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Załącznik  

do Uchwały Nr XVI/131/19  

   Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE KODRĄB NA 2020 ROK  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2020 rok,  

zwany dalej Programem  został opracowany w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 852 z późn. zm. ). 

Narkomania definiowana jest jako „stałe lub okresowe przyjmowanie w celach 

niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych lub środków zastępczych 

w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie”. Jest to problem społeczny. 

Ustawodawca  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej  

i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną oraz zapobiegawczą.  

 

I. Diagnoza problemu 

W 2019 roku nie zarejestrowano osoby, która zgłosiłaby się do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kodrębie o udzielenie pomocy z powodu uzależnienia od narkomanii.  

Przedstawiona powyżej informacja nie świadczy jednakże o tym, że problem nie występuje  

na terenie Gminy Kodrąb. Możliwość zakupu dopalaczy w różnych punktach sprzedaży oraz  

w „sieci”, przepisy utrudniające walkę z kanałami dystrybucji tych środków powoduje,  

że mimo podejmowanych działań są one ogólnodostępne i nie sposób założyć, że mieszkańcy 

Gminy Kodrąb ich nie zażywają. Mimo statystyk, istnieje konieczność działań 

informacyjnych o charakterze profilaktycznym o wysokiej szkodliwości tych środków, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz środowisk zagrożonych. 

 

II. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kodrębie. 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie. 

4. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich. 

5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Kodrąb. 

6. Placówki służby zdrowia. 

7. Organizacje pozarządowe. 

8. Osoby fizyczne i prawne. 

 

III.  Adresaci Programu 

1. Dzieci i młodzież szkolna. 

2. Osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków. 

3. Rodziny oraz najbliższe otoczenie osób zażywających narkotyki. 

4. Grupy zawodowe zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii. 
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IV. Cele Programu 

Celem głównym Programu jest ograniczenie i zapobieganie używania przez mieszkańców 

Gminy Kodrąb narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym 

konsekwencji, a przede wszystkim prowadzenie pracy profilaktycznej w środowisku 

lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z narkotykami. 

2. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci  

i młodzieży. 

3. Objęcie pomocą osób uzależnionych od narkotyków. 

4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy. 

 

ZADANIA PROGRAMU 

Zadanie 1 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

1. Dofinansowanie spotkań, prelekcji, warsztatów dotyczących profilaktyki  

i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią wśród dzieci i młodzieży  

w Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Kodrąb. 

2. Dofinansowanie spektakli dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z tematyką 

przeciwdziałania narkomanii. 

3. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu tematyki 

narkotykowej dla kadry pedagogicznej z terenu Gminy Kodrąb. 

4. Upowszechnianie materiałów (książki, ulotki, filmy, plakaty) związanych z tematyką 

antynarkotykową. 

5. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez imprezy 

o charakterze rozrywkowym (festyny, wycieczki krajoznawcze), sportowym itp.  

dla dzieci i młodzieży, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia 

wolnego od narkotyków i innych używek. 

6. Organizowanie debat o narkomanii, agresji i przemocy z udziałem przedstawicieli 

gminy, nauczycieli, rodziców. 

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach z terenu Gminy Kodrąb 

stanowiących integralny element programu profilaktycznego. 

 

ZADANIE 2 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Działania wspierające dla osób uzależnionych od narkotyków (zwrot kosztów 

przejazdu do ośrodków leczenia uzależnień, punktów konsultacyjnych). 

2. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów związanych z narkotykami dla nauczycieli, pedagogów 

szkolnych, pracowników pomocy społecznej, niezbędnych do prowadzenia pracy 

profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Zadanie 3 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

1. Rozpowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki, broszury) o możliwościach i procedurze 

administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 

psychologicznej terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem 

uzależnienia od narkotyków poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem, 

terapeutą.  

 

Zadanie 4 

Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących 

zdrowy styl życia. 

2. Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych m.in. poprzez kontrolę miejsc narażonych na działalność dealerów 

narkotykowych głównie szkół. 

 

V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kodrąb na rok 2020. 

Zadania wynikające z Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu w 2020 r. to 3.000,00 zł. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne 

działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie sporządza 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Kodrąb za rok 2020 i przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy do 31 marca roku 

następującego po roku, którego raport dotyczy. 

 

 

 


