Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w 2006 roku
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jest organizacją
pozarządową działająca na terenie całego kraju w oddziałach terenowych.
Siedziba Zarządu Głównego PTZN mieści się w Warszawie przy ul.
Chmielnej 10a m.21.
Towarzystwo figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000139972 jako organizacja pożytku publicznego (decyzja Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy z dnia 30.09.2004 r.). Zarejestrowanych jest 29 jednostek
terenowych PTZN.
REGON: 001267024.
Zarząd Główny PTZN liczy 25 członków:
1. Kuciak Anna - przewodnicząca ZG -Warszawa
2. Kocur Józef - wiceprzewodniczący ZG - Łódź
3. Rejniak Robert - wiceprzewodniczący ZG - Bydgoszcz
4. Ulicki Ryszard- sekretarz ZG - Koszalin
5. Malinowska Katarzyna - skarbnik ZG - Bartoszyce
6. Ciećwierz Barbara- członek ZG - Czerwińsk
7. Czarnik Walentyna- członek ZG - Słupsk
8. Dietrich-Muszalska Anna- członek ZG - Łódź
9. Fiałkiewicz Jerzy- członek ZG - Warszawa
10. Fura Jolanta- członek ZG - Katowice
11. Kaciuba Andrzej - członek ZG - Lublin
12. Klawiński Eligiusz- członek ZG - Leszno
13. Makacewicz Jadwiga – członek ZG - Toruń
14. Markiewicz Aleksander- członek ZG - Koszalin
15. Nieścierewska Jolanta – członek ZG – Gorzów Wlkp.
16. Osowski Krzysztof – członek ZG - Bartoszyce
17. Pankowski Marek- członek ZG – Legionowo
18. Pawłosek Elżbieta– Nowy Dwór Mazowiecki
19. Pietrzak Maria – członek ZG - Katowice
20. Radzymiński Antoni – członek ZG - Szczecin
21. Rybczyńska Dorota- członek ZG – Zielona Góra
22. Szadkowski Sławomir- członek ZG - Sochaczew
23. Tyburska Danuta – członek ZG - Brodnica
24. Wawrzynowski Włodzimierz- członek ZG - Koszalin
25. Żbikowski Zbigniew – członek ZG – Zarębin

Zarząd Główny PTZN został wybrany przez delegatów VII Krajowego Zjazdu
Delegatów PTZN w dniu 20 maja 2006 roku w Solcu Kujawskim.
Uchwały ZG PTZN podjęte w 2006 r:
Uchwały z dnia 25 lutego 2006 r.:
1. Uchwała nr 1 Wybory delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów
PTZN: Oddziały terenowe Towarzystwa wybierają podczas walnych
zebrań sprawozdawczo-wyborczych delegatów na VII Krajowy Zjazd
Delegatów PTZN w stosunku: 1 delegat na 15 członków oddziału
obecnych na zebraniu. Listy obecności z tych zebrań oddziały przedstawią
Biuru Zarządu Głównego. Decyzja podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr 2 Jednogłośnie podjęto decyzję o przyznaniu 17 osobom
wspierającym organizację koncertów „Niećpa” odznak honorowych
PTZN
Uchwały z dnia 20 maja 2006 r.:
1. Uchwała nr 1 Przyjęcie sprawozdania z działalności Towarzystwa w
latach 2002-2006. – decyzja jednogłośna
2. Uchwała nr 2 Przyjęcie regulaminu obrad VII Krajowego Zjazdu
Delegatów PTZN– decyzja jednogłośna
3. Uchwała nr 3 Przyjęcie regulaminu wyboru władz naczelnych
Towarzystwa porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Delegatów PTZN–
decyzja jednogłośna
Uchwała z dnia 20 maja - pierwsze posiedzenie po zjeździe
1. Zarząd Główny przyjął jednogłośnie skład Prezydium w następującym
składzie: Anna Kuciak, Aleksander Markiewicz, Anna DietrichMuszalska, - Elżbieta Pawłosek, Józef Kocur, Robert Rejniak, Katarzyna
Malinowska Ryszard Ulicki.
Uchwały z dnia 18 listopada 2006 r.:
1) Uchwała nr 1: Zarząd Główny PTZN powołuje Radę Naukową Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w składzie: Józef Kocur, Dorota
Rybczyńska, Aleksander Markiewicz, Marek Pankowski, Anna DietrichMuszalska, Jolanta Fura, Andrzej Kaciuba, Ewa Proch-Masłowska.

