
UCHWAŁA NR XII/89/2015
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na 
lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 10 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu 

narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012r poz. 124 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy w Bestwinie

RADA GMINY BESTWINA
uchwala :

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani dla gminy Bestwina w brzmieniu stanowiacym załacznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Bestwinie Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Id: 39B7A14A-9ECC-4F84-9593-77008D321D88. Podpisany Strona 1



 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 
GMINY BESTWINA NA LATA 2016-2020 

 

I.  WPROWADZENIE 

Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko 
społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie 
przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, 
leki uspokajające i psychotropowe) (katalog Onet.pl/psychologia). 

Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią 
obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia 
woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą (“Słownik 
Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej”  R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller, 
Warszawa, 1999). 

Przyczynami występowania narkomanii to nie tylko niski status społeczny czy 
dysfunkcyjność rodziny ale wzajemne zaburzenia relacji między rodzicami a dzieckiem (brak 
więzi emocjonalnej), jak również atmosfera wychowawcza, która jest pozbawiona ciepła,          
a często nasycona niechęcią i wrogością (niewłaściwe postawy rodzicielskie). 

Obecnie uzależnienie to jest jednym z głównych problemów społecznych, stąd 
przeciwdziałanie jej realizuje się na wielu płaszczyznach m.in. poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2012r., 
poz. 124 ze zm.) samorząd realizuje swoje zadania poprzez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej a w szczególności 
przez: 

a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Na poziomie gmin realizacja powyższych zadań, jest prowadzona w postaci gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z zażywania 
narkotyków.  

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań gmin należą: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,                        

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów oraz działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących 
w zajęciach pozalekcyjnych w programach opiekuńczo-wychowawczych                      
i socjoterapeutycznych, 

4. Wspomaganie  działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem              
i wykluczeniem społecznym. 

Gminny program jest kontynuacją szeregu działań zainicjowanych w latach ubiegłych 
zgodnych z kierunkami zawartymi w aktach prawnych: 

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jt. Dz.U. z 2012r. poz. 
124 ze zm.), 

2. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1286), 

3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, 
4. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2011-2016, 
5. Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Bestwinie – opracowane przez Studio 

Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa. 
 

II.  DIAGNOZA 

W roku 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa przeprowadziło badania 
diagnostyczne zagrożeń społecznych na terenie gminy Bestwina. 

W badaniu osób dorosłych uwzględnione zostały  takie obszary jak bezrobocie, 
wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie 
narkotyków, przemoc domowa czy hazard. 

W badaniu dzieci i młodzieży uwzględnione zostały takie obszary jak spożywanie 
alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, agresja i przemoc, 
hazard oraz inne ryzykowne zachowania.. 

Przeprowadzone badania pokazują, że większość badanych nie zna nikogo, kto zażywa 
narkotyki. W szkołach podstawowych 11,7% osób przyznało, że zna co najmniej jedną 
osobę używającą narkotyków, w szkołach gimnazjalnych jest to 44,2%.  W grupie 
młodych ludzi 95,7% badanych uczniów szkół podstawowych oraz 83,7% badanych 
gimnazjalistów deklarowało, że nie sięgnęłaby po narkotyki natomiast 4,7% badanych 
gimnazjalistów sięgnęło przynajmniej raz w życiu po narkotyki. Jeżeli chodzi o dostęp    
do narkotyków, to 6,4%  uczniów ze szkół podstawowych i 22,3%  (w tym 66,7% 
uczniów spróbowało tylko raz, a 33,3% uczniów zażywa narkotyki okazjonalnie) 
gimnazjalistów deklaruje, że zakup narkotyków jest bardzo łatwy lub raczej łatwy. 
Pocieszające może być to, że dopalacze cieszą się mniejszą popularnością wśród młodych 
mieszkańców gminy w porównaniu do narkotyków, 1,3% badanych gimnazjalistów 
przyznało się do ich zażywania, a 6,4 % badanych uczniów szkół podstawowych oraz     
8,1 % badanych gimnazjalistów zażyłoby dopalacze, gdyby miało do tego okazję. 
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Problem narkotyków nie jest poważny wśród badanych dorosłych mieszkańców gminy 
Bestwina. Odsetek badanych mieszkańców, którzy próbowali narkotyków (2,9%), jest 
znacznie niższy od wyników analiz ogólnopolskich. 

