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WPROWADZENIE 
 

 Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń 
zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem 
społecznym. Jest dużym ryzykiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego, poza tym wiąże się 
z problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomność 
generuje również zachowania kryminalne. 

 Z analizy danych statystycznych Komendy Głównej Policji wynika, że zjawisko narkomanii 
jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone 
na nie są dzieci i młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i panującą modę na 
zażywanie substancji psychoaktywnych. Dealerzy narkotykowi działają wszędzie tam, gdzie 
gromadzi się młodzież (np. dyskoteki, kluby, szkoły). Młodzi ludzie mają dość beztroski 
stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na 
zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, 
pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z wartości 
tego, co tracą w następstwie uzależnienia tj. rodziny, przyjaciół, miłości. Młodzi ludzie 
wiedzą bardzo dużo o narkotykach. Jednak przekonani są, że może spróbować kilka razy i na 
tym skończyć. Praktyka wykazuje, że dla wielu okaże się to ponad ich siły. 

Narkotyki nie są reklamowane w prasie, radiu, czy telewizji. Informacje na ich temat 
podawane są przeważnie z ust do ust. Ten rodzaj reklamy jest bardzo skuteczny, ponieważ o 
„towarze” dowiadujemy się od osób budzących zaufanie, o których myślimy, że są naszymi 
przyjaciółmi. Równie sugestywne są doniesienia internetowe opisujące działanie narkotyków 
znoszących stres albo zmęczenie, a przynoszących wesołość, luz i dobre samopoczucie. 

Rozpoznanie zjawiska narkomanii jest coraz trudniejsze również z uwagi na 
„nowocześniejsze” formy przeprowadzania transakcji handlowych, a także pojawiające się 
nowe środki psychoaktywne, do takich należą dopalacze. Istotą działań profilaktycznych jest 
przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje 
się wysoce prawdopodobne. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest 
optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za 
niekorzystne i dolegliwe społecznie. Z tego względu jest znacznie bardziej opłacalna niż 
kosztowne działania naprawcze.  

 Ostatnie rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia promują działania zmierzające do 
upowszechniania zdrowego stylu życia, a jednym z elementów zdrowego stylu życia jest 
powstrzymanie się od używania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Osiągnięcie 
takiego celu jest możliwe jedynie poprzez ścisłą interdyscyplinarną współpracę i ścisłą 
koordynację działań profilaktycznych wielu instytucji. Zakłada się, że im większy jest popyt 
na zdrowe style życia, tym mniejszy na używanie substancji psychoaktywnych.  

Działania profilaktyczne to również wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych 
postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami 
uzależniającym. To uczenie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek 
jest poddany presji otoczenia. Ważnym i nieodzownym elementem profilaktyki jest 
wspieranie rodziny w jej działaniach wychowawczych. 

  

 

 

 



 

 

 Państwa europejskie podejmują szereg działań mających na celu zmniejszenie problemów 
wynikających z używania środków uzależniających. Zrozumiałe jest, że znaczenie ww. 
problemów w Europie jest różnorodne tak ze względu na uwarunkowania geograficzne jak i 
kulturowe itp. Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 
lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa precyzuje zadania związane z 
przeciwdziałaniem narkomanii, które należą do zadań własnych gmin i mają  

być realizowane z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. W tym obszarze ustawa łączy się  
z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

  Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu 
lokalnym jest gminny program przeciwdziałania narkomanii. Program jest uchwalany przez 
Radę Gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są koordynowane przez Pełnomocnika 
Wójta Gminy Krzykosy. 

W przedstawionym materiale wykorzystano: 
- Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii 
- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla  

Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 
- Ustawę o pomocy społecznej 
-   