2) Uchwała nr 2: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii uchwala przyjęcie i zatwierdzenie Statutu Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla
Młodzieży w Brzezince.
3) Uchwała nr 3: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii zatwierdza zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla
Młodzieży w Wólce Przybojewskiej.
4) Uchwała nr 4: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii – na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PTZN – rozwiązał
Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w
Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8.
5) Uchwała nr 5: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii uchwala powołanie Oddziału Terenowego PTZN w Tucholi z
siedzibą tymczasową: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
6) Uchwała nr 6: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii uchwala powołanie Oddziału Terenowego PTZN we Wrocławiu z
siedzibą tymczasową: ul. Poleska 39/5, 51-354 Wrocław.

Cele statutowe:
1. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,
alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie
skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności .
2. Do zadań Towarzystwa należy m.in.:
a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in.
informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, szczególnie
od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania
tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych;
b) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi,
międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w
krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz
przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności;
c) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu,
nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;

d) przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej wyników
działalności społecznej, wskazywanie potrzeb i trudności w przeciwdziałaniu
uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji
psychoaktywnych oraz w ograniczaniu szkód związanych z ich używaniem;
e) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych,
rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i
zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po
przebytej rehabilitacji i resocjalizacji;
f) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i
instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w
szczególności krajów Unii Europejskiej, w tym z organami administracji
rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form
społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uzależnieniu od
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
g) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie,
resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnienia od
narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych w
celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstronnej pomocy dla osób
zagrożonych
uzależnieniem
lub
uzależnionych
od
substancji
psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z
zaburzeniami psychicznymi oraz zabezpieczenia osób używających
substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez
redukcję bezrobocia;
h) inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów
zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu,
nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
i) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich
otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy;
j) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych
osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych
Towarzystwa;
3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i
wspierać ruchy pozarządowe określonych celami i zadaniami wynikającymi z
niniejszego statutu.
4. W tym samym zakresie Towarzystwo może działać na rzecz inicjatyw ruchu
obywatelskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
5. Towarzystwo może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą
problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym
może uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń
zlecanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie działania
skierowane do różnych grup odbiorców mają charakter nieodpłatny, za
wyjątkiem szkoleń specjalistycznych (zadania zlecane przez administrację
publiczną).
Ważniejsze tematy i decyzje podjęte przez Zarząd Główny PTZN:
 współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania uwag do
projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 opracowanie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010
 utworzenie i zarejestrowanie trzech oddziałów terenowych PTZN w
Brodnicy, Tucholi i Warszawie
PTZN - organizacja non profit - zdobywa środki na realizację swoich
celów statutowych ze składek członkowskich (liczba członków czynnie
działających przekracza 800 osób), z darowizn od osób prywatnych i firm, ze
zbiórek pieniędzy organizowanych podczas imprez masowych o charakterze
profilaktycznym, sportowym, rekreacyjnym, koncertów estradowych z udziałem
czołowych gwiazd polskiej estrady, z nawiązek sądowych zasądzanych przez
sądy w całym kraju za łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te
przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową.
Na programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzone w
poradniach, punktach konsultacyjnych, świetlicach terapeutycznych pozyskuje
środki w drodze konkursów rozpisywanych przez urzędy miast, gmin,
powiatów, a także ze środków centralnych poprzez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii (od 1993 roku).
Dwa ośrodki rehabilitacyjno – readaptacyjne dla młodzieży, w Brzezince
k. Kluczewa, woj. zachodniopomorskie i w Wólce Przybojewskiej, woj.
mazowieckie, zarejestrowane jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
prowadzą terapię stacjonarną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w
oparciu o kontrakty na świadczenia zdrowotne.
Cele statutowe realizowane były poprzez:
- prowadzenie poradni i punktów konsultacyjnych (udzielanie porad i konsultacji
dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych; motywowanie do
podjęcia leczenia osób chorych, kształtowanie umiejętności wychowawczych
rodziców i opiekunów prawnych, doskonalenie umiejętności wychowawczych
pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z młodzieżą)
- prowadzenie świetlic terapeutycznych i klubów młodzieżowych
(organizowanie podopiecznym czasu wolnego w okresie roku szkolnego,