III.  CELE I ZADANIA PROGRAMU . 

Celem głównym programu jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu 
prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności wśród  

 

dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, 
zwłaszcza pedagogów i nauczycieli, w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii (umiejętność 
wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania 
narkotyków oraz postępowanie z osobami uzależnionymi). 

Cele szczegółowe: 

- ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania środków 
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 
Bestwina, 

- rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

- informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą                    
i rehabilitacyjną, 

- wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                  
i młodzieży 

Zadanie 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych       
i osób zagrożonych uzależnieniem. 

-  Punkt konsultacyjno-informacyjny – konsultacje dla osób uzależnionych                               
i współuzależnionych, prowadzenie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi           
od narkotyków w celu podjęcie przez nie leczenia odwykowego,  informacje o placówkach 
lecznictwa odwykowego, dyżur psychologa, 

-  kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 

Wskaźniki oceny: liczba udzielonych porad w Punkcie. 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej      
i prawnej. 

- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych, 

- współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom z problemem narkotykowym 
(Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Policja, itd.)  
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 Wskaźniki oceny: liczba korzystających  z wsparcia. 

Zadanie 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności        
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz 
działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych                    
w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 

- organizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, które 
odpowiadają standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne (tzw .profilaktyka 
uniwersalna, która ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji 
narkotykowej), 

- organizowanie spotkań i prowadzenie rozmów profilaktycznych dla rodziców, 

- dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla pedagogów, nauczycieli, 
pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, GKRPA, 

- wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym dla dzieci         
i młodzieży, 

- zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych – zagrożenia związane        
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz mechanizmach powstawania uzależnień, 

- udział w kampaniach ogólnokrajowych eksponujących szkodliwość narkotyków. 

Wskaźniki oceny: liczba osób przeszkolonych, liczba dzieci i młodzieży biorących udział         
w programach profilaktycznych 

Zadanie 4 

Wspomaganie  działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom. 

- współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi swoje zadania związane            
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień – kontynuacja działań na rzecz 
tworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii, 

- dalsza współpraca z organizacjami sportowymi, oświatowymi, charytatywnymi oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

- kontynuacja współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych 
związanych z przeciwdziałaniem rozprowadzaniu narkotyków wśród młodzieży oraz 
dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc narażonych na działalność dealerów 
narkotykowych w okolicach szkół, lokali gastronomicznych, dyskotek, itp. 

- współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych. 

Wskaźnik oceny: liczba instytucji działających na terenie Gminy Bestwina, ilość kontroli 
Policji zakończonych zatrzymaniem dealera. 
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IV.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 
 

1. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu gminy w szczególności 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dział 851, rozdział 85153 
 

2. Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są; 
- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- pedagodzy szkolni. 
 
Partnerami w realizacji Programu są: 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- służba zdrowia, 
- placówki oświatowe, 
- Sąd Rejonowy w Pszczynie, 
- Dzielnicowi, 
- Parafie, 
- Kluby sportowe, 
- Stowarzyszenia lokalne. 
 

V. ZAKO ŃCZENIE 

Prowadzenie ciągłych badań i monitoringu w zakresie dostępności narkotyków                         
oraz rozpoznawania wielkości problemu na terenie Gminy Bestwina celem ewaluacji 
Programu. Ewaluacja będzie służyć ocenie działań profilaktyczno-terapeutycznych 
podejmowanych w ramach Programu. Będzie ona podstawą jego modyfikacji     w przyszłych 
latach. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych będą realizowane jednocześnie. 
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