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Załącznik 

do uchwały Nr 

138/XXII/2016 

Rady Gminy Nowe Miasto  

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Nowe Miasto na 2017 rok  
 

Wprowadzenie 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, zwany dalej Programem 

określa cele i zadania gminy wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku            

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1224, z późn. zm.). 

Program służy stworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego                    

i psychicznego mieszkańców gminy, ograniczaniu szkód społecznych i właściwemu 

wychowaniu młodego pokolenia a także podniesieniu świadomości społecznej, dotyczącej 

negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych.  

Uzależnienie od narkotyków jest przejawem patologii społecznej. Uzależnienie od 

narkotyków, to poważna choroba, na którą może zapaść każda osoba eksperymentująca                    

z przyjmowaniem różnego rodzaju środków odurzających. Narkomania w stosunkowo 

krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych, degradacji społecznej                                   

z marginalizacją i wykluczeniem społecznym włącznie, często staje się przyczyną wejścia na 

drogę przestępstwa. Produkcja narkotyków ich dystrybucja, kradzież leków w szpitalach, 

popełnianie przestępstw w celu uzyskania środków na narkotyki są nieodłączną stroną 

uzależnienia. Bardzo często uzależnienie i spowodowane nim zmiany w psychice są 

nieodwracalne. Metody leczenia są zazwyczaj nieskuteczne. Zjawisko narkomanii obejmuje 

coraz młodsze osoby. Wykrywalność uzależnienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze 

względu na wielość stosowanych środków i równoczesny brak wiedzy u wychowawców                     

i opiekunów. Wiele osób jest zdania, że skoro problem nie dotyczy ich samych lub kogoś                     

z bezpośredniego otoczenia, to tak naprawdę problem ten nie istnieje. Rodzice często są 

przekonani, że ich dzieci nie mają nic wspólnego z narkotykami, bo narkotyzują się tylko 

ludzie z marginesu. Niestety tak nie jest. W niektórych kręgach panuje wręcz  moda na 

okazjonalne zażywanie narkotyków. Do pierwszych kontaktów z narkotykami dochodzi                   

z reguły z ciekawości bądź niewiedzy. Zjawisko narkomanii w szczególny sposób dotyka 

młodzież a nawet dzieci, dlatego też profilaktyka uzależnienia od narkotyków jest ważnym 

zadaniem samorządu. Nie ma jedynego, skutecznego sposobu zapobiegania narkomanii. 

Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć i walczyć ze skutkami narkomanii. 
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     CELE  PROGRAMU 
 

1. Ograniczenie używania narkotyków i minimalizowanie skutków ich używania. 

2. Rozwijanie profilaktyki narkomanii poprzez promowanie i wdrażanie programów 

edukacyjno-wychowawczych skierowanych do rodziców i wychowawców, mających na 

celu podniesienie kompetencji wychowawczych w kontekście zagrożeń związanych                          

z uzależnieniem od środków odurzających i konsekwencji podejmowania zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież.  

3. Poszerzanie  wiedzy młodych i dorosłych mieszkańców gminy na temat szkodliwości 

używania narkotyków oraz dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych i ich 

rodzin w formie działań informacyjno-edukacyjnych. 

4. Wspieranie i współfinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież, promujących prozdrowotny i bezpieczny styl życia. 

 
 

ZADANIA  I  SPOSOBY  ICH  REALIZACJI 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem: 
 

1) prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych                                             

i eksperymentujących z narkotykami oraz podejmowanie działań motywujących 

do podjęcia terapii (prowadzenie Punktu Konsultacyjnego); 
2) zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej osobom po zakończonej terapii                         

i członkom ich rodzin; 

3) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci piją alkohol; 

4) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom w zakresie terapii i rehabilitacji; 
 

2.  Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii: 
 

1) prowadzenie poradnictwa w ramach Punktu Konsultacyjnego; 
2) prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz programów profilaktycznych skierowanych do 

wychowawców i rodziców; 

3) prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości otrzymania pomocy 

specjalistycznej i procedurze kierowania na leczenie osób uzależnionych; 
 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci  młodzieży:  
 

1) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, 

nauczycieli i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych; 
2) realizowanie warsztatów, stwarzających warunki do nabywania umiejętności  

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i poprawiających 

funkcjonowanie psycho-społeczne dzieci i młodzieży; 
3) współorganizowanie i współfinansowanie działań promujących zdrowy, aktywny                                  

i bezpieczny styl życia, wolny od narkotyków i innych substancji uzależniających 

poprzez rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym:               

- inicjowanie i organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- organizowanie innych form czynnego wypoczynku z elementami profilaktyczno-

edukacyjnymi: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki, wyjazdy na basen, 

imprezy integracyjne organizowane z okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowego 



 3 

Dnia Zapobiegania Narkomanii, Dnia Patrona Nowego Miasta, itp.; 
4) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych i akcjach 

edukacyjnych związanych z zapobieganiem narkotykomanii, organizowanie 

pokazu filmów, spektakli i koncertów, zakup lub wykonanie materiałów 

profilaktycznych: plakaty, ulotki, broszury, informatory oraz innych materiałów 

informacyjno-edukacyjnych, a także nagród w konkursach, podnoszących 

świadomość o szkodliwości uzależnień; 
5) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli, pedagogów, 

psychologów, pracowników świetlic i pracowników socjalnych w zakresie podnoszenia 

umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; 

6) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki                                      

i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią; 
7) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań edukacyjnych o szkodliwości 

używania narkotyków; 
8) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemach uzależnienia od 

narkotyków, dopalaczy; 

 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

 

1) współpraca z policją w zakresie organizowania akcji profilaktyczno-edukacyjnych, 

dotyczących kryminogennych skutków używania narkotyków; 

2) współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym monitorowanie miejsc 

szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: szkoły, place zabaw, 

obiekty sportowe itp.; 

3) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi 

w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im 

pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych oraz sprzętowych 

do prowadzenia tej działalności. 

4) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów 

narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników 

oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i administracji 

samorządowej; 

5) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu            

i budowaniu „koalicji antynarkotykowej”; 

6) dofinansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych 

podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci                       

z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemami uzależnienia; 

 
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

1. Środki finansowe na realizację  zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zgodnie z art. 182  

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, poz. 487). 

2. Szacunkowa wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu         

w 2017 roku wynosi 5.000 zł. 

3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu gminy na 2017 rok                   

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. 

 

 



 4 

Postanowienia końcowe 

1. Jednostką realizującą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy 

w Nowym Mieście we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą 

Gminną, placówkami oświatowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

 

HARMONOGRAM   WYDATKÓW 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Planowane środki 

na realizację 

zadania 

w zł 

 

Termin 

realizacji 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób 

zagrożonych uzależnieniem 

 

 

1000, 00 

 

I - XII 

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i 

prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii 

 

1000,00 

 

I - XII 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej            

w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii,  w szczególności dla dzieci  

młodzieży 

 

1500,00 

 

I - XII 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób    fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów 

narkomanii 

 

1500,00 

 

I - XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Przewodnicząca GKRPA 

Marianna Czarnecka 

 

 

międzynarodowy dzień zapobiegania narkomanii  - 26 czerwca 