podczas wakacji i ferii, rozwijanie zainteresowań, zdolności w atrakcyjnych
formach – zajęcia artystyczne, sportowe (przy oddziałach zarejestrowane są
Uczniowskie Kluby Sportowe), turystyczne; prowadzenie zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych dla dzieci z problemami szkolnymi; kształtowanie
właściwych relacji w grupie rówieśniczej i z dorosłymi (zajęcia
socjoterapeutyczne, komunikacja, wyrażanie uczuć)
- działania profilaktyczne w formie zajęć edukacyjnych i szkoleń dla dorosłych
(zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli i innych grup
zawodowych, zwiększenie wiedzy o substancjach odurzających i konsekwencjach
ich stosowania, zwiększenie wiedzy o formach i metodach pracy z osobami
zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi oraz rodzinami, a także o instytucjach
zajmujących się pomaganiem rodzinie; zintensyfikowanie współpracy różnych
środowisk - specjalistów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, służb
społecznych, nauczycieli i wychowawców, kościoła).
- działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (podniesienie poziomu wiedzy o
zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych, zwiększenie
umiejętności interpersonalnych młodzieży, poszerzenie grupy zwolenników
aktywnego, wolnego od nałogów trybu życia poprzez: modelowanie właściwych
postaw w grupach rówieśniczych, wzmacnianie czynników chroniących w
wymiarze indywidualnym, budowanie właściwych przekonań normatywnych;
modelowanie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu systemu pomocy osobom
uzależnionym i ich rodzinom – edukacja rówieśnicza, zwiększenie wiedzy o
formach i metodach pomocy osobom używającym narkotyków, zagrożonym
uzależnieniem i rodzinom w kryzysie).
- opracowanie i realizację szkolnych programów profilaktyki w szkołach
podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych
- prowadzenie dwóch ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla młodzieży
(terapia stacjonarna od 12-24 miesięcy - zgodnie z potrzebami pacjentów - dla ok.
100 podopiecznych (łóżek); program terapeutyczny w systemie społeczności
terapeutycznej; możliwość realizacji obowiązku szkolnego oraz kontynuacji nauki
w szkołach poza ośrodkami dla osób, które ukończyły 18 lat; pomoc rodzinom w
ramach terapii rodzinnej).
- prowadzenie staży i praktyk zawodowych studentów i absolwentów kierunków
humanistycznych, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę z osobami
uzależnionymi i ich rodzinami
- redagowanie Biuletynu „Problemy Narkomanii” – kwartalnika zajmującego się
zagadnieniami profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,