 Używanie narkotyków jest zjawiskiem złożonym, niejednorodnym i dynamicznym. 
Co jakiś czas mamy do czynienia z pojawiającymi się nowymi trendami i zjawiskami na 
scenie narkotykowej. Badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach wskazują, 
że coraz mniej młodych ludzi eksperymentuje z substancjami nielegalnymi, z narkotykami 
tzw. „starej szkoły” takimi jak amfetamina, heroina itp. Ostatnia edycja badań wśród 
młodzieży zrealizowana w 2010 r. w ramach ESPAD pokazała spadek odsetka osób 
eksperymentujących z większością narkotyków tradycyjnych takich jak amfetamina oraz 
ekstazy. Nie świadczy to jednak o spadku zainteresowania substancjami psychoaktywnymi w 
ogóle. 
Powstałą ”lukę” wypełniają substancje psychoaktywne, dostępne w sprzedaży internetowej 
dopalacze. Nawet pobieżna analiza Internetu pozwala stwierdzić,  
że substancje te budzą duże zainteresowanie przede wszystkim u ludzi młodych. 
Trendy dotyczące używania przez młodzież tradycyjnych, dobrze znanych na rynku 
narkotyków wykazują tendencję spadkową. Z drugiej jednak strony istnieją przesłanki  
do stwierdzenia, że pomimo stosunkowo ograniczonego rozpowszechnienia używania 
dopalaczy, zjawisko to charakteryzuje się znaczną dynamiką oraz potencjałem rozwojowym. 
Ponadto nieznany i trudny do oceny jest stopień zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla 
pojedynczych użytkowników oraz dla zdrowia publicznego. 
   Z uwagi na fakt, iż najbardziej podatni na używanie środków psychoaktywnych są 
ludzie młodzi, najlepszym sposobem zapobiegania tym problemom jest zapewnienie 
młodzieży właściwych perspektyw. Najskuteczniejszymi strategiami profilaktycznymi są 
strategie angażujące szkołę i rodzinę. Tylko wtedy, gdy młodzież nauczy się rozumieć siebie i 
motywy swego postępowania i brać za nie odpowiedzialność, można będzie zmniejszyć 
poszukiwania za alkoholem i środkami odurzającymi.  

Młodzież z ostrowskich szkół ma dobrą wiedzę na temat szkodliwości środków 
psychoaktywnych. Z tego względu programy profilaktyczne powinny być ukierunkowane 
uczenie umiejętności życiowych. Poza tym bardzo ważna jest edukacja rodziców na temat 



narkotyków. Im więcej rodzic wie o środkach psychoaktywnych, tym łatwiej przekona 
dziecko o ich szkodliwości. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem. Nie ma 
prostych i skutecznych recept na to, jak uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest 
pewne: im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. 

Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują rodzina, szkoła i całe 
społeczeństwo.  

Każde z wymienionych w ustawie zadań własnych gminy może być realizowanych na 
wiele sposobów. Jest to uzależnione od potrzeb i lokalnych zasobów. 
 

 

Cel główny: 

 

Ograniczenie spożywania narkotyków i związanych z tym problemem szkód społecznych 
i zdrowotnych . 

 

 Cele szczegółowe :  

 

1/.zmniejszanie problemów wynikających z używania substancji  

 psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia; 

 

2/.zwiększanie świadomości i poparcia dla działań podejmowanych na rzecz  

 społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży – z zakresu  

 zapobiegania narkomani;. 

 

3/.zwiększenie liczby efektywnych programów profilaktycznych;  

 

4/.zwiększanie umiejętności i zasobów społecznych młodzieży, niezbędnych do  

 radzenia sobie z problemami oraz wdrożenie form profilaktyki opartych na  

 kształtowaniu dojrzałych postaw i wartości akceptowanych społecznie; 

 
5/.zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

  

 

 

 

 



Zadania własne gminy i kierunki działań 

 

 

Zadanie I – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

 uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.  

 

1/.udzielanie porad i konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i  

 eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin – w ramach  

 punktu konsultacyjnego ( Krzykosy ul. Główna 10);  

2/.prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii.  

  

Zadanie II –Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjne  

 szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki.  

  

 

1/.dofinansowanie realizowanych programów profilaktycznych na terenie szkół  

 ( Cukierki, Dziękuję nie biorę) 

 oraz ich koordynacja i nadzór nad ich realizacją; 

2/. prowadzenie profilaktycznej działalności pozaszkolnej w zakresie różnych  

 form rekreacji i rozwoju osobistego ( świetlice opiekuńczo wychowawcze  

 w Solcu i Krzykosach); 

3/.realizacja profilaktyki trójwymiarowej tj. skierowanej do dzieci /młodzieży,  

 nauczycieli i rodziców (wywiadówki profilaktyczne); 

4/.dofinansowanie imprez promujące zdrowy styl życia, właściwe wzorce  

 rodzinne i społeczne ( Rodzinny Rajd Rowerowy). 

 

Zadanie III - Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych,  

 stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów  

 narkomanii. 

 

 1/.nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań  

 profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 

 2/.współpraca ze służbą zdrowia – dostarczenie materiałów na temat  

 zagrożenia przeciwdziałania narkomanii. 



 

 

Realizatorzy programu : 

  

1/.Wszystkie szkoły na terenie Gminy; 

2/.Policja. 

 

 

Źródło finansowania 

  

 Źródłem finansowania zadań są środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  

przeciwdziałania alkoholizmowi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

 
REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  

 NARKOMANII 

 

 
 

 
 
 
 
 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 

 

4300 zakup usług pozostałych 3000,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UCHWAŁA NR XXIII/161/2012 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 28 listopada 2012 roku 


