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Załącznik    nr    1   do Uchwały  Nr   III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI DLA GMINY  

BESTWINA NA LATA  2011 - 2015 

I.  Wprowadzenie. 

 Narkomania i narkotyki są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie 

cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Rozpowszechnienie używania  środków  

psychoaktywnych  ma  wielowymiarowe  przyczyny, a szkody z tym związane  obserwowane 

są w różnych  sferach  życia społecznego. Narkomania jest chorobą duszy i emocji, która 

polega na tym, że u człowieka, który sięga po narkotyki,  po pewnym czasie pojawia się 

przekonanie, że jest to jedyny środek, który pomaga „załatwić” różne problemy i potrzeby. 

Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest chorobą postępującą, prowadzącą do utraty 

kontroli  nad  swoim życiem,  ograniczenia wolności wyboru,  chaosu,  rezygnacji,  często 

również śmierci. Najczęściej  ludzie młodzi sięgają po narkotyki z ciekawości, pod presją 

kolegów, aby aspirować do dorosłości, jeżeli jest niezadowolony z siebie i swojego życia, ma 

problemy w szkole i w domu, jest skonfliktowany z otoczeniem, chce zrobić na przekór 

dorosłym, czy wreszcie z powodu braku atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Przyczynami występowania narkomanii jest niski status społeczny, dysfunkcyjność rodziny,  

wzajemne zaburzenia relacji miedzy rodzicami a dzieckiem (brak więzi emocjonalnej), 

również atmosfera wychowawcza, która jest  pozbawiona ciepła, a często nasycona niechęcią 

i wrogością (niewłaściwe postawy rodzicielskie).    

Aby zredukować poziom spożywania narkotyków oraz zmniejszyć liczbę nowych 

konsumentów, zwłaszcza wśród młodzieży do lat 18, zmniejszyć szkody zdrowotne, znacznie 

zmniejszyć przestępczość związaną z narkotykami, Światowa Organizacja Zdrowia                

w Strategii „Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”, postuluje by do 2015 roku używanie 

narkotyków spadło o 25%, a umieralność o 50%. 

 

W Polsce, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku, 

podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez Radę Ministrów na wniosek Ministra 

Zdrowia, który zakłada następujący cel ogólny: ograniczenie używania narkotyków             

i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. 
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Wyżej wymieniony cel realizowany jest w następujących obszarach: 

1) Profilaktyka 

    Cel główny: zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 

2) Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 

    Cel główny: poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych    

    od narkotyków oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy. 

3) Ograniczenie podaży 

     Cel główny: ograniczenie dostępności narkotyków. 

4) Współpraca międzynarodowa 

    Cel główny: wsparcie realizacji krajowego programu poprzez wpływ na kształtowanie 

     polityki międzynarodowej. 

Ustawa precyzuje również zadania własne gminy realizowane w postaci gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii, dokumentu określającego politykę gminy wobec 

problemu  narkomanii. 

 

II. Diagnoza problemu narkomanii na terenie gminy Bestwina. 

 

Przygotowanie programu, oraz określenie obszaru zagadnień, w jakich będą realizowane 

zadania w latach 2011-2015 opracowane zostało na podstawie diagnozy, z zakresu: 

a) działań profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych jako 

placówek wsparcia dziennego w miejscowym systemie profilaktyki – badania 

własne, 

b) diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Bestwinie – opracowane przez Studio 

Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa, 

c) raportu z badań na temat problemów społecznych w opinii uczniów szkół 

podstawowych oraz mieszkańców gminy Bestwina – raport opracowany przez 

Bestwińskie Koło Socjologów. 

 

Przeprowadzone przez Studio Diagnozy i Profilaktyki badania na terenie gminy 

Bestwina, pokazują, że zdecydowana większość badanych (72%) nie zna nikogo, kto 

zażywa narkotyki, jednak 19% twierdzi, że zna do 5 takich osób a 6% zna ich więcej.  

Natomiast pytanie o możliwość nabycia narkotyków już wskazuje, że 30% badanych wie, 

do kogo się udać, aby kupić narkotyki.  
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      Badania wykazują również, że: 

- co piąty mieszkaniec gminy, próbował kiedyś narkotyków, 

- prawie 50% respondentów jest zdania, że dzieci i młodzież ma łatwy dostęp do  

   narkotyków. 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że problem narkotyków, jest również obecny        

w naszej gminie, chociaż jest on umiarkowanie poważny, jednak nie można go 

lekceważyć i należy powziąć wszelkie działania, aby ograniczyć popyt poprzez skuteczną 

profilaktykę , leczenie, rehabilitację i ograniczenie szkód zdrowotnych. 

 

 III. Cele programu. 

 

 Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi „ustawa                

o przeciwdziałaniu narkomanii” z 2005 roku (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z póź. zm.).    

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę, jako zadanie własne, 

obowiązek realizowania następujących przedsięwzięć: 

 1.  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, 

 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

 3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które służą pomocą    

     przy rozwiązywaniu problemów używania narkotyków.  

