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Załącznik 

do Uchwały Nr XXV/168/16 

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE KODRĄB NA ROK 2017 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na rok 2017,  

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 2016 poz. 224 z póżn. zm.). 

 

II. WSTĘP 

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 

wielosektorowy, gdyż obejmuje opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, oświatę, organy 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służby celne oraz środki masowego przekazu. 

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.  

 

III. DIAGNOZA PROBLEMU 

Źródłem informacji dotyczących skali problemów na terenie Gminy Kodrąb jest 

dokument „Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców gminy 

Kodrąb”, który został sporządzony w II kwartale 2015 roku i zawiera wyniki badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców naszej gminy.  W celu 

przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy Kodrąb 

przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło cztery wybrane grupy mieszkańców: 

uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkoły podstawowej, osoby pracujące   

w punktach sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych (badanie dotyczyło także 

właścicieli, na każdy punkt przypadła jedna ankieta) oraz dorosłych mieszkańców 

gminy. Łącznie w badaniu wzięło udział 317 osób. Celem przeprowadzonych badań 

była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych, takich jak: 

problem przyjmowania narkotyków przez młodzież jak również ich dostępność  

na terenie gminy, opinie i postawy wobec substancji psychoaktywnych. Do zażycia 

narkotyku chociaż raz w swoim życiu przyznało się 5% gimnazjalistów i 2% uczniów 

szkoły podstawowej. Dane te są alarmujące, gdyż jak wiemy, jeśli chodzi o narkotyki 

nie można mówić o bezpiecznej dla organizmu ilości czy o racjonalnym  
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i kontrolowanym ich używaniu. Nawet jednorazowe przyjęcie narkotyku może 

skutkować uzależnieniem. Dodatkowo trzeba podkreślić, że uczniowie szkoły 

podstawowej to osoby do 12 roku życia. 

 

IV. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY KODRĄB 

Program realizowany będzie we współpracy z: 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kodrębie, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kodrębie, 

 Komisariatem Policji w Kobielach Wielkich, 

 Placówkami oświatowymi, 

 Placówkami służby zdrowia, 

 Organizacjami pozarządowymi, 

 Osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

V. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Kodrąb, a w szczególności 

następujące grupy osób: 

 Dzieci i młodzież szkolna, 

 Osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków, 

 Rodziny oraz najbliższe otoczenie osób zażywających narkotyki, 

 Grupy zawodowe zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii. 

 

VI. CELE 

Celem głównym Programu jest ograniczenie używania przez mieszkańców Gminy 

Kodrąb narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym 

problemów zdrowotnych i społecznych. 

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 większej liczby osób uzależnionych od narkotyków, 

4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy. 

 

VII. ZADANIA PROGRAMU 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, realizowane poprzez: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, w którym realizowana jest 

praca socjalna w postaci porad - udzielania wsparcia edukacyjnego  

i emocjonalnego dla osób zażywających środki psychoaktywne oraz osób z ich 

najbliższego otoczenia. 
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Wskaźniki: liczba udzielonych porad w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kodrębie. 

 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, poprzez: 

1. Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Kodrąb, prowadzone w placówkach oświatowych. 

2. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy Kodrąb. 

3. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy, 

szkolenia, konferencje dla osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką 

jak i dla rodziców). 

Wskaźniki: liczba dzieci uczestniczących w warsztatach prowadzonych na terenie 

szkół, liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba osób przeszkolonych w temacie 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Zadanie 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 pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, poprzez: 

1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy  

z dziećmi i młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii 

(nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 

pracownicy klubów kultury). 

2. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – 

wychowawczych programów oraz przestawień  profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży. 

3. Organizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kodrębie. 

4. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy 

związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich 

kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki. 

5. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym 

itp. dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość  

narkotyków. 

6. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych  (książki, 

kasety, płyty DVD, broszury, ulotki itp.) 

Wskaźniki: liczba osób przeszkolonych z rozbiciem na poszczególne szkolenia, liczba 

dzieci i młodzieży uczestniczących w programach oraz w przedstawieniach 

profilaktycznych, liczba akcji edukacyjnych (kampanie lokalne i ogólnopolskie). 

Zadanie 4 
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Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

1. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących 

abstynencję i zdrowy styl życia. 

Wskaźniki: liczba instytucji działających na terenie Gminy Kodrąb promujących 

zdrowy styl życia. 

 

Zadanie 5 

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. Udzielanie osobom uzależnionym pomocy socjalnej, wspieranie osób 

pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. 

Wskaźniki: liczba osób uzależnionych korzystających z pomocy. 

 

 

VIII. MONITORING I EWALUACJA 

Koordynację Programu powierza się koordynatorowi Gminnej Komisji 

Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Kodrębie.  

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie: 

 wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii 

na terenie gminy, 

 analizy danych na temat problemu narkomanii w gminie, 

 ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje 

niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

sporządza sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Kodrąb za rok 2017 i przedstawia go Wójtowi oraz Radzie Gminy 

do 31 marca roku następującego po roku, sprawozdanie dotyczy. 

 

 

IX. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA 

Głównym źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 – ochrona zdrowia,  

w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

W 2017 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się kwotę: 5.000 zł. 

 


