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Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych 

i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup społecznych, 

niezależnie od rejonu, wieku, poziomu wykształcenia czy statusu materialnego i społecznego. 

Według Krajowego Biura ds. Narkomanii wzrasta liczba nieletnich narkomanów, 

a niepokojąco obniża się wiek inicjacji narkotykowej. Młodzież coraz częściej sięga po takie 

narkotyki jak: marihuana, amfetamina, LSD, a najmłodsi eksperymentują ze środkami 

wziewnymi – klejami i rozpuszczalnikami. Wzrasta również liczba młodzieży zażywającej 

środki uspokajające i nasenne. 

W efekcie trwającej mody na stymulowanie się narkotykami i upowszechnianie poglądów 

o niskiej szkodliwości substancji psychoaktywnych, dzieci i młodzież stanowią najłatwiejszy 

obiekt uzależnień i cel zainteresowań osób zajmujących się rozpowszechnianiem narkotyków. 

Celem GPPN jest kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, 

w szczególności dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń związanych z narkomanią, 

promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia, jak również wspieranie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z zadań własnych gminy. Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1458) oraz Narodowym Programem Zdrowia Publicznego na lata 

2016-2020 (tj. Dz.U. 2016 poz. 1492) obejmuje kierunki działań gminy, które będą 

realizowane w 2018 r. Ogólnym celem jest „Ograniczenie używania narkotyków 

i związanych z tym problemów społecznych”, czyli przeciwdziałanie narkomanii na terenie 

gminy. Cel ten obejmuje takie obszary jak: profilaktyka, działalność wychowawcza, 

edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza; leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód 

zdrowotnych i reintegracja społeczna, ograniczanie szkód społecznych oraz badania 

i monitoring. 

Cele szczegółowe programu: 

1. Zwiększenie wykrywalności problemu i zwiększenie dostępu do pomocy. 

2. Przeciwdziałanie eksperymentowaniu z narkotykami przez dzieci i młodzież. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU: 

 

I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem. 

1. Zakup testów na obecność narkotyków w organizmie.  

2. Prowadzenie stałej bazy danych dotyczących placówek świadczących pomoc osobom 

uzależnionym od narkotyków, członkom ich rodzin, grup ryzyka; telefonów zaufania, 

ośrodków lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. 

3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia. 

4. Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychologicznej i prawnej. 

1. Udzielanie informacji, pomocy w zakresie pierwszej interwencji w problemach 

narkotykowych w istniejącym Punkcie Konsultacyjnym. 



2. Inicjowanie tworzenia grup wsparcia dla członków rodzin, którzy pod kierunkiem 

psychologa będą się uczyć jak radzić sobie z uzależnieniem dzieci. 

3. Udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci eksperymentujących 

z narkotykami i uzależnionych od narkotyków. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży. 

1. Diagnoza środowiska szkolnego pod kątem substancji psychoaktywnych. 

2. Organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-

wychowawczych na terenie miasta i gminy programów i warsztatów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz środowiska pedagogicznego. 

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych 

z profilaktyka narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych 

z uzależnieniami. 

4. Zakup i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

5. Finansowanie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii. 

6. Promowanie zdrowego stylu życia oraz różnych form spędzania wolnego czasu 

poprzez: 

 inicjowanie i wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

 wspieranie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki, festyny 

itp.; 

7. Udział w programach, akcjach i kampaniach propagujących zdrowy styl życia wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

IV. Wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w celu 

rozwiązywania problemów narkomanii. 
 

1. Współpraca i wspieranie działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. 

3. Współpraca z SP Z.O.Z. w Nowym Mieście nad Pilicą. 

4. Współpraca z kościołem w sferze podejmowanych akcji wspomagających profilaktykę 

uzależnień. 

5. Zbieranie i monitorowanie danych na temat zjawiska narkomanii w gminie. 

 

Finansowanie zadań zapisanych w programie odbywać się będzie ze środków 

uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydzielonych 

w postaci odrębnego budżetu w wysokości: 10.000,00 zł. 

Realizację programu powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta i Gminy 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