będącego forum wymiany wiedzy, doświadczeń pracujących w tej dziedzinie
osób i instytucji (przede wszystkim organizacji pozarządowych)
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla studentów różnych kierunków,
uzupełniających program szkół wyższych w oparciu o porozumienia z
samorządami studentów i władzami uczelni
- udział i organizację kampanii profilaktycznych („Niećpa”, „Obudź się”,
„Bliżej siebie – dalej od narkotyków”)
- udział i organizację konferencji i seminariów naukowych
- prowadzenie badań dotyczących upowszechniania się używania substancji
psychoaktywnych przez młodzież.
W 2006 roku odbiorcami programów oferowanych przez Oddziały Terenowe
Towarzystwa byli:
- dzieci i młodzież z grup o ryzykownych zachowaniach
- dzieci i młodzież szkolna (zajęcia profilaktyczne)
- młodzież z grup liderskich i wolontariusze
- studenci
- osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem oraz ich rodziny
- osoby pozbawione wolności przebywające w zakładach karnych
- osoby, które pracują z młodzieżą – psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy,
pracownicy służb społecznych, kuratorzy sądowi, pielęgniarki, policjanci,
funkcjonariusze straży miejskiej i kandydaci na strażników miejskich, członkowie
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- ogół społeczeństwa (kampanie profilaktyczne, koncerty, audycje radiowe i
telewizyjne),
- urzędnicy szczebla samorządowego (szkolenia)
Działania podjęte przez PTZN w 2006 r. obrazują poniższe dane statystyczne:
Lp.
1.

Formy realizacji zadań statutowych w
roku 2006
Poradnictwo i konsultacje

Oddziały
Liczba
realizujące
odbiorców
4 800
Brodnica,
Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Katowice,
Koszalin,
Legionowo, Łódź,
Słupsk, Szczecinek,
Szczecin,

Sochaczew,
Świnoujście,
Toruń, Wolin,
Zielona Góra
Świecie,
Warszawa,
Radzymin, Marki,
Chojnice
2.

Rówieśnicza edukacja zdrowotna

Bydgoszcz, Słupsk,
Świnoujście,
Toruń, Warszawa,
Chojnice
Katowice,
Warszawa
Radzymin, Marki

496

3.

Terapia indywidualna

4.

Terapia grupowa dla zagrożonych i
uzależnionych

Bydgoszcz,
Koszalin, Łódź,
Szczecin, Wolin
Zielona Góra

253

5.

Terapia grupowa dla rodzin

Bydgoszcz,
Koszalin Słupsk,
Świecie
Warszawa

581

6.

Zajęcia psychokorekcyjne

Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Świnoujście
Wolin, Warszawa

100

7.

Zagospodarowanie czasu wolnego

Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Katowice,
Legionowo,
Leszno, Słupsk,
Szczecinek,
Szczecin,
Sochaczew, Wolin,
Zielona Góra,
Warszawa

1733

131

8.

Edukacja społeczna

Bydgoszcz,
Sochaczew,
Bartoszyce
Warszawa
Chojnice

10.

kuratorów

Brodnica,
Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Katowice, Słupsk,
Szczecin,
Sochaczew, Wolin
Toruń, Świecie
Warszawa,
Brodnica
Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Słupsk, Szczecin,
Warszawa

1792

9.

Szkolenia dla:
nauczycieli

11.

policji

Bydgoszcz,
Katowice,
Szczecin-wojsko,
Warszawa

100

12.

pracowników socjalnych

117

13.

lekarzy

Katowice, Słupsk
Warszawa,
Chojnice
Gorzów Wlkp.,
Katowice
(certyfikat),
Koszalin

14.

pielęgniarek

Gorzów Wlkp.,
Koszalin, Szczecin

242

15.

środowiska akademickiego

Bydgoszcz,
Warszawa

265

Bydgoszcz,

19860

16. Zajęcia profilaktyczne w szkołach:

486

40

dla młodzieży

18.

dla rodziców

19. Badania

20. Stacjonarna terapia dla dzieci i
młodzieży
21. Inne

Gorzów Wlkp.,
Katowice,
Koszalin,
Legionowo,
Słupsk, Szczecinek,
Szczecin,
Sochaczew,
Świnoujście
Toruń, Świecie
Warszawa, Wólka
Przyboj. Brzezinka
Bydgoszcz,
Gorzów Wlkp.,
Koszalin, Łódź,
Sochaczew
Toruń, Wolin,
Świecie,
Warszawa, Wólka
Przyboj. Brzezinka
Gorzów Wlkp.,
Wolin, Zielona
Góra, Świecie,
Chojnice
ORR Wólka
Ptrzybojewska,
ORR Brzezinka
Bydgoszcz – ZK,
kampanie
profilaktyczne,
publikacje,
Gorzów Wlkp. –
poradnia
internetowa,
edukacja dla
poborowych,
postrehabilitacja
Katowicekampanie
profilaktyczne,
Legionowo- paczki
Słupsk, Toruńprofilaktyka w
przedszkolach dla

