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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011

§ 1
Diagnostyka problemów narkomanii

Z badań ogólnopolskich przeprowadzonych w 2002 roku przez Sopocką Pracownię 

Badań  Społecznych  z  inicjatywy  Krajowego  Biura  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii 

i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynika, że: 

- okazjonalne używanie narkotyków wkroczyło w świat ludzi dorosłych;

- narkotyki pojawiają się przede wszystkim wśród osób do 24 roku życia, chociaż są również 

obecne w kategorii wiekowej 25-34 lata;

- dostępność narkotyków oceniana jest jako znaczna;

- co najmniej 175 tys. osób przynajmniej raz w roku siada za kierownicą po użyciu narkotyku; 

-  narkomanii  są  postrzegani  przede  wszystkim  jako  ludzie  chorzy,  wymagający  leczenia 

i opieki;

-  najbardziej  popularnymi  narkotykami  są  pochodne  konopi  (marihuana  i  haszysz),  dane 

z  ostatnich  lat  sygnalizują  także  wyraźny  wzrost  rozpowszechnienia  heroiny  do  palenia, 

zwłaszcza w dużych miastach;

-  liczbę  narkomanów w Polsce oszacować można,  na co najmniej  30.000 – 71.000 osób. 

Wyniki  najnowszych  badań  przeprowadzonych  przez  fundację  Centrum  Badania  Opinii 

Społecznej  CBOS na zlecenie  Krajowego Biuro  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  (Raport 

„Młodzież 2008”), świadczą, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze zmniejszeniem się 

skali  zażywania  narkotyków przez  uczniów.  Jednym ze wskaźników opisujących  problem 

używania  narkotyków  przez  młodych  ludzi  jest  obecność  tego  rodzaju  środków  w  ich 

otoczeniu.  W  roku  2003  zapytano  uczniów,  czy  w  ich  środowisku,  wśród  znajomych 

(kolegów/koleżanek)  jest  ktoś,  kto  zażywa  narkotyki  lub  środki  odurzające.  Pytanie  to 

powtórzono w  sondażu w 2008r. Jego wyniki wskazują, że co drugi badany (52%) zna taka 

osobę, a pozostali (48%) odpowiadają przecząco. W 2003 roku 67% uczniów znało kogoś 

używającego  środków  psychoaktywnych,  a  co  trzeci  badany  (32%)  nie  miał  takich 

znajomych.  Uzyskane  wyniki  świadczą  o  spadkowej  tendencji  w  rozpowszechnieniu 

używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej. 
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Także w kwestii  osobistych doświadczeń z narkotykami  odnotowano w roku 2008r. trend 

zniżkowy.  W  latach  1994–1996  wskaźnik  uczniów  eksperymentujących  z  narkotykami 

ustabilizował się na poziomie 10%. Dwa kolejne sondaże ujawniły wzrost liczby uczniów, 

którzy  przyznali  się  do  brania  narkotyków  w  ciągu  dwunastu  miesięcy  poprzedzających 

badanie: w roku 1999 było ich 18%, w 2003 – 24%. Sondaż z 2008r. pokazuje, że kontakt 

z narkotykami miało 15% uczniów, co oznacza 9-punktowy spadek wskaźnika.

§ 2
Podstawowe cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Najważniejszym celem jest zapobieganie uzależnieniom oraz problemów związanych 

z używaniem narkotyków , dążenie do likwidacji aktualnie istniejących poprzez kreowanie 

lokalnej polityki w oparciu o założenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Celem jest także podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnień 

oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Borek Wlkp.

§ 3
Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. Zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej  dla osób uzależnionych i  osób   

zagrożonych uzależnieniem:

1. Wznowienie działalności punktu konsultacyjnego. 

2. Ułatwianie kontaktu z placówkami zajmującymi się problematyką uzależnień.

3. Wspieranie inicjatyw społecznych promujących działalność profilaktyczną w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii.

 
II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy   

psychospołecznej i prawnej:

1. Zwiększanie  skuteczności  interwencji  prawno-administracyjnych  wobec  przemocy 

i  innych  zaburzeń  funkcjonowania  rodziny  spowodowanych  przez  zażywanie 

narkotyków. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 

psychologicznej dla członków tych rodzin.
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2. Świadczenie specjalistycznej pomocy w punkcie konsultacyjnym.

3.  Finansowanie  bieżącej  działalności  świetlic  opiekuńczo-wychowawczych  ,  w tym 

wyposażenie w sprzęt oraz finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w tych 

zajęciach.

4. Organizacja czasu wolnego, w szczególności podczas ferii letnich i zimowych 

skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (m.in. obozy, półkolonie, 

kolonie). 

5.  Zakup sprzętu służącego zagospodarowaniu czasu wolnego.

6. Finansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

     

III. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz   

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,  

a  także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych:

1. Prowadzenie  na  terenie  szkół  i  innych  .placówek  oświatowych  i  opiekuńczo-

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców.

3. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 

z  dziećmi  i  młodzieżą  organizowanych  m.in.  dla  nauczycieli,  pedagogów, 

psychologów, pracowników pomocy społecznej, policji.

4. Działania  polegające  na  organizacji  festynów,  imprez  kulturalnych,  sportowych 

i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

5. Wzbogacanie  oferty  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  w  celu  utrwalenia  wzorca 

aktywnego  spędzania  czasu wolnego,  tworzenie  warunków do realizacji  tych  form 

(w tym obozy sportowe).

6. Udział  w  lokalnych,  regionalnych  i  ogólnopolskich  kampaniach  edukacyjnych 

tematycznie związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.

7. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

8. Organizowanie programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

9. Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na 

terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – m.in. w Magazynie 

Samorządowym.
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IV. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej   

rozwiązywaniu problemu narkomanii:

1. Wspieranie  i  powierzanie  niektórych  zadań  gminnego  programu  organizacjom 

pozarządowym-  pod  warunkiem,  że  w  statucie  tej  organizacji  znajdują  się  zapisy 

określające  jej  zaangażowanie  w  sprawy  związane  z  rozwiązywaniem  problemów 

uzależnień.

V. Pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych   

dotkniętych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego.

§ 4
Zasady finansowania realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1.  Środki  na  finansowanie  Programu  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 

sprzedaż napojów alkoholowych  i  ujęte  są  w budżecie  gminy w dziale  851 „Ochrona 

zdrowia”, rozdział 85 153 „Zwalczanie narkomanii”.
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