 

 Głównym celem programu jest: prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej  

i wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej               

i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, zwłaszcza pedagogów i nauczycieli,                

w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a w szczególności w zakresie umiejętności 

wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania 

narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi. Informowanie o szkodliwości środków 

i substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do narkomanii, a także      

o narkomanii i jej skutkach, podejmowanie i wspieranie działań ogólnokrajowych oraz 

inicjatyw społecznych. 
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 Celem operacyjnym programu jest zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy    

w sytuacjach związanych z narkotykami, kontynuacja profilaktyki kierowanej przede 

wszystkim do dzieci i młodzieży. 

 

Poszerzenie i wspieranie dotychczasowej oferty alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w tym pozalekcyjnych programów opiekuńczo             

- wychowawczych,  socjoterapeutycznych, zajęć kulturalno – oświatowych, sportowych                   

i rekreacyjnych). 

 

 Źródłem finansowania zadań programowych są środki finansowe budżetu gminy 

pochodzące z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 Realizatorami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są: Pełnomocnik  

Wójta, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz           

z pedagogami szkolnymi.  

Partnerami w realizacji programu są: 

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

-  służba zdrowia, 

- placówki oświatowe 

- Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 

- Sąd Rejonowy w Pszczynie 

- Parafie 

- Dzielnicowi 

- Kluby sportowe działające na terenie gminy 

 

IV.  Zadania  w zakresie  profilaktyki  i  przeciwdziałania   narkomanii  –  kontynuacja 

poprzez pracę ciągłą 

 

1.  Zwiększenie     dostępności    pomocy  terapeutycznej   i   rehabilitacyjnej  dla   osób  

    uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie pomocy 

    psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii: 

 -  prowadzenie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi od narkotyków w celu   

    podjęcia przez nie leczenia odwykowego - Punkt Konsultacyjny dla    

    osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin działającym w Ośrodku  
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    Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Sportu, 

 - kontynuacja działań na rzecz tworzenia spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii  

poprzez nawiązywanie współpracy  różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji 

społecznych, których celem działania jest realizacja programów edukacji zdrowotnej 

zmierzających do promocji zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

 

2.  Prowadzenie   profilaktycznej   działalności   informacyjnej,   edukacyjnej  i  szkoleniowej,   

    w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

 - prowadzenie   na   terenie   szkół  programów profilaktycznych, które odpowiadają 

standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne (tzw. „Profilaktyka uniwersalna”, 

wcześniej zwaną   „pierwszorzędowa”, która ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz 

opóźnienie wieku inicjacji narkotykowej), 

  - organizowanie  spotkań  i  prowadzenie  rozmów  profilaktycznych  dla  rodziców, 

 - dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 

prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno - wychowawczych oraz prowadzenie działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w tych zajęciach, 

  - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, nastawionych na przekazywanie 

informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz 

mechanizmach powstawania uzależnień np. program  „Spójrz inaczej”, „Dziękuję nie”, itp., 

  - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach, świetlicach i punkcie konsultacyjnym, 

  - inicjowanie i wspieranie akcji mających na celu organizację letniego oraz zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży poza rodzinnym środowiskiem często skażonym 

uzależnieniami (udział w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku z elementami 

profilaktyki, które pozwolą na kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych), 

  - organizowanie form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży z tereny całej gminy, np.     

w formie  wycieczek, 

  - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz form 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, 

  - finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

narkomanii, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków GKRPA, pracowników 

oświaty, pomocy społecznej, wychowawców świetlic  i służby zdrowia, 
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  - udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach medialnych związanych z profilaktyką 

narkotykową. 

 

 V. Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i osób  fizycznych  

        służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej  

        osobom  uzależnionym  i  ich  rodzinom. 

  

1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem  

    jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych. 

 

2. Współpraca  z organizacjami  sportowymi,  oświatowymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną  

w  zakresie zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  oraz  udzielanie  im  

pomocy finansowej dla   stworzenia  właściwych  warunków  lokalowych,  sanitarnych  oraz 

sprzętowych  do  prowadzenia  działalności. 

 

3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych: 

- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży, 

- dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc narażonych na działalność dealerów 

   narkotykowych: okolice szkół, lokale gastronomiczne, dyskoteki, itp. 

 

 VI. Zakończenie. 

 

 Prowadzenie ciągłych badań i monitoringu w zakresie dostępności narkotyków            

i rozpoznania wielkości problemu na terenie gminy Bestwina celem ewaluacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ewaluacja posłuży ocenie działań profilaktyczno - 

terapeutycznych podejmowanych w ramach realizacji Programu, będzie ona podstawą jego 

modyfikacji w przyszłych  latach. 

Z realizacji powyższych zadań corocznie będzie  sporządzane sprawozdanie. 

 

Program Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  będą  realizowane jednocześnie. 
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