6955

839

150
102
111

478
165

dzieci i dorosłych
Sochaczewkonferencja, akcja
letnia
Świnoujście –
Sanepid
Toruńkonferencja
Wolin-seminarium
Poradnictwo
internetowe,
wodniacy
Zielona Górapostrehabilitacja
Warszawa –
koncerty Niećpa,
kampania
profilaktyczna
„Bliżej siebie, dalej
od narkotyków”,
wydawnictwo
„Problemy
Narkomanii”
Wólka Przyboj.2 wycieczki
integracyjne, rajd
rowerowy, Punkt
Doraźnej Pomocy
Dziecku i Rodzinie,
terapia stacjonarna:
687 osobodni
RAZEM

249
1090

42
21 000

10 000

213

72 390

Najliczniejsza grupę odbiorców w nurcie profilaktyki pierwszorzędowej
stanowili uczestnicy kampanii NIECPA – 10000 osób oraz dzieci i młodzież
uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych w szkołach - 19 860 osób.
W zakresie pracy z osobami zagrożonymi i uzależnionymi oraz ich
rodzinami odnotowano wzrost w stosunku do roku 2005. W 2006 roku objęto
oddziaływaniami w tej grupie odbiorców (w formie konsultacji, terapii
indywidualnej, grupowej oraz zajęć psychokorekcyjnych) - 5865 osób.
Ważnym elementem pracy profilaktycznej była również działalność
szkoleniowa dla różnych grup zawodowych – w zajęciach szkoleniowych
wzięło udział 2 777 osób.

Źródła finansowania:
Lp.

3.

Krajowe Gmina/
Biuro
miasto
Bydgoszcz
x
x
Gorzów
x
x
Wlkp.
Katowice
x
x

4.
5.
6.
7.

Koszalin
Legionowo
Leszno
Łódź

x
x

x
x
x
x

-

x

8.

Słupsk

x

x

X

x

9.

Szczecinek

x

x

-

-

10.

Szczecin

x

x

x

-

NFZ
MOPS,
Uniwersytet
Medyczny
Komisja
Alkoholowa,
Min. Pracy,
Kuratorium
Oświaty
Centrum
Inicjatyw Społ.,
MOPS,
-

11.

Sochaczew

x

x

-

X

Powiat

12.

x

x

-

-

-

13.

Świnouj
-ście
Toruń

x

x

-

x

-

14.

Wolin

x

x

-

-

15.

x

x

-

-

16.

Zielona
Góra
Świecie

Zachodniopomor
s-ki ZOŻŻ
powiat

-

x

-

-

-

17.

Warszawa

x

x

x

x

Fundacja
Energetyki, Bank
Spółdzielczy w
Białej

1.
2.

Oddział

Wojew Marsza Inne
-oda
-łek
firmy prywatne
x
Kuratorium
Oświaty
-

18.
19.
20.
21.
22.

