
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

„Narkomania i alkoholizm  ograbia z najcenniejszych
                                                              wartości, zadają głębokie rany cielesne i duchowe,
                                                              łamią sumienia i poniżają osobową godność”

Współczesne spojrzenie na narkomanię, a szczególnie przedstawianie jej przez środki
masowego przekazu jako zjawiska znacznie poważniejszego niż palenie papierosów, czy picie
alkoholu, stało się czymś bardzo niepokojącym.

Zjawisko  narkomanii  ma  charakter  procesu  –  postępuje,  ewoluuje  i  odznacza  się
zróżnicowaną dynamiką. W dzisiejszych czasach narkomania to nie tylko subkultura, to moda
narkotykowa,  która  przebiega  zgodnie  z  zachodzącymi  w  niej   trendami.  Młodzi  ludzie,
swobodnie  dokonują  wyborów  między  dostępnymi  używkami  –  alkoholem,  nikotyną   
i narkotykami. W temacie narkotyków są bardzo dobrze zorientowani, co do ich działania,
wiedzą  gdzie  i  od  kogo można  kupić,  znają  ich  cenę,  co  jest  modne  a  od czego się  już
odchodzi. Z pojęć związanych z narkotykami można stworzyć słownik nowej gwary. Każdy
środek, czynność, stan umysłu miałby w nim swoje odniesienie. To żywy ciągle zmieniający
się język, którym nie posługują się nim osoby z marginesu społecznego, to słowa, których
codziennie, używają tysiące młodych ludzi. Marihuana, a w niektórych środowiskach także
haszysz i  amfetamina, stały się powszechnie akceptowane dostępne i masowo stosowane.
Moda na zażywanie narkotyków narasta z każdym rokiem. 

Powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj
są  obecnie  w  miasteczkach,  a  nawet  na  wsiach,  gdzie  docierają  dilerzy  narkotykowi.
Substancje  psychoaktywne  są  w szkołach  podstawowych,  gimnazjach,  szkołach  średnich  
i  wyższych  uczelniach.  Wszechobecne   są  na  dyskotekach,  wszelkich  imprezach
młodzieżowych.  Zażywają  ich  również  ludzie  na  stanowiskach  urzędniczych,  zajmujący
dobrą pozycję w renomowanych firmach oraz posiadający wyższe wykształcenie. Stosują je
w trakcie przerwy w pracy , w trakcie wykładów itp.

Coraz  bardziej  stają  się   popularne  narkotyki  syntetyczne  zwłaszcza  amfetamina.
Zwiększyła się popularność heroiny przeznaczonej do palenia. Rośnie liczba osób palących
konopie  lub  inne  używki  produkowane  z  konopi.  Coraz  większego  znaczenia  nabierają
problemy  zdrowotne  będące  wynikiem  okazjonalnego  używania  narkotyków.  Biorąc  pod
uwagę wzrost rozpowszechnienia  narkotyków syntetycznych  można niestety spodziewać się
w dalszych latach trendu wzrostowego narkomanii. 

Problem  narkomanii  jest  szczególnie  istotny  wśród  młodzieży,  gdyż  obecnie  do
„zarażenia  narkomanią”  dochodzi  coraz  częściej  już  w  szkole  podstawowej,  nastolatek
wówczas przeżywa kryzys tożsamości. Kryzys ten oznacza załamanie się rzeczywistości, jest
to bowiem okres gwałtownych zmian fizycznych i psychicznych, jakich doświadcza młody
człowiek. W miarę  prosty świat dziecka zaczyna się wtedy rozpadać, coraz mniej jest w nim
miejsca na beztroskie zabawy, pojawiają się obowiązki i odpowiedzialność za to co się robi
Nastolatek przestaje wierzyć bezkrytycznie , w to co mówią dorośli. Chce mieć własne zdanie
i poglądy . Ogromnie ważnym elementem wchodzenia w dorosłość młodego człowieka  jest
głęboka więź z rodzicami,  ponieważ stosunki z rodzicami mają istotny wpływ na wybory
życiowe, a nieefektywna komunikacja wewnątrzrodzinna może przyspieszać zaangażowanie
dziecka w narkotyki.

Psychologowie wskazują na trzy główne powody, które mogą skłonić nastolatka do
sięgnięcia  po narkotyk,  tj.:  poszukiwanie  nowych i  przyjemnych wrażeń, /narkotyk tylko
pozornie  zaspokaja  te  potrzeby,  pozwala  bowiem  bez  wysiłku  ze  strony  nastolatka  na



odczuwanie  przyjemności  i  dreszczu  emocji/,  chęć   uwolnienia  się  od  stresu,  napięć  
i problemów / narkotyk nakrętką chwilę pozwala oderwać się od rzeczywistości, rozluźnić się
i stłumić uczucia/.

Bardzo istotne w zapobieganiu narkomanii jest uświadamianie, jakie ryzyko niesie za
sobą sięgnięcie po narkotyk. Konieczna jest przede wszystkim skuteczna profilaktyka, która
dotyczy  zapobiegania   zidentyfikowanym  i  spodziewanym  zagrożeniem  poprzez
przedsięwzięcie  działań  mających  na  celu  niedopuszczenie  do  negatywnie  ocenianych
przekształceń istniejącego stanu rzeczy.

Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest na trzech poziomach:
-  Pierwszorzędowa adresowana do grupy niskiego ryzyka, są to działania prewencyjne    
   obejmujące szerokie, nie zdiagnozowane populacje , ma na celu promocję zdrowego stylu
   życia  oraz opóźnienie wieku inicjacji.   
- Drugorzędowa adresowana jest grupy podwyższonego ryzyka, celem jest ograniczenie 
   głębokości i czasu trwania dysfunkcji, uniemożliwienie wycofania się z zachowań    
   ryzykownych.
- Trzeciorzędowa – adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka , przeciwdziałanie 
   pogłębiania się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do
   normalnego życia w społeczeństwie.

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn.
zm./.  Ustawa  ta  określa  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii,  dla  organów
administracji rządowej  i jednostek samorządu terytorialnego w tym również dla samorządu
gmin jako zadanie własne oraz dla szkół wyższych,  zakładów opieki  zdrowotnej i  innych
jednostek  organizacyjnych  działających  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia,   policji,  klubów
sportowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, środków
masowego przekazu.

W realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii  mogą również uczestniczyć
stowarzyszenia,  organizacje pozarządowe, fundacje ,  kościoły i inne związki wyznaniowe,
medyczne, samorządy zawodowe, rodziny osób uzależnionych oraz grupy samopomocy osób
uzależnionych i ich rodzin.                                 

 Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1/  zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
     i osób zagrożonych uzależnieniem; 
2/  udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
     psychospołecznej  i prawnej;
3/  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 programach opiekuńczo-wychowawczych 
    i socjoterapeutycznych;
4/ wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
    rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5/  pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
     ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych    
     osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.



GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 
NA 2015 ROK

L.
p

Cele działania Zadania do realizacji Odpowie-
dzialny

Koszt 

1. Zwiększenie
zaangażowania
społeczności
lokalnych  
w
przeciwdziałanie
narkomanii 

1. Uwzględnienie problematyki narkomanii
    w lokalnej strategii  rozwiązywania      
    problemów społecznych, w szczególności
    w części dotyczącej diagnozy      
   rozpowszechniania używania narkotyków.
- Zakup narko-testów, broszur plakatów itp.

2. Realizacja  w szkołach podstawowych, w
gimnazjum  i  ponadgimnazjalnych  oraz  w
innych  placówkach  oświatowo-
wychowawczych  i  kulturalnych,  spektakli
teatralnych,  programów  profilaktyczno-
edukacyjny,  filmoteki  szkolnej  „Nowe
Horyzonty  Edukacji  Filmowej”
/dofinansowanie  uczestnictwa  dzieci,
młodzieży  w  edukacji  filmowej/,
warsztatów  dla  dzieci,  młodzieży   oraz
rodziców  służących   rozwiązywaniu
problemów narkotykowych,

3.Wsparcie  szkolnych  programów
profilaktycznych  poprzez  dofinansowanie
zakupu nagród oraz  napojów chłodzących,
suchego  prowiantu  dla  dzieci  i  młodzieży
biorącej  udział  w  konkursach  o  tematyce
narkotykowej/  zakup  nagród,  dyplomów,
suchego prowiantu itp..

4. Dofinansowanie m.in. do wycieczek, 
biwaków, rajdu rowerowego, pikników 
integracyjnych, zimowisk, kolonii, obozów 
edukacyjno-rozwojowych, terapeutycznych 
dla uczniów szkół podstawowych,  
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych- 
zagrożonej uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych i behawioralnych/np. 
zakup usług transportowych, zakup suchego
prowiantu, napojów chłodzących, 
-sfinansowanie konsumpcji dla 
uczestników.

Pełnomocnik 
Burmistrza  ds.
Rozw. Probl.
Alk. 
Komendant
Policji  w
Dobrodzieniu

  1. 200,00

3.500,00

2.300,00

5.000,00



 

5. Organizowanie i dofinansowanie           
    pozaszkolnych zajęć gry w tenisa, piłkę
siatkową   jako  nakazanie  zdrowej  
i wartościowej alternatywy dla narkomanii/
zakup  nagród,  dyplomów,  sfinansowanie
konsumpcji, usługi transportowe, itp./.

2.800,00

2. Podniesienie
poziomu  wiedzy
społeczeństwa  na
temat  problemów
związanych  z
używaniem
środków
psychoaktywnych
i  możliwości
zapobiegania
zjawisk.

1.  Finansowanie  szkoleń  dla  nauczycieli,
pedagogów i innych grup w zakresie wiedzy
i  pracy  z  rodziną  dotkniętą  problemem
narkotykowym.

2.  Zakup  i  upowszechnianie  materiałów
informacyjno  –  edukacyjnych  w  zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

3.  Współpraca  z  placówkami  w
województwie  opolskim  realizującym
problematykę narkomanii oraz zapobiegania
i leczenia.

4.  Udzielanie  informacji  i  kierowanie  do
specjalistycznych  instytucji  osób mających
problem  związanych  z  używaniem
narkotyków ,

Pełnomocnik
Burmistrza  ds.
Rozw. Probl.
Alkoholowych

2.000,00

1.000,00

3. Wydatki:

 

- szkolenia ,
- koszty delegacji 

  1.300,00
      900,00

4. Ogółem: 20.000,00

Program  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom,
leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji  osób uzależnionych oraz redukcję szkód społecznych
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem. 

Sporządziła:
Bogusława Kryś 


