwersytet Jagielloñski przyj¹³ odpowiedzialnoæ za tworzenie algorytmów badawczych, dotycz¹cych diagnozy i ewaluacji dzia³añ profilaktycznych,
prowadzonych na poszczególnych uczelniach.
Zadaniem Uniwersytetu Wroc³awskiego i Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie by³o wypracowanie standardów zwi¹zanych ze wspieraniem rozwoju i promocji zdrowego stylu ¿ycia
wród studentów. Opracowanie systemu szkoleñ dla pe³nomocników ds. profilaktyki sta³o
siê zadaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za wspó³pracê z centralnymi instytucjami zajmuj¹cymi siê profilaktyk¹  Pañstwow¹ Agencj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, Krajowym Centrum ds. AIDS i Komend¹ G³ówn¹ Policji 
odpowiedzialnoæ przyjê³a Politechnika Warszawska. Przygotowanie projektu systemu finansowania projektów profilaktycznych na
poszczególnych uczelniach, nale¿a³o do Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Natomiast zadbanie o efektywny przep³yw informacji, m.
in. poprzez portal Uczelnie Wolne od Uzale¿nieñ (www.uwu.pl), znalaz³o siê w gestii
Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik
Komputerowych oraz Sekretariatu Merytorycznego Sieci, maj¹cego siedzibê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Przyjête standardy badawcze
W ramach Sieci podjêto siê przeprowadzenia dwojakiego typu badañ  diagnostycznych i ewaluacyjnych. W orodku odpowiedzialnym za procedury badawcze (Uniwersytet Jagielloñski) opracowano wstêpn¹ wersjê
metody s³u¿¹cej do diagnozy profilaktycznej.
Na spotkaniach osób zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ w szko³ach wy¿szych w Kazimierzu (czerwiec 2005 roku) i w Szczytnie (padziernik
2005 roku) prowadzono prace nad zmianami
w proponowanej metodzie, nad sposobem realizacji badañ ankietowych i opracowywaniem uzyskanych wyników badañ. Badania
ankietowe bêd¹ wykonane w poszczególnych
orodkach akademickich w okresie od listopada 2005 do stycznia 2006 roku. Wyniki uzy-
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skane w poszczególnych uczelniach zostan¹,
w celu ich opracowania, przekazane do orodka krakowskiego.

Standardy dzia³añ
profilaktycznych
W Sieci podjêto siê sformu³owania standardów, które pomog¹ wzmocniæ integracjê, jak
i zwiêkszyæ skutecznoæ dzia³añ ograniczaj¹cych ryzyko uzale¿nieñ w szko³ach wy¿szych.
Standardy te dotycz¹:
 zakresu praw i obowi¹zków pe³nomocnika
ds. profilaktyki;
 zajêæ (obligatoryjnych i fakultatywnych)
maj¹cych na celu rozwój potencja³u osobistego studentów;
 sposobów zagospodarowywania wolnego
czasu s³u¿¹cych promocji zdrowia w rodowisku akademickim;
 treci programowych s³u¿¹cych praktycznemu przygotowaniu do zawodu z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ na poszczególnych typach uczelni;
 dzia³añ pomocowych dla studentów dowiadczaj¹cych trudnoci.
Zadaniem pe³nomocnika ds. profilaktyki
powinno byæ przygotowanie, koordynacja
i nadzór nad uczelnianym programem profilaktycznym, a tak¿e reprezentowanie uczelni na zewn¹trz w zakresie kreowania zintegrowanej profilaktyki uzale¿nieñ. Funkcja
pe³nomocnika jest uzasadniona efektywnoci¹
podejmowanych dzia³añ, na któr¹ w istotny
sposób wp³ywaj¹ m.in. celowoæ, kompleksowoæ, interdyscyplinarnoæ i d³ugofalowoæ realizowanych strategii. Na podstawie
wyników uczelnianych dyskusji profilaktyków w Komitecie Sieci opracowano zakres
praw i obowi¹zków pe³nomocnika ds. profilaktyki.
Sformu³owaniem standardów dzia³añ profilaktycznych zajmuj¹ siê zespo³y robocze. Ich
zadaniem jest opracowanie projektów oddzia³ywañ adekwatnych do okrelonego typu szko³y
wy¿szej  humanistycznej, artystycznej, pedagogicznej, technicznej, medycznej, ekonomicznej, rolniczej, wychowania fizycznego, mundurowej czy zawodowej. Po zakoñczeniu prac
w zespo³ach roboczych, zadaniem Komitetu
bêdzie przygotowanie ostatecznej wersji standardów oraz strategii dostosowanych do poszczególnych typów uczelni. Opracowany projekt zostanie równie¿ przedstawiony do akcep-

tacji Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich.