Chojnice
Brzezinka
- oddział
Brzezinka
- ORR
Wólka
Przyboj.
Wólka
Przyboj.
ORR

x
-

-

-

-

Podlaskiej, Bank
Spółdzielczy w
Małej Wsi,
Krajowa Spółka
Cukrowa,
Centrala
Zaopatrzenia
Hutnictwa,
Agencja
Rozwoju
Lokalnego,
Pomorska
Agencja Imprez
Artystycznych,
osoby fizyczne,
nawiązki sądowe
-

-

-

-

-

NFZ

-

x

-

-

-

-

x

-

-

NFZ

Razem
15
17
4
5
Oddziały terenowe PTZN pozyskiwały środki na swoją działalność z funduszy
krajowych, miejskich, gminnych, wojewódzkich oraz z darowizn od osób i firm
prywatnych, a także z nawiązek sądowych od osób skazanych prawomocnymi
wyrokami za łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
jednoprocentowego odpisu od podatków – zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, jak również ze składek członkowskich.
W przypadku 15 oddziałów zadania realizowano ze środków Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 17 oddziałów wspierały samorządy
miasta i gmin, 9 oddziałów uzyskało wsparcie finansowe ze środków
wojewódzkich, w tym 5 od marszałków województw.
Realizatorzy:
Lp.

Oddział

Umowy
zlecenia

Liczba
etatów

Wolontariusze Liczba
godzin/miesiąc
w przeliczeniu

1.

Gorzów Wlkp.

11

-

528

2.

Bydgoszcz

-

-

20

na etaty
3,15 etatu
wolontariusze2,3
-

3.

Katowice

-

-

-

½ etatu

4.

Koszalin

8

½

-

3 ¾ etatu

5.

Słupsk

20

2

5

7,11 etatu

6.

Leszno

-

-

12

7.

Szczecinek

8

-

12

90 godz/mc=
½ etatu
0,39 etatu

8.

Szczecin

7

-

7

1 etat

9.

Sochaczew

5

2

10

3 etaty

10.

Świnoujście

x

-

-

½ etatu

11.

Toruń

250

-

45

2,46 etatu

12.

Wolin

9

-

11

¼ etatu

13.

Świecie

2

-

-

½ etatu

14.

Warszawa

10

2

10

3 ¾ etatu

15.
16.
17.

Chojnice
Zielona Góra
Brzezinka
oddział
Brzezinka ORR
Wólka Przyboj.
Wólka Przyboj.
ORR

4
4
-

3

7
2
9

¼ etatu
2,4 etatu
17 etatów-

2
-

15

2
-

15 ½ etatu

18.
19.
20.

16,5

16 1/2 etatu

Razem
340
41
680
64,06 etatu
Zadania zlecone Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii realizowało
w 2006 roku blisko 400 pracowników zatrudnionych w różnym wymiarze
godzinowym w formie umowy o pracę, umów – zlecenia i umów o dzieło. W

przeliczeniu na etaty zrealizowano zadania odpowiadające 64, 06 etatu w skali
miesiąca. Ogółem w ciągu całego roku przepracowano prawie 123 tys. godzin.
Wysokość uzyskanych przychodów, w tym środków publicznych, darowizn,
środków z budżetów samorządów, składek członkowskich i nawiązek sądowych
wraz z Ośrodkami Rehabilitacyjnymi (NFZ) w wysokości 3.917.047,73,
w tym na:
- działalność nieodpłatną - 3.342.077,79
- działalność odpłatną - 459.903,99
Informacja o poniesionych kosztach:
Ogółem: 3.843.018,28
- cele statutowe:
koszty realizacji działalności nieodpłatnej w wysokości: 1.525.958,31,
koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych w wysokości: 311.694,87
koszty administracyjne: 2.070.757,68
pozostałe koszty 8.636,87
Stowarzyszenie w 2006 roku zamknęło bilans wynikiem dodatnim w wysokości
74.029,45
Jest to wynik większy o 73.207,28 od wyniku z 2005 roku
Ujemny wynik za 2006 rok odnotowały trzy oddziały:
Szczecin Zielona Góra, Łódź
Liczba osób zatrudnionych w formie umowy o pracę: 41 etatów
Liczba osób zatrudnionych w formie umowy-zlecenia: 340 osób
Łączna liczba godzin przepracowanych na wszystkie zadania zlecone w
przeliczeniu na etaty wynosi 64,06 etatu
Członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia nie uzyskiwali żadnych
wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

