PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM W POLSCE
realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Wrocław, 25 listopada 2016

Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (art. 88 o utworzeniu
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych).
Wpływy Funduszu stanowią 3% dopłat od gier objętych monopolem Państwa,
wydatkowanie wyłącznie na realizację działań w ramach obszarów określonych w art. 88
ust. 4 Ustawy o grach hazardowych:
1. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowanie
specjalistycznych ekspertyz, raportów i sprawozdań dotyczących problemu;
2. opracowywanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień behawioralnych;
3. wsparcie instytucji i stowarzyszeń realizujących zadania związane z
rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem;
4. podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz
zwiększania kompetencji zawodowych realizatorów programów.
5. zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie
szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Decyzja Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lipca 2010, powierzająca
Krajowemu Biuru do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii obsługę Funduszu.
Upoważnienie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do
dokonywania w imieniu Ministra Zdrowia czynności określonych w ww.
rozporządzeniu, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, udzielania
dotacji, kontrolowania i monitorowania realizacji zadań
Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiazywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi – Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym)

Regulacje prawne - w zakresie finansowania leczenia uzależnień
Narodowy Fundusz Zdrowia jako główne źródło finansowania świadczeń
z zakresu leczenia uzależnień.
Leczenie uzależnień w warunkach ambulatoryjnych, dziennych i stacjonarnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i
leczenia uzależnień.
Uzależnienia (nałogi) behawioralne a ICD-10: Patologiczny hazard - F63.0, Inne
zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) – F63.8.
Brak wystarczającej oferty pomocowej dla osób uzależnionych i ich bliskich.
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jako źródło finansowania
innych działań wspierających leczenie i rehabilitację.

Działalność Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Rozpoczęcie działalności FRPH w lipcu 2011 roku.
Realizacja działań określonych w ustawie oraz w ramach 5 Programów
Ministra Zdrowia poprzez udzielanie dofinansowania do realizacji zadań.
Tryb udzielania dofinansowania: zgodnie z rozporządzeniem MZ (zmiana
dot. terminu składania wniosków
Przeprowadzono 16 konkursów mających na celu wyłonienie realizatorów
zadań dofinansowanych ze środków FRPH.
Złożono blisko 1600 wniosków, spośród których akceptację Ministra
Zdrowia uzyskało 640, w tym część projektów dotyczyła 2 lub 3-letniego
okresu realizacji.
Zawarto ok. 680 umów na łączną kwotę ok. 46 mln zł (ok. 11,5 mln EUR).

Zestawienie wydatków na realizację zadań dofinansowanych ze
środków Funduszu w poszczególnych latach
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Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych w latach 2011-2016 w podziale na Programy Ministra Zdrowia
Program I
4 589 000

Program V
21 466 930

Program II
10 546 790

Program III
3 241 000
Program IV
6 335 274

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od
hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania
problemów z tym związanych.
Cele:
uzyskanie wiedzy na temat rozpowszechnienia zjawiska hazardu oraz innych uzależnień
behawioralnych w populacji ogólnej i w wybranych grupach wiekowych, zdiagnozowanie zasobów
instytucjonalnych i osobowych, zweryfikowanie skuteczności wybranych strategii, metod i narzędzi
w zakresie profilaktyki i terapii w/w uzależnień.

Podjęte działania:
oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących
w odniesieniu do hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych;
diagnoza zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy
w zakresie uzależnień behawioralnych;
opracowanie narzędzi diagnostycznych w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard, Internet);
pogłębienie wiedzy dotyczącej problematycznego używania Internetu i gier komputerowych przez
młodzież;
Łącznie ponad 40 projektów badawczych (połowa w trakcie realizacji).

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych
Cele:
zwiększenie kompetencji zawodowych realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych w
zakresie uzależnień behawioralnych, nabycie nowych umiejętności przez pracowników ośrodków gier
losowych, sprzyjających kreowaniu postaw odpowiedzialnego grania.

Podjęte działania:
szkolenia na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych dla realizatorów
programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy,
programy szkoleniowe adresowane do studentów medycyny oraz innych kierunków mających
zastosowanie w ochronie zdrowia
projekty szkoleniowe dla operatorów gier losowych,
międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe na temat zagrożeń związanych z patologicznym
hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi,
publikacje dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych,
2016 rok – nowe zadania konkursowe, w tym dwa adresowane do pracowników oświaty (moduł
szkoleniowy, materiały informacyjne na temat uzależnień behawioralnych).

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu oraz innych uzależnień
behawioralnych
Cele:
podniesienie wśród młodzieży świadomości ryzyka związanego z hazardem i innymi uzależnieniami
behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących.
Podjęte działania:
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej,
(dzieci i młodzież szkolna, rodzice, nauczyciele. Ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych,
kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, pracy w zespole.
z zakresu profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji (młodzież w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym )– ograniczanie zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników
chroniących, informacja, edukacja, trening umiejętności społecznych, radzenie sobie z emocjami,
rozwiązywanie konfliktów, zajęcia alternatywne.
Realizacja projektów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z tzw. e-uzależnieniami;
2016 – ogólnopolski program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
problematyki uzależnień behawioralnych
Cele:
uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenia związane z grami hazardowymi,
upowszechnienie wiedzy i zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji na temat ryzyka
jakie niesie ze sobą hazard oraz inne uzależnienia behawioralne.
Podjęte działania:
Telefon Zaufania 801 889 880,
Strona internetowa i poradnia: uzaleznieniabehawioralne.pl,
materiały informacyjno-edukacyjne związane z tematyką uzależnień behawioralnych‚
regionalne konferencje dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych,
ogólnopolskie kampanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom behawioralnym:
„Hazard – nie igraj! (nadużywanie gier hazardowych)
„Wyloguj się do życia” (nadmierne korzystanie z komputera/Internetu przez młodzież)
popularyzacja problematyki w mediach (na antenie radia, szkolenia i konkursy dla
dziennikarzy).

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu
Cele:
ograniczenie szkód indywidualnych i społecznych wynikających z uzależnienia od hazardu oraz
innych uzależnień behawioralnych, zapewnienie dostępu do zróżnicowanej oferty pomocowej
osobom uzależnionym oraz ich bliskim.
Realizacja:
dofinansowanie programów pomocowych w zakresie indywidualnego wsparcia osób
uzależnionych, ich rodzin, konsultacji prawnych, doradztwa finansowego w zakresie
optymalnego spłacania długów.
na realizację V Programu Ministra Zdrowia przeznaczana jest znaczna część środków
budżetowych,
W 2015 roku projekty ze środków FRPH realizowane były na terenie całego kraju, za wyjątkiem
woj. świętokrzyskiego.
W roku 2015 z programów dofinansowanych z FRPH skorzystało ponad 9000 osób. W pierwszej
połowie 2016 roku objęto pomocą ponad 5900 osób, w tym ok. 540 osób poniżej 18 roku życia.
ok. 27% beneficjentów programów stanowiły osoby z problemem hazardu, ok. 32% to osoby
zgłaszające się z problemem innych uzależnień behawioralnych, wśród których najczęściej
wymieniano: nadużywanie Internetu i komputera, zakupoholizm, seksoholizm . Ok. 34%, to
członkowie rodzin.
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