Standardy kompetencyjne
pe³nomocników ds. profilaktyki
W celu zwiêkszania kompetencji pe³nomocników ds. profilaktyki w ramach OSUWU
wprowadzono dwie formy dzia³añ  spotkania
i szkolenia. W czasie spotkañ odbywaj¹ siê
dyskusje na temat aktualnych problemów dotycz¹cych funkcjonowania Sieci, jak i programów realizowanych na poziomie uczelnianym. W regulaminie OSUWU dwukrotnie
w ci¹gu roku przewidziane s¹ walne zgromadzenia pe³nomocników ds. profilaktyki. W bie¿¹cym roku takie spotkania odby³y siê w Kazimierzu i w Szczytnie. Koncentrowa³y siê na
sprawach zwi¹zanych z finansowaniem uczelnianych programów profilaktycznych i zakoñczeniem prac nad metod¹ diagnozowania u¿ywania substancji psychoaktywnych
oraz na pracach nad okreleniem statusu
formalnego pe³nomocnika ds. uzale¿nieñ. Poruszono tak¿e kwestiê nawi¹zywania kontaktów
z przedstawicielami Krajowego Biura ds.
Przeciwdzia³ania Narkomanii i Krajowego
Centrum ds. AIDS.
Drug¹ form¹ dzia³añ Sieci s¹ szkolenia.
Informacje uzyskane od uczestników spotkania w Szczytnie pozwoli³y na wskazanie i opracowanie ró¿nych typów szkoleñ, którymi zainteresowani s¹ przyszli pe³nomocnicy ds. profilaktyki.

nictwa Wy¿szego MENiS. Rozmowy dotyczy³y
mo¿liwoci podjêcia wspó³pracy merytorycznej, finansowej i organizacyjnej wymienionych
agend z uczelniami wy¿szymi  zarówno na
poziomie Sieci, jak i poszczególnych orodków akademickich. Na spotkaniu w Szczytnie
przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii i Krajowego Centrum ds.
AIDS okrelili warunki konstruowania wspólnych programów profilaktycznych z poszczególnymi orodkami akademickimi w roku 2006.
Obecnie trwaj¹ wspólne prace Komitetu i podmiotów reprezentuj¹cych instytucje centralne,
dotycz¹ce inicjowania programów skierowanych do populacji studentów.
Planowana jest kontynuacja dzia³alnoci Sieci w kolejnych latach. Jej g³ównym celem bêdzie wprowadzanie i realizacja w szko³ach wy¿szych sformu³owanych
standardów oraz przeprowadzenie badañ
ewaluacyjnych, które zweryfikuj¹ skutecznoæ podjêtych strategii. Ewaluacja powinna byæ bardzo istotnym elementem przysz³ych dzia³añ Sieci, poniewa¿ opisana
inicjatywa stanowi jedynie próbê systemowych rozwi¹zañ w zakresie kszta³towania
zintegrowanych dzia³añ profilaktycznych
na wy¿szych uczelniach. Podstawowym
efektem przedstawionego projektu powinno byæ, z jednej strony zmniejszenie liczby studentów u¿ywaj¹cych substancji psychoaktywnych, a z drugiej kreowanie skutecznej polityki antynarkotykowej w Polsce, poniewa¿ absolwenci poszczególnych
uczelni odgrywaj¹ istotn¹ rolê opiniotwórcz¹ i decyzyjn¹ w spo³ecznociach lokalnych.
q

Wspó³praca z instytucjami
centralnymi
Wa¿nym elementem dzia³alnoci OSUWU
jest wspó³praca z instytucjami, które w swojej
dzia³alnoci statutowej maj¹ zadania zwi¹zane
z promocj¹ zdrowia i przeciwdzia³aniem patologiom spo³ecznym. W maju 2005 roku w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie odby³o siê
spotkanie Komitetu OSUWU z osobami reprezentuj¹cymi instytucje tego typu. W obradach
uczestniczyli Zastêpca Komendanta G³ównego Policji, Dyrektor Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii, Zastêpca Dyrektora Krajowego
Centrum ds. AIDS, Sta³y Przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
w Polsce oraz Dyrektor Departamentu Szkol-
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Badania by³y przeprowadzone przez Sopock¹
Pracowniê Badañ Spo³ecznych.
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