
 

GMINNY  PROGRAM  PRECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  

DLA  GMINY  I  MIASTA  BOGATYNIA – 2010 rok  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku Art. 10.1. stanowi, 
Ŝe przeciwdziałanie narkomanii naleŜy do zadań własnych gminy. Zgodnie z Art. 10.2. 
realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii.  
Gminny program rozwiązywania zapobiegania narkomanii realizowany jest przez 
Urząd Miasta i Gminy. Kontrolę merytoryczną nad programem sprawuje specjalista 
ds. przeciwdziałania narkomanii. 
 
I. Diagnoza stanu problemów  narkomańskich na terenie gminy Bogatynia.  
 
a/ W 2007 roku Ośrodek Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień i Pomocy Rodzinie 
przeprowadził lokalną diagnozę problemów narkomańskich. Oto niektóre wyniki 
badań: 

- 4% szóstoklasistów, 31% uczniów III klas gimnazjów oraz 36% uczniów                
II klas szkół ponadgimnazjalnych miało kontakt ze środkami odurzającymi, 
   - 9% gimnazjalistów i 14% uczniów szkół ponadgimnazjalnych miało kontakt                     
w okresie 30 dni przed badaniem,  
    - najczęściej zaŜywanymi środkami odurzającymi są marihuana i amfetamina, 
    - 44% uczniów uwaŜa, Ŝe posiada wystarczającą wiedzę o szkodliwym 
działaniu środków odurzających, 
    - co szósty gimnazjalista i więcej niŜ połowa uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych spotkało w szkole osobę rozprowadzającą narkotyki (poza szkołą 
odpowiednio 43% i 70%),  

- niemal połowa dorosłych mieszkańców gminy uwaŜa, Ŝe w ich okolicy łatwy 
jest dostęp do narkotyków, 

- policja wszczęła 42 postępowania w związku z nieprzestrzeganiem ustawy             
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 
b/ Monitorowanie dynamiki problemu 
Podobną kompleksową diagnozę problemów narkomańskich przeprowadzaliśmy                    
w naszej gminie takŜe latach 2001 i 2004. PoniŜej porównanie wyników: 
 
• Kontakt ze środkami odurzającymi. 

 
W porównaniu z poprzednimi badaniami liczba osób mających kontakt ze środkami 
odurzającymi zmniejszyła się w sposób znaczący. 

 2001r. 2004r. 2007r. 
• KL. VI SZKÓŁ PODST. 14 % 26 % 4 % 
• KL. III GIMNAZJUM X % 41 % 31 % 
• KL II SZK. PONADGIMN.  42 % 49 % 36 % 



 

II. Cele programu: 
 
a) zmniejszenie ilości osób zaŜywających środki odurzające, 
b) zmniejszenie nowych przypadków uzaleŜnień, 
c) zmniejszenie strat zdrowotnych i innych szkód społecznych spowodowanych 

zaŜywaniem narkotyków, 
d) zmniejszenie naruszeń prawa związanych z nieprzestrzeganiem ustawy                               

o przeciwdziałaniu narkomanii, 
e) promowanie zdrowego, wolnego od środków uzaleŜniających, stylu Ŝycia dla 

dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
f) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu 
 
III. Zadania gminnego programu: 
 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem;  
Sposoby realizacji: 
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, 
- konsultacje psychologiczne dla osób zaŜywających środki odurzające i ich rodzin, 
- zakup i dystrybucja materiałów i pomocy dydaktycznych. 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej;  
Sposoby realizacji: 
- udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym, 
- konsultacje psychologiczne dla członków rodzin, w których występują problemy 
narkomanii, 
- udzielanie porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy Domowej, 
- grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób współuzaleŜnionych.  
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
młodzieŜy;  
Sposoby realizacji: 
- diagnoza problemów narkomańskich wśród dzieci i młodzieŜy oraz ocena działań 
profilaktycznych, 
- wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki przedstawicieli róŜnych grup 
zawodowych, 
- prowadzenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieŜy, 
- prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców, 
- rozpowszechnianie informacji o działaniach Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii 
(dystrybucja informatorów, współpraca z telewizją kablową, prasą lokalną).   
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii;  
Sposoby realizacji: 



- utrzymywanie kontaktów m.in. z  Poradnią UzaleŜnień w Zgorzelcu oraz                            
z MONAR-em w Jeleniej Górze. W Punkcie Konsultacyjnym będzie moŜna otrzymać 
informacje dotyczące moŜliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia 
problemów związanych z narkomanią. 
- współpraca z Komisariatem Policji w Bogatyni w zakresie przeciwdziałania 
problemom narkomańskim. 
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi a w szczególności ze Stowarzyszeniem 
Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom UzaleŜnionym „SUBSIDIUM” ze 
Zgorzelca, 
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzaleŜnień dla bogatyńskich 
szkół, 
- zakup narkotestów do wykorzystania w bogatyńskich szkołach oraz przez policję.  
 
IV. Gromadzenie środków finansowych na realizację gminnego programu 
 
Środki na realizację programu gminnego mogą pochodzić z następujących źródeł: 
1. środki z budŜetu gminnego przeznaczone na realizację zadań własnych gminy 

wynikających z ustawy przeciwdziałaniu narkomanii, 
2. środki dodatkowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych.  

  

  